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RESUMO 

A presente tese partiu da observação de que não há no Brasil uma norma federal que disponha 

sobre reprodução humana assistida, mas somente regulamentação ética e sanitária, tais como 

Portarias do Ministério da Saúde, e Resoluções do Conselho Federal de Medicina, além de 

inúmeros Projetos de Lei, sendo que em apenas um deles há a previsão do acesso universal e 

igualitário às técnicas de reprodução humana assistida, particularmente as de alta 

complexidade, como a fertilização in vitro. Embasado em extensa pesquisa bibliográfico-

documental, nacional e internacional, e por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva, 

destacou-se como referencial teórico os conceitos de fundamentalidade dos direitos 

reprodutivos (reproductiverights) e do direito ao planejamento familiar. O presente estudo 

teve como objetivo analisar o acesso universal e igualitário a essas novas tecnologias de 

reprodução humana assistida, construindo-se a hipótese de que, especificamente agora, a 

fertilização in vitro tem que estar no sistema público de saúde e que isso tem que ser 

assegurado por lei, muito embora já esteja garantido constitucionalmente, conforme conteúdo 

do artigo 226, §7º da Constituição Federal de 1988. Independentemente das pretensas críticas 

ou das tentativas de relativizar a questão, a infertilidade é definitivamente um problema de 

saúde pública, e negar o acesso às novas tecnologias, e especificamente as de alta 

complexidade, afeta não só direitos humanos, como também os direitos reprodutivos e o 

direito fundamental das pessoas ao planejamento familiar. Na tentativa de contextualização de 

uma futura legislação infraconstitucional, optou-se pelo recorte latino-americano, com ênfase 

à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e analisando 

comparativamente recentes inovações legislativas latino-americanas que tratam exatamente 

do nosso objeto de estudo: aLey 26.862/2013, da Argentina e a Ley 19.167/2013, do Uruguai. 

Desta forma, examinou-se a (des) necessidade de uma lei que garanta o acesso universal e 

igualitário à fertilização in vitro, com críticas ao binômio reserva do possível e mínimo 

existencial, passando pelo problema da corrupção e da má administração dos recursos 

públicos, até chegar na análise das demandas judiciais sobre o tema.  E para que uma futura 

lei, que contemple uma forma democrática do acesso ao tratamento de fertilização in vitro, 

não tenha seu objetivo esvaziado, deverão também ser criadas políticas públicas, que 

sustentem a efetividade real, e não meramente formal desta norma. 

Palavras-chave: Planejamento Familiar – Reprodução Humana Assistida – Fertilização in 

vitro – Direitos Reprodutivos – Acesso universal  



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis emerged from the realization that there is not, in Brazil, a federal law that 

regulates assisted human reproduction, but only ethical and health regulations, such as 

Ordinances from the Ministry of Health and Resolutions from the Federal Council of 

Medicine, besides several Bills, with only one of them actually providing for universal and 

equal access to assisted human reproduction techniques, especially high complexity ones, 

such as in vitro fertilization. Grounded in extensive bibliographic and documentary national 

and international research, and through a qualitative and descriptive approach, it emphasized 

as theoretical reference the concepts of fundamentality of reproductive rights and the right to 

family planning. The present study aimed to analyze universal and equal access to these new 

assisted human reproductive technologies, building up on the hypothesis that, specifically 

now, in vitro fertilization has to be inserted in the public health system and it has to be 

assured by law, although it is already constitutionally guaranteed, as of article 226, paragraph 

7th of the Brazilian Federal Constitution of 1988. Regardless of supposed criticism or attempts 

to relativize the issue, infertility is definitely a public health issue, and denying access to new 

technologies, specifically high complexity ones, affects not only human rights, but also 

people’s reproductive rights and people’s fundamental right to family planning. In attempting 

to contextualize future infra-constitutional legislation, the Latin American context was 

chosen, with emphasis on the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, 

comparatively analyzing two recent Latin American legislative innovations dealing exactly 

with our object of study: Ley 26.862/2013, from Argentina and Ley 19.167/2013, from 

Uruguay. Thus, the (non-) need for a law guaranteeing universal and equal access to in vitro 

fertilization was examined, criticizing the binomial reserve for contingencies and existential 

minimum, delving into the problem of corruption and mismanagement of public funds, ending 

with the analysis of lawsuits involving the subject. And so that a future law that 

contemplates democratic access to in vitro fertilization treatment does not have its objective 

lose all meaning, public policies should also be created supporting the real, and not merely 

formal, effectiveness of this same law. 

Keywords: Family Planning – Assisted Reproduction Technology – In vitro Fertilization –

Reproductive Rights – Universal Health Care 

 



 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis partió de la observación de la inexistencia en Brasil de una ley federal que 

trate sobre reproducción humana asistida y solo se dispone de regulación ética y sanitaria,  

como porterías del Ministerio de Salud y resoluciones del Consejo Federal de Medicina, 

además de numerosos proyectos de ley, siendo que en apenas uno de ellos hay previsión de 

acceso universal e igualitario a las técnicas de reproducción asistida, particularmente las de 

alta complejidad como la fecundación in vitro. Con fundamento en una amplia investigación 

bibliográfica y documental, nacional e internacional, y por medio de un abordaje descriptivo y 

cualitativo, el presente estudio tuvo como objetivo analizar el acceso universal e igualitario a 

esas nuevas tecnologías de reproducción humana asistida, construyéndose la hipótesis de que, 

específicamente ahora, la reproducción in vitro tiene que estar en el sistema público de salud 

y que ese derecho tiene que estar asegurado por ley, aunque ya se encuentre 

constitucionalmente garantizado , conforme el contenido del artículo 226, §7º de la 

Constitución Federal de 1988. Independientemente de las pretensiones críticas o de las 

tentativas de relativizar la cuestión, la infertilidad es un problema de salud pública, y negar el 

acceso a nuevas tecnologías, y especialmente a aquellas de alta complejidad, como la 

fertilización in vitro, afecta no solo derechos humanos, como también los derechos 

reproductivos y el derecho fundamental de las personas a la planificación familiar. En la 

tentativa de contextualizar una nueva ley, se optó por un recorte latinoamericano, con énfasis 

en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las dos nuevas 

leyes latinoamericanas que tratan del acceso universal e igualitario a la reproducción asistida, 

la ley 26.862/2013, de Argentina, y la ley 19.167/2013, de Uruguay. De esta forma se analizó 

la (des)necesidad de una ley que garantice el acceso universal e igualitario a la reproducción 

in vitro, con críticas al binomio de la reserva de lo posible y mínimo existencial, pasando por 

el problema de la corrupción y de la mala administración de los recursos públicos, hasta llegar 

al análisis de las demandas judiciales sobre el tema. Y para que el futuro de una nueva ley, 

que contemple el acceso universal no tenga su contenido desfigurado, deberán también ser 

creadas políticas públicas, que puedan venir a salir del papel y dar efectividad a esta ley. 

Palabras llave: Planificación familiar – Reproducción humana asistida – Fertilización in vitro 

– Derechos reproductivos – Acceso Universal 
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INTRODUCÃO 

O drama dos casais inférteis (e principalmente as mulheres), e a ansiedade e 

frustração por não terem condições de gerar seu próprio filho, torna-se ainda muito maior 

quando faltam condições econômicas para custear um tratamento de alta complexidade, como 

a fertilização in vitro (FIV), o qual muitas vezes é última linha de tratamento para a 

infertilidade.  

Tanto a maternidade quanto a paternidade constituem um projeto de vida 

importante para a maioria das mulheres e homens, e a ausência involuntária de filhos é um 

grande problema de vida, associada com fortes consequências psicológicas. Além disso, em 

alguns casos, os indivíduos inférteis, particularmente mulheres, são frequentemente 

estigmatizados e isolados, e podem enfrentar diversos problemas sociais.1 

Para muitos, pode parecer estranho que se trate a infertilidade como um problema 

de saúde pública, quando o mundo, e principalmente países em desenvolvimento – entre eles 

o Brasil – dependem da capacidade de autocontrole da fertilidade. 2 Intervenções e cuidados 

para pessoas com infertilidade têm sido quase sempre deixados para a área da medicina 

privada, com a “infertilidade” sendo muitas vezes descrita como “uma doença de pessoa 

rica”.3 

Os casais inférteis, e principalmente aqueles que não podem pagar pelo 

tratamento, enfrentam as consequências de infertilidade dia a dia. O cuidado para com a 

infertilidade é, provavelmente, uma questão de saúde muito importante, sendo uma das mais 

negligenciadas e subestimadas em países em desenvolvimento.4 

Desde o início da década de noventa, diversas declarações e documentos de 

política internacional de organizações e encontros, incluindo a Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (CIPD), no Cairo, de 1994, a Assembleia Mundial de 

                                                        
1 MAKUCH, María Yolanda; BAHAMONDES, Luis. Barriers to access to infertility care and assisted 
reproductive technology within the public health sector in Brazil. Facts. Views. Vis. Obgyn., Belgium, v. 4, n. 
4, 2012, p. 224. 
2 PENNINGS, Guido. Ethical issues of infertility treatment in developing countries. In: GERRITS, Trudie et 
al.(Ed.). Biomedical infertility care in low resource countries: barriers and access. Geneva:WHO, 2012, p. 17. 
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Annex 3: Health problems, problem behaviours and risk factors. In: 
WHO . Extract from meeting to develop a global consensus on preconception care to reduce maternal and 
childhood mortality and morbidity . Geneva: WHO, 2013, p. 47. 
4 OMBELET, Willem. Global access to infertility care in developing countries: a case of human rights, equity 
and social justice. Facts. Views Vis. ObGyn, Belgium, v. 3, n. 4, 2011, p. 264. 



15 
 

 

Saúde de 2004, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Encontro de Cúpula Mundial, 

de 2005, têm destacado a importância da prevenção e do tratamento adequado dos problemas 

de fertilidade, reconhecendo o direito de constituir família, tanto em países desenvolvidos 

quanto em países em desenvolvimento. No entanto, na prática, os programas de cuidados de 

saúde sexual e reprodutiva muitas vezes negligenciam a infertilidade e ela geralmente não é 

vista visto como uma questão de saúde pública.5 

Um dos maiores avanços tecnológicos obtidos pela Medicina foi a Reprodução 

Humana Assistida (RHA), principalmente a FIV, conhecida como “bebê de proveta”. De 

forma paradoxal, numa época em que o mundo estava voltado para a contracepção, o 

sofrimento da infertilidade impulsionou o enorme salto das técnicas de RHA.6 Muito embora 

pareça assunto distante, na realidade, as técnicas de RHA estão amplamente inseridas, tanto 

na realidade mundial como nacional.7  

Uma nova possibilidade de se constituir uma família surgiu, proporcionada pelas 

técnicas de RHA, onde a adoção deixou de ser a única alternativa, mas uma das opções 

possíveis para pessoas com impossibilidade de procriar. 

Medicina e Direito. Duas grandes áreas do conhecimento humano, que muitos 

acham que não se misturam, que “uma não tem nada a ver com a outra”. Mas pelo contrário, 

estão cada vez mais entrelaçadas, mais imbricadas, onde a primeira reclama sempre por um 

posicionamento da segunda, e muitas vezes, tal posicionamento caminha a passos lentos, 

enquanto as novas descobertas na área médica correm de forma muito rápida.  

As descobertas da Biomedicina são constantes e velozes, diferentemente do 

Direito, o qual não possui a mesma dinâmica em sua atualização, que por sua própria 

natureza, não consegue acompanhar, lado a lado e dia a dia, a evolução das técnicas de 

reprodução assistida.8 

E nessa linha de raciocínio, a regulamentação da RHA não poderia estar de fora. 

O Comitê para Assuntos Éticos da Reprodução Humana e Saúde das Mulheres, da Federação 

                                                        
5 GERRITS, Trudie. Biomedical infertility care in low resource countries: barriers and access. Introduction.  In: 
GERRITS, Trudie et al. (Ed.). Biomedical infertility care in low resource countries: barriers and access. 
Geneva: WHO, 2012, p. 1. (FVV in ObGyn). 
6 BISCAIA, Jorge. Problemas éticos da reprodução assistida. Rev. Bioét. Ética Méd. Brasília, v. 11, n. 2, p. 81-
90, 2003. 
7 BRASIL, Sandra. Menino ou menina? você já pode escolher. Veja on line. São Paulo, 22 set. 2004, p. 100-
107. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acesso em: 22 nov. 2014. 
8 OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JUNIOR, Edson. Reprodução Assistida: até onde 
podemos chegar? Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p. 13. 
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Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), em declaração publicada em 1999 sobre o 

papel do obstetra/ginecologista como defensor da saúde das mulheres, iniciou afirmando que 

“obstetras e ginecologistas têm o dever ético de atuar como defensores da saúde das 

mulheres”. 

O mesmo Comitê fez um apelo aos profissionais de saúde para que promovessem 

um debate, visando melhorar as práticas e as leis de saúde, sendo que o sexto parágrafo da 

declaração afirma que “o debate deve incluir um amplo espectro da sociedade, tais como 

outras associações de especialidades médicas, organização de mulheres, legisladores, 

educadores, advogados, cientistas sociais e teólogos.”9 

A linguagem dos direitos confere uma força particular às reivindicações e 

conquistas da sociedade. No presente estudo, observou-se que os direitos reprodutivos – 

primeiramente reconhecidos na CIPD do Cairo, em 1994, e depois na IV Conferência 

Mundial sobre as Mulheres (CMM), em Pequim, em 1995 –, fazem parte de um leque maior, 

dos direitos humanos e fundamentais. No entanto, para que o direito reivindicado torne-se 

efetivo, é preciso identificar, com nitidez, qual o tratamento reconhecido e garantido pelo 

ordenamento jurídico nacional e internacional.10 

Nessa busca por uma legislação, observou-se que não há no Brasil uma lei federal 

que disponha sobre a RHA, mas somente regulamentação ética e sanitária, tais como portarias 

do Ministério da Saúde, e resoluções do Conselho Federal de Medicina, sendo a mais recente 

a Resolução no 2.121/201511, além de inúmeros Projetos de Lei (PL)12, o que justificou a 

                                                        
9 INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS – FIGO. Committee for the 
Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health. The role of the Ob/Gyn as an 
advocate for women’s health 1999. London: FIGO House, par. 6, p. 8-9, 2012. Disponível em: 
<https://www.glowm.com/pdf/English%20Ethical%20Issues%20in%20Obstetrics%20and%20Gynecology.pdf>. 
Acesso em: 19 jun. 2014. 
10 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 14. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
11 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 2.121/2015. Adota as normas éticas para a utilização 
das técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos 
princípios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos 
médicos – tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a 
Resolução CFM nº 2.013/13, publicada no D.O.U. de 9 de maio de 2013, Seção I, p. 119. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 28 set. 2015. 
12 PL 120/2003; PL 4686/2004;  PL 2855/1997; PL 4665/2001;PL 1135/2003; PL 2061/2003; PL 4889/2005; 
PL 4664/2001; PL 6296/2002; PL 5624/2005; PL 3067/2008; PL 7701/2010; PL 3977/2012; PL 4892/2012 e 
PL 115/2015, todos apensados ao PL 1184/03’. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/prop_arvore_tramitacoes;jsessionid=70565C322D996DE901AB194C4F262151.proposicoesW
eb1?idProposicao=564022>. Acesso em: 13 mai. 2015. 
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escolha do tema, não só pela ausência de uma lei especial infraconstitucional, como também 

de uma lei que garanta o acesso universal e igualitário às técnicas de RHA. 

Além de não se permitir deixar um assunto tão delicado, e cheio de implicações 

éticas e legais, ser disciplinado por meio de portarias e resoluções, em apenas um dos PLs já 

apresentados até o momento (PL 5624/2005) há a previsão do acesso universal e igualitário às 

técnicas de RHA, particularmente as de alta complexidade, como a FIV. 

E é justamente do acesso universal e igualitário às técnicas de alta complexidade, 

especificamente a FIV, que a presente tese pretende analisar. Devido à vastidão de temas que 

envolvem as novas técnicas de RHA, e muito embora sabendo da importância dos mesmos, 

não serão objetos de análise o compartilhamento de óvulos, a criopreservação de gametas ou 

embriões, a doação de gametas ou embriões, a fertilização heteróloga, a RHA para os casais 

homossexuais ou pessoas solteiras, o problema dos embriões excedentes, a maternidade de 

substituição, o diagnóstico genético pré-implantação de embriões e a reprodução assistida 

post-mortem. 

 Embasado em extensa pesquisa bibliográfico-documental, nacional e 

internacional, por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva, e ao analisar o acesso 

universal e igualitário a essas novas tecnologias de RHA, construiu-se a hipótese de que, 

especificamente agora, a FIV tem que estar no Sistema Único de Saúde (SUS) e que isso tem 

que ser assegurado por lei, muito embora já esteja garantido constitucionalmente, conforme 

conteúdo do artigo 226, §7º de nossa Carta Magna.13 

Independentemente das pretensas críticas ou das tentativas de relativizar a 

questão, a infertilidade é um problema de saúde pública sim, e negar o acesso às novas 

tecnologias, e especificamente as de alta complexidade, como a FIV, afeta não só direitos 

humanos, como também os direitos reprodutivos e o direito fundamental das pessoas ao 

planejamento familiar.   

                                                        
13 “Art. 226, §7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas.” - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 
20 mar. 2014. 
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Desta forma, pretende-se apresentar proposições que possam contribuir para a 

solução de um problema que se arrasta há décadas no Brasil, qual seja, a ausência de uma lei 

sobre a RHA e, mais especificamente, de uma lei que possa contemplar o acesso universal e 

igualitário para quem não tem condições de financiar os custos de uma FIV.  

Porém, para que uma futura lei, que contemple o acesso gratuito àquelas pessoas 

que não podem pagar pelo tratamento, não tenha seu objetivo esvaziado, deverão também ser 

criadas políticas públicas que verdadeiramente possam sair do papel e alcancem, na prática, 

cada casal que realmente precise das tecnologias de RHA e que possam ver o sonho de ter um 

filho realizado.  

Desse modo, em razão da importância e singularidade do tema tratado, e após e 

exposição do problema, no trabalho levado a efeito nesta oportunidade, em seu primeiro 

capítulo, procura-se definir a saúde reprodutiva sob uma perspectiva histórica, destacando os 

principais instrumentos internacionais relativos ao tema, não deixando de abordar a definição 

de saúde da OMS, de onde a definição de saúde reprodutiva se originou. Na sequência 

procurou-se delinear uma contextualização histórica no direito nacional e alienígena, traçando 

um paralelismo, conexões e definição dos direitos reprodutivos, para nas partes finais do 

capítulo estabelecer argumentos que justifiquem os direitos reprodutivos como direitos 

humanos e fundamentais, além do desenvolvimento da ideia do planejamento familiar como 

um direito fundamental. 

  No segundo capítulo, tratou-se das questões ligadas à infertilidade, desde sua 

definição e contextualização sob a ótica global e nacional, passando pela desmistificação do 

mito e do preconceito de que “pobre tem muito filho”, para logo em seguida abordar a 

infertilidade como um fenômeno complexo, levantando questões psicológicas e sociológicas, 

além de um olhar filosófico e bioético sobre o tema e, na sequência, tecer comentários sobre a 

taxa de infertilidade e suas possíveis leituras e interpretações, principalmente no contexto 

nacional. Fechando o capítulo, após uma análise da evolução histórica da FIV no contexto 

mundial e nacional, realizou-se uma cartografia crítica da RHA no Brasil. 

Dando continuidade ao presente trabalho, no terceiro capítulo, focou-se no direito 

latino-americano, onde foram analisadas as premissas da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) em relação à RHA, para em sua parte final realizar a análise de duas leis 

sobre RHA, recentemente aprovadas, respectivamente na Argentina e Uruguai. 
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No quarto e último capítulo, após a análise das leis na Argentina e Uruguai, 

estabeleceu-se um ponto de partida para que pudesse ser resolvido o questionamento a 

respeito da (des) necessidade de uma lei que garanta o acesso universal e igualitário à FIV, 

observando que há inúmeros PLs sobre o assunto, ainda em tramitação,  além de traçar 

críticas ao argumento da reserva do possível e do mínimo existencial em relação ao direito à 

saúde reprodutiva, frequente em nossos Tribunais (cuja demanda por FIV no SUS foi 

analisada), sem esquecer de, na parte final do capítulo, abordar a necessidade de implantação 

de uma política pública que dê efetividade à futura lei sobre RHA. 
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE SAÚDE REPRODU TIVA E A 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO REPRODUTIVO COMO UM DIREIT O 

FUNDAMENTAL 

1.1 Definição de saúde reprodutiva sob uma perspectiva histórica 

Antes de se adentrar na definição de saúde reprodutiva, precisa-se definir a saúde 

como um todo. Historicamente é possível se verificar que a ideia de saúde percorreu um 

percurso longo a acidentado, cujos detalhes dessa trajetória fogem ao escopo deste estudo. De 

forma sintética, essa ideia caminhou desde uma concepção inicial ligada a superstição e a 

magia, passando por uma noção biomédica de saúde (que a compreende como ausência de 

doença) até chegar a uma visão mais pródiga e recente, que enxerga a saúde como o estado de 

completo bem estar físico, social e mental.  

No sentido amplo e contemporâneo, saúde é uma questão de cidadania e de justiça 

social, e não apenas um estado biológico, pois se reconhece que as condições de saúde de um 

indivíduo e dos coletivos são determinadas por vários fatores de ordem econômica, social, 

cultural, política, ambiental e biológica.14 

Não se pode privilegiar apenas a dimensão biológica da vida humana, 

negligenciando a qualidade de vida do indivíduo. O ser humano tem outras dimensões que 

não apenas a biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade de vida significa estar a 

serviço não só da vida, mas também da pessoa.15 

Uma noção mais sofisticada de saúde precisa equilibrar duas demandas de difícil 

conciliação: deve ser sensível à historia, às particularidades locais de cada cultura e à 

contingência pessoal, ao mesmo tempo que também deve ser aberta à universalidade mais 

perene dos conceitos científicos e dos juízos morais mais essenciais.16  

Em resgate à concepção grega desenvolvida por Hipócrates, verifica-se o 

surgimento de basicamente duas concepções de saúde, que podem ser entendidas como polos 

opostos de um espectro contínuo, abrangente. De um lado está a concepção biomédica de 

                                                        
14 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 64. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2012. 
15 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 120. 
16 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 122. 
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saúde, que a compreende como ausência de doença, objetivo que poderia ser perseguido por 

meio de práticas curativas ou preventivas. O ser humano visto nessa concepção de forma 

isolada, apenas como um corpo livre de enfermidades onde, para se ter saúde, basta que se 

evite ou então se trate a doença. 

Porém, do outro lado há uma concepção mais humanista e recente, que enxerga a 

saúde como completo bem estar físico, mental e social. No primeiro caso fala-se em cura e 

prevenção; já no segundo, a ideia é de fomento e promoção da saúde.17  

Uma visão organicista de saúde concebe a saúde coletiva (a saúde do corpo 

social) como grande objetivo a ser protegido e promovido, ainda que, para tanto, elementos 

individuais tenham que ser desconsiderados. Porém, uma concepção adequada de saúde deve 

sempre buscar sua base de legitimidade na igual proteção da saúde de cada individuo, 

concebida essa como elemento fundamental para o exercício da liberdade de definir 

finalidades de vida e caminhos para alcançá-los.  

O que não parece possível é subordinar invariavelmente os indivíduos ao todo, 

sob o argumento de que a maximização do bem estar coletivo deve legitimar eventuais perdas 

individuais.18 Esta será uma questão polêmica, ainda a ser enfrentada no último capítulo desse 

estudo.  

Não se deve tratar as questões de saúde de forma compartimentalizada e estanque, 

sem considerar os fatores sociais, psicológicos, educacionais e ambientais que determinam e 

condicionam a saúde. As críticas surgidas contra o modelo biológico se devem ao fato do 

mesmo abrigar uma visão unidimensional do individuo – a biológica – desconsiderando suas 

muitas outras dimensões, e que na realidade, influenciam diretamente a saúde biológica.  

É exatamente no contexto dessas críticas que ganhou força a concepção de saúde 

adotada pela OMS e presente no preâmbulo da Constituição da própria OMS, de 1946, que a 

define saúde como “o estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade.”19  

                                                        
17 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 123. 
18 Ibidem. p.129. 
19 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE- OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde – 
1946. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organização-Mundial-da-
Saúde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em 12 dez. 2012. 



22 
 

 

Importante frisar que para o contexto latino-americano, a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) – que é um organismo internacional de saúde pública, dedicado 

a melhorar as condições de saúde dos países das Américas – foi incorporada à OMS em 1948. 

A integração às Nações Unidas acontece quando a entidade se torna o Escritório Regional 

para as Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS também faz parte dos 

sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações 

Unidas (ONU).20 

Em outras palavras, vida confortável: este é um bom significado para o termo. 

Em face disso, têm-se por válidas duas máximas a orientar a análise do conceito de saúde: 

nem todos os sujeitos sadios acham-se isentos de doença; nem todos os isentos de doenças são 

sadios. Além da mera presença ou ausência de patologia ou lesão, precisamos também 

considerar a questão do grau de severidade das doenças e complicações resultantes, com 

repercussões sobre a qualidade de vida dos sujeitos. Em uma perspectiva rigorosamente 

clínica, portanto, a saúde não é oposto lógico da doença e, por isso, não poderá de modo 

algum ser definida como ausência de doença. 

Saúde não é um dado ou resultado de restabelecimento. Não se trata de condição 

própria, da qual todos são portadores e que, uma vez perturbada, há de ser restaurada. Muito 

diferente disso, a saúde deve ser promovida, buscada. O bem-estar não é um fato posto, mas 

uma situação obtida. O que se pode afirmar é que cada indivíduo tem um potencial de saúde, 

o qual há de ser depurado em prol de uma maior qualidade de vida. Assim, parece indubitável 

que a saúde tem primordial teor positivo.21 

Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, estabeleceu-se que “A saúde é a 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de 

saúde”.   

Desta forma, a saúde não poderia ser definida apenas como a ausência de doença, 

mas sim, como o produto de condições objetivas de existência. Seria o resultado das 

                                                        
20 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS. OPAS/OMS no Brasil. Disponível em: 
<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=672>. Acesso em: 12 
dez 2014.  
21 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 120-121. 
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condições de vida e das relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, por 

meio do trabalho.22  

A saúde é caracterizada pelo art. 6° da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

como um direito social e esta é sua base positiva, sendo que sua regulação mais específica 

encontra-se no art. 196. É sempre ressaltado que este artigo dispõe que a saúde é (i) direito de 

todos – o que define seus titulares; e (ii) dever do Estado – o que indica o responsável por 

suas prestações, sem prejuízo do disposto no art. 199, que torna a saúde livre à iniciativa 

privada. Este dispositivo, contudo, também refere que a saúde (iii) é garantida mediante 

políticas sociais e econômicas – seu meio de atuação genérico; sendo que estas (iv) devem 

visar à redução do risco de doença – uma finalidade que revela a preocupação com a 

prevenção e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação – uma finalidade que especifica ainda a forma como será garantido o direito 

social em exame.23  

O texto da nossa Carta Magna, em seu art. 196, afirma que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, prevendo a extensão da cobertura de forma universal e não 

subordinando o atendimento à prévia contribuição previdenciária, trazendo o princípio da 

integralidade do atendimento, o que pressupõe a existência de atendimento desde o nível mais 

básico de assistência até o de maior complexidade. Diante da literalidade do texto 

constitucional e dos próprios elementos históricos que conformaram o mencionado 

documento, concordamos com Jorge Munhós de Souza, ao dizer que nossa Constituição 

adotou a concepção maximalista da OMS, num conceito de saúde como completo bem estar 

físico, mental e social.24  

A CF/88 tem como principal fundamento a dignidade, cujo conceito não é 

preciso. Portanto, o desafio maior talvez seja lidar com coisas que não têm conceitos precisos, 

o que se torna extremamente difícil diante da diversidade humana.25 O importante, portanto, é 

habilitar as pessoas a atingirem um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

                                                        
22 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 169-170.  
23 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Direito à saúde e critérios de aplicação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Orgs). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 238-239.  
24 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 178. 
25 BUGLIONE, Samantha et al. Debate. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha (Ed). Quem pode ter 
acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 
2002, p. 92.  
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através da identificação de aspirações e satisfação de necessidades. O ideal é propiciar que os 

sujeitos sejam capazes de valer-se do seu potencial de saúde, tornando a vida uma realidade o 

mais confortável possível.26 

Outra vertente importante da concepção de saúde como um bem a ser promovido 

pelo Estado são os ideais igualitários trazidos pela Revolução Francesa. É na nossa 

corporeidade que somos iguais; portanto, o cuidado com os corpos deveria ser estendido a 

todos. De fato, grande parte dos movimentos sociais da atualidade se organizam em torno da 

saúde, em função do forte apelo igualitarista aí contido. Em termos quase caricaturais, se na 

morte todos somos corpos iguais, o provimento da saúde para todos torna as pessoas iguais. É 

aí que reside a proposta de saúde como dever do Estado, ou seja, prover a todos as mesmas 

chances de sobrevivência seria obrigação de um Estado que se propõe a ser por, e para todos.  

Infelizmente, na prática, o acesso diferenciado à saúde é uma marca de 

desigualdade social que contribui para manter a diferenciação e discriminação entre as 

pessoas. Apesar disto, a ideia da saúde como um bem abstrato que deve ser coletivizado e 

estendido a todos se mantém hegemônica exatamente a partir do engodo de imaginarmos que 

a saúde em si é um bem que torna as pessoas iguais.27   

Uma concepção adequada de saúde deve ser sensível às diferenças: deve oferecer 

mecanismo de equalização quando a diferença oprimir, mas não pode estigmatizar a diferença 

(a “anormalidade”) quando nesse padrão social esteja o elemento emancipatório. 28 Aqui 

nunca é demais lembrar o segundo imperativo intercultural do mestre português Boaventura 

de Sousa Santos: “temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o 

direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”.29  

O conceito de saúde reprodutiva surgiu recentemente como uma resposta à 

fragmentação dos serviços existentes na área de saúde reprodutiva e ao encaminhamento dos 

mesmos, e oferendo uma abordagem completa e integrada dos cuidados com à saúde 

                                                        
26 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 123. 
27 VILLELA, Wilza Vieira. Direitos Sexuais e Reprodutivos: afinal, de que falamos? In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 85.  
28 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 125. 
29 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Rev. Crít. Ciênc.Soc, 
n. 48, 1997, p. 30.  
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relacionados à reprodução. Ele situa as mulheres no centro do processo e reconhece, respeita e 

atende às necessidades das mulheres e não apenas às necessidades das mães.30 

Mahamoud F. Fathalla, durante trabalhos desenvolvidos junto à OMS em 1987, 

elaborou uma definição de saúde reprodutiva que acabou sendo publicada em 1988. A 

definição foi a seguinte: 

A saúde é definida pela Constituição da OMS como sendo o estado pleno de bem-
estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A 
saúde reprodutiva, no contexto desta definição positiva, seria formada por uma série 
de elementos fundamentais. Pressuporia a possibilidade de as pessoas reproduzirem 
e regulamentarem sua fecundidade; pressuporia também que as mulheres tenham 
uma gestação e parto seguros; e que aquele processo reprodutivo resultasse em 
bebês e crianças com expectativa de sobrevivência e bem-estar. A isso se poderia 
acrescentar a possibilidade de as pessoas manterem relações sexuais seguras e 
prazerosas.31 

Esta definição foi adotada e ampliada no terceiro grande encontro mundial da 

década de 90, a CIPD, conhecida como Conferência do Cairo, que foi realizada entre os dias 5 

e 13 de setembro de 1994, na cidade do Cairo, Egito, sendo o maior evento de porte 

internacional sobre temas populacionais até então realizado. Contribuíram para seu êxito e 

impacto os conhecimentos especializados e a força mobilizadora de 11 mil participantes, 

representantes de 184 países, cerca de duas mil organizações não governamentais (ONG), 

ONU, além dos meios de comunicação. 

Diversamente das conferências anteriores - Conferências Mundiais sobre 

População que ocorreram na segunda metade do século XX: em Roma de 1954, em Belgrado 

de 1965, em Bucareste de 1974 e da Cidade do México em 1984 – que tinham um viés 

basicamente demográfico (de controle populacional), a Conferência do Cairo de 1994 

incorporou uma visão holística na sua agenda.  

Em seu programa de ação, no Capítulo VII, §7.2, ao tratar dos direitos 

reprodutivos (saúde sexual e reprodutiva) e planejamento familiar, inauguro-se um novo olhar 

sob a questão e – aproveitando a definição de saúde da OMS (segundo a qual saúde não é 

ausência de doenças, mas completo bem estar físico e emocional) – os Estados definiram, 

nessa oportunidade, o conceito de saúde reprodutiva, verbis: 

                                                        
30 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p.11-12. 
31 FATHALLA, Mahmoud Fahmy. Promotion of research in human reproduction: global needs and perspectives. 
Hum. Reprod., v. 3, n. 1, p.7-10, 1988. 
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A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
simples a ausência de doença ou enfermidade, em todas as matérias concernentes ao 
sistema reprodutivo e a suas funções e processos. A saúde reprodutiva implica, por 
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a 
capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o 
deve fazer. Implícito nesta última condição está o direito de homens e mulheres de 
serem informados e de ter acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e 
aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha, assim como outros métodos, de 
sua escolha, de controle da fecundidade que não sejam contrários à lei, e o direito de 
acesso a serviços apropriados de saúde que dêem à mulher condições de passar, com 
segurança, pela gestação e pelo parto e proporcionem aos casais a melhor chance de 
ter um filho sadio. De conformidade com definição acima de saúde reprodutiva, a 
assistência à saúde reprodutiva é definida como a constelação de métodos, técnicas e 
serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e 
resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isto inclui também a saúde sexual cuja 
finalidade é a intensificação das relações vitais e pessoais e não simples 
aconselhamento e assistência relativos à reprodução e a doenças sexualmente 
transmissíveis.32

  

Um ano após a CIPD do Cairo, outro encontro mundial muito importante se 

realizou, o qual ocorreu na cidade de Pequim, em 1995, durante a IV CMM, onde se voltou a 

debater os direitos reprodutivos, reafirmando-se os acordos estabelecidos no Cairo, 

consolidando-se a definição de saúde reprodutiva, prevista no §94 da Declaração e Plataforma 

de Ação da IV CMM, verbis: 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em 
todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e suas funções e 
processos, e não a mera ausência de enfermidade ou doença. A saúde reprodutiva 
implica, assim, a capacidade de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem 
risco, a capacidade de procriar e a liberdade para decidir fazê-lo ou não fazê-lo, 
quando e com que frequência. Essa última condição implica o direito para o homem 
e a mulher de obter informação sobre métodos seguros, eficientes e exequíveis de 
planejamento familiar e de ter acesso aos de sua escolha, assim como a outros 
métodos por eles escolhidos para regularização da fertilidade, que não estejam 
legalmente proibidos, e o direito de acesso a serviços apropriados de atendimento à 
saúde que  permitam às mulheres o acompanhamento seguro durante a gravidez, 
bem como partos sem riscos, e dêem aos casais as melhores possibilidades de terem 
filhos sãos.  

 

Seguindo essa mesma linha, no mesmo §94, define-se o atendimento à saúde 

reprodutiva como sendo: 

 O conjunto de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a saúde e o bem-
estar reprodutivo, ao evitar e resolver os problemas relacionados com a saúde 
reprodutiva. Inclui também a saúde sexual, cujo objetivo é o desenvolvimento da 

                                                        
32 BRASIL. Secretaria de políticas para as mulheres. Relatório da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento – Plataforma do Cairo. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/acoes-
internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-cairo.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
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vida e das relações pessoais e não meramente a assistência social e o atendimento 
relativo à reprodução e às enfermidades sexualmente transmissíveis.33 

Observa-se que esta definição da área de saúde reprodutiva abrange o acesso a 

técnicas de RHA, incluindo tecnologias criadas para tratar a infertilidade e para permitir que 

casais inférteis possam superar a impossibilidade de terem filhos, com o uso de diferentes 

técnicas coletivamente conhecidas como FIV.34  

O conceito de saúde reprodutiva deixa clara a ideia de que a saúde reprodutiva é 

um conjunto. A pessoa não pode ser saudável se ela possuir um elemento da saúde, mas não 

obter outro. Além disso, os vários elementos da saúde reprodutiva são fortemente inter-

relacionados. A melhoria de um elemento pode resultar no potencial de melhoria de outros. 

Igualmente, a falta de melhorias em um elemento pode impedir o progresso de outros.35 

A procriação, junta à sexualidade ou dela desatrelada, também é forma válida de 

estabelecer a plena satisfação pessoal. Entenda-se, portanto, saúde reprodutiva como um 

estado de bem-estar físico, mental e social, e não de mera ausência de enfermidades ou 

doenças, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e 

processos36, devendo ser considerada legítima toda intervenção que tenha o objetivo de 

assegurar o restabelecimento das funções reprodutivas ou de oferecer alternativas que possam 

resultar no nascimento de filhos desejados.37 

O que também reforça esta característica da saúde reprodutiva é a própria 

urgência pela busca de tal bem-estar. Hoje é cada vez mais comum, feita a opção pela 

procriação ou mesmo pela contracepção, instaurar-se um apressado processo voltado à 

consecução do objetivo, o qual enseja, por vezes, o instantâneo recurso ao auxílio médico. 

Paulatinamente, vem sendo superada a cultura do uso exclusivo dos meios naturais. A decisão 

                                                        
33 BRASIL. Secretaria de políticas para as mulheres. Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/acoes-
internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-pequim.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
34 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p.82. 
35 Ibidem. p.48. 
36 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 127. 
37 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquista médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, p. 51-52. 
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de ter ou não ter crianças, em algum importante nível, há muito não é um problema de Deus 

ou da natureza, mas tem sido subordinado à vontade humana e à perícia técnica.38 

Diferente de outras disciplinas médicas, a saúde reprodutiva é mais direcionada 

para a saúde do que para doença. Lidar com pessoas saudáveis significa uma mudança na 

relação profissional-paciente, de doador-receptor, para um tipo de abordagem mais 

participativa. Orientação é a descrição de boa parte da atenção com a saúde reprodutiva. Não 

há nenhuma outra área da medicina em que a participação do paciente nas decisões 

relacionadas à saúde seja tão desejada e praticada. Enquanto em outros campos da medicina 

os pacientes devem dar o seu consentimento esclarecido sobre o tratamento proposto pelo 

profissional de saúde, sem sofrerem e estando livres de pressões ou induções, no caso da 

saúde reprodutiva devem fazer escolhas e tomar decisões esclarecidas.39 

A Conferência do Cairo, em 1994, e a de Pequim, em 1995, adotaram um 

conceito amplo de saúde reprodutiva e sexual. Esta definição abrange a contracepção, a 

esterilização e o aborto. A frase condicionante “que não é contra a lei” permite uma limitação 

legal da prestação destes serviços em países que consideram a restrição da autonomia 

reprodutiva eticamente justificável. A definição também abrange o acesso a técnicas de RHA, 

incluindo tecnologias criadas para tratar a infertilidade e para permitir que casais inférteis 

possam superar a impossibilidade de terem filhos, com o uso de diferentes técnicas 

coletivamente conhecidas como FIV.  

O tratamento de doenças sexualmente transmissíveis (DST), que podem ser uma 

causa de infertilidade, vem ganhando uma importância crescente devido a pandemia 

internacional de HIV/AIDS. Na maioria das situações, a infecção é propagada pela relação 

sexual e o grupo populacional com o crescimento mais acelerado da taxa de infecção é o de 

mulheres jovens.40   

Os termos “saúde sexual” e “saúde reprodutiva” têm sido utilizados em conjunto. 

Contudo, referem-se a duas situações distintas. A atividade sexual não implica, 

necessariamente, em reprodução. Essa, por sua vez, geralmente envolve atividade sexual. 

                                                        
38 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 127. 
39 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 39. 
40 Ibidem. p.82.  
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Entretanto, com as novas técnicas de FIV, pode haver reprodução sem intercurso sexual.41 A 

contracepção desvinculou as relações sexuais da reprodução, e as novas tecnologias 

reprodutivas baseadas na FIV separaram, mais recentemente, a reprodução das relações 

sexuais.42  

Estabelecida então a definição de saúde reprodutiva, passaremos a tratar dos 

direitos reprodutivos, contextualizando-os na história e identificando-os como um direito 

humano e fundamental.  

 

1.2 Contextualização histórica, paralelismo, conexões e definição dos direitos 

reprodutivos. 

Cumpre, antes de se contextualizar os direitos reprodutivos historicamente, 

estabelecer os marcos do direito à saúde, pois sem estes, aqueles não terão o menor sentido. 

O direito à saúde é um direito inclusivo, que se estende não apenas aos cuidados 

de saúde oportunos e apropriados, mas também aos elementos subjacentes, como o acesso à 

água potável e confiável e ao saneamento adequado, ao abastecimento apropriado de 

alimentos, à nutrição e à moradia, às condições ambientais e ocupacionais de saúde, e ao 

acesso à educação e a informações ligadas a saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva. 

Outro aspecto importante é a participação da população em todas as tomadas de decisão 

relacionadas à saúde nas esferas comunitária, nacional e internacional. 

O direito à saúde envolve tanto liberdades como titularidades. As liberdades 

compreendem o direito da pessoa de controlar a sua saúde e seu corpo, incluindo a liberdade 

sexual e reprodutiva, e o direito de ser livre de interferências, como o direito de ser livre de 

tortura e de tratamentos e experiências médicas que não tenham sido consentidas. Por outro 

lado, titularidade inclui o direito a um sistema de proteção à saúde que ofereça igualdade de 

oportunidades para que as pessoas gozem dos melhores níveis de saúde. O sistema de saúde 

têm obrigações para com o direito das pessoas à saúde. Ele tem obrigação de respeitar, 

                                                        
41 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 4. 
42 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 105.  
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proteger e satisfazer o direito à saúde. Ele deve respeitar e proteger as liberdades e satisfazer 

as titularidades inseridas no direito humano à saúde.43 

O direito à saúde que, doutrinariamente, é definido como o direito a tratamento 

condigno, divide-se, de acordo com estágio atual das ciências da vida, em duas vertentes: a) a 

negativa, ou seja, a de exigir que o Poder Público e as demais pessoas se abstenham de 

praticar qualquer ato que prejudique a saúde das pessoas; b) a positiva, no sentido de poder 

exigir do Poder Público o cumprimento de tarefas e medidas visando à prevenção, informação 

e tratamento (cura) de doenças ou males conhecidos que possam afetar a integridade da 

pessoa.44  

Miriam Ventura, Professora Adjunta do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva 

(IESC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entende a saúde, em sentido 

amplo e contemporâneo, como “uma questão de cidadania e de justiça social, e não apenas 

um estado biológico”. A partir dessa premissa, há profusa normativa internacional que 

absorve a noção de saúde “como direito a ser assegurado pelo Estado por meio de políticas 

sociais e econômicas amplas, capazes de permitir não somente o acesso à assistência médica 

e sanitária, mas também de interferir nos demais fatores que favorecem o adoecimento 

humano”.  

Dentre as repercussões práticas desse conceito, destacam-se:  

(1) O reconhecimento legal da responsabilidade do Estado de proteção, garantia e 

promoção de políticas econômicas, sociais e ambientais capazes de assegurar uma vida 

saudável, além de captar e aplicar o máximo de recursos disponíveis internamente e na 

comunidade internacional para o cumprimento de suas obrigações, sendo vedado qualquer 

recuo ou retrocesso.  

(2) A relação estabelecida do indivíduo com o Estado é de sujeito portador de 

direitos específicos, e não de mero alvo das políticas estatais ou portador de necessidades que 

devem ser moralmente atendidas pelo ente estatal. O Estado converte-se, assim, no principal 

                                                        
43 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 38.  
44 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
308-309. 
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responsável pelo cumprimento dessas obrigações legais de forma universal, igualitária e 

democrática, que atenda a interesses individuais e coletivos dos cidadãos. 

(3) A possibilidade de tutela judicial individual e coletiva do direito à saúde e de 

outros direitos inter-relacionados por meio de mecanismos de garantia e promoção de direitos, 

na esfera nacional e internacional.45 

A CF/88 é a primeira Carta brasileira a consagrar o direito fundamental à saúde. É 

possível identificar na redação do artigo constitucional tanto um direito individual quanto um 

direito coletivo de proteção à saúde. Dizer que a norma do art. 196, por tratar de um direito 

social, consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, 

apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força 

normativa da Constituição. 

 A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do AgR-RE 271.286/RS, ao reconhecer o 

direito à saúde como direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que 

conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Ressaltou o ministro que 

“a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa 

constitucional inconsequente”, impondo aos entes federados um dever de prestação positiva. 

Concluiu que “a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte 

qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (artigo 

197)”, legitimando a atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração 

Pública descumpra o mandamento constitucional em apreço.46 

Cumpre dar relevo ao disposto no §1º do art. 5º da CF/88, que realça a 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Em tal conjectura, anote-se que o 

dispositivo também alberga o direito à saúde, já que esse também está elencado no rol dos 

direitos fundamentais (Título II da CF/88), imprimindo importante status constitucional, não 

                                                        
45 VENTURA, Miriam. Saúde Feminina e o Pleno Exercício da Sexualidade e dos Direitos Reprodutivos. In: 
BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY, Jacqueline (Org.). O Progresso das Mulheres no Brasil 2003-2010. 
Rio de Janeiro: CEPIA; Brasilia: ONU Mulheres, 2011, p. 310. 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR-RE 271.286-8, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12.09.2000. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=335538>. Acesso em: 10 
dez. 2013. 
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carecendo de qualquer espécie de intermediação legislativa ou administrativa para que o 

cidadão reclame imediatamente sua aplicabilidade.47  

A saúde constitui um bem essencial da e para a pessoa humana e por esta razão 

tem sido objeto de tutela, tanto como direito humano, quanto como direito fundamental, seja 

na esfera do direito internacional, seja por parte do direito interno dos Estados, onde se parte 

da constatação de que, à semelhança dos demais direitos sociais, a saúde também é um direito 

fundamental no sistema constitucional brasileiro (arts 6° e 196 e ss. da CF/88).48   

E de nada adianta falar em direito à saúde, se o mesmo não pode ser exercido. E 

para esse exercício, há a necessidade de um sistema de saúde, o qual pode ser definido como 

o mecanismo, presente em qualquer sociedade, que transforma ou metaboliza fontes de 

conhecimento e de recursos humanos e financeiros em serviços relevantes às preocupações 

com saúde naquela sociedade. A sociedade concede ao sistema de saúde a “legitimidade” para 

atuar e os recursos necessários para operar. Neste “contrato social”, a sociedade espera algo 

em troca. A maior expectativa é com o direito à saúde, “o direito de todos de desfrutarem dos 

melhores padrões de saúde física e mental”.   

Segundo a OMS, um sistema de saúde compreende o conjunto de organizações, 

instituições e recursos destinados a produzir ações de saúde. Por saúde se compreende 

qualquer esforço de promoção da saúde relacionado à assistência privada, aos serviços 

públicos ou às iniciativas intersetoriais. De uma forma mais genérica, a definição de sistema 

de saúde inclui todas as atividades cujos propósitos primários sejam a promoção, recuperação 

ou manutenção da saúde. Sendo assim, tão melhor será determinada sociedade quanto mais 

apto for seu sistema de saúde.49 

Apesar das significativas ampliações e avanços no campo da atenção à saúde e do 

desenvolvimento, os sistemas de saúde não têm tido condições de suprir as necessidades de 

saúde de grandes segmentos da população do mundo. As deficiências dos sistemas de saúde 

variam de país para país e mesmo dentro de um mesmo país. Entre as deficiências que devem 

ser abordadas, está a distribuição desigual dos serviços disponíveis, a utilização ineficiente e a 

                                                        
47 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 51. 
48 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 37.  
49 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 131. 
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falta de receptividade em função das expectativas e perspectivas das mulheres. Basicamente, 

pode-se identificar três padrões de ineficiência: deficiência, subutilização e super 

medicalização. Estes padrões de inadequação se aplicam a todo o campo da saúde, mas eles 

são mais proeminentes na área da saúde reprodutiva.50  

No Brasil a trajetória da constituição de nosso sistema de saúde foi bastante 

acidentada, mas, muito embora tenhamos começarmos tarde, de uma forma geral seguimos as 

grandes linhas do histórico mundial. Tivemos nossos momentos de concepção do fenômeno 

sanitário com base na superstição e na magia; durante a República Velha51 evoluímos para 

uma concepção biomédica de saúde, que se preocupava principalmente com a adoção de 

ações de saneamento, urbanização e vacinações obrigatórias; vivenciamos o esboço da 

estruturação de um sistema de saúde pública na Era Vargas52, com a criação de órgãos estatais 

responsáveis pela gestão das ainda incipientes políticas públicas sanitárias; experimentamos 

as trágicas consequências da ascensão ao poder dos militares53, resultando na redução 

vertiginosa do dispêndio com a saúde, na concentração autoritária de poderes nas mãos da 

burocracia estatal e no fortalecimento de um modelo não universal e contributivo.  

Com a CF/88, cria-se o SUS, sob forte influência do movimento sanitário e das 

deliberações ocorridas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico para a política 

de saúde brasileira, na qual se defendeu, além de uma concepção ampliada de saúde, a 

necessidade da criação de um sistema unificado de acesso universal e atendimento integral.  

Elevou-se a saúde à categoria de direito formalmente fundamental, a exemplo dos 

demais direitos sociais enumerados no art. 6º e integrantes do Capítulo II (Direito sociais) do 

Título II da CF/88 (Direitos e Garantias Fundamentais). Já a afirmação da fundamentalidade 

material do direito à saúde foi um fenômeno mais recente que pressupôs a abertura do 

                                                        
50 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 35.  
51 Compreendida entre 1889 e 1930, a República Velha representou o poder das oligarquias rurais no cenário 
político e econômico brasileiro. 
52 A Era Vargas, ou Período Getulista, como também ficou conhecida, teve início com a Revolução de 1930, que 
deu fim à República dos Oligarcas, afastando o então presidente Washington Luís e uma série de governadores 
do poder. Essa era teve seu fim em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e Vargas foi pressionado 
pelos militares a deixar o cargo e retirar-se para o Rio Grande do Sul, sua terra natal. Esse arco temporal pode 
ser dividido em três fases: o Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Governo Ditatorial (ou Estado 
Novo). 
53 A Ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no 
afastamento do Presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este 
golpe de estado, caracterizado por personagens afinados como uma revolução instituiu no país uma ditadura 
militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. 
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discurso jurídico para a argumentação moral. Dentre diversas argumentações jusfilosóficas 

que buscaram afirmar a fundamentalidade material do direito à saúde, destacam-se três 

grandes grupos, que afirmam respectivamente que: i) a saúde é materialmente fundamental, 

pois é precondição para a liberdade (autonomia privada); ii) a saúde é materialmente 

fundamental, pois é precondição para a democracia (autonomia pública); iii) a saúde é 

materialmente fundamental, pois é um corolário lógico da dignidade da pessoa humana.54   

Porém, o sistema de saúde em nosso país reforça a tese de que ele não é 

organizado com a preocupação de ajudar o povo, mas aqueles que vivem à custa do sistema: 

indústrias de equipamento, hospitais particulares, empresas farmacêuticas e de seguro médico, 

empresários médicos... A preocupação é o lucro. Nessas condições, não é difícil imaginar a 

dificuldade da maioria da população em ter acesso aos serviços médico-hospitalares (direito 

consagrado no art. 196 da CF/88) e comprar remédios. Todos conhecem o drama das filas, 

sem contar as pessoas que morrem sem a mínima assistência.    

Ter boa saúde não quer dizer, apenas, não estar doente, mas sim que se tem 

condições para viver uma vida digna. Assim, lutar pela saúde é mais do que lutar por mais 

postos e centros de saúde, hospitais, profissionais de saúde, laboratórios, vacinas e 

medicamentos, é lutar pela própria vida, e vida em plenitude e abundância.55   

A saúde não se limita apenas ao sistema de saúde. Outros sistemas (ou setores), 

presentes em todas as sociedades, afetam a saúde da população e podem ser, e de fato o são, 

em vários casos, mais importantes do que o próprio sistema de saúde. A agricultura 

(alimentação), a educação, a moradia, o transporte e o nível econômico geral, entre outros 

fatores, afetam a saúde. As expectativas sociais com o sistema de saúde variam e são 

influenciadas pelo sistema de valores da sociedade. A maior expectativa é o direito do ser 

humano à saúde.56   

  O direito à saúde é também protegido por instrumentos regionais e outros 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, bem como por várias 

constituições nacionais. A CF/88 é particularmente clara ao prever que “a saúde é direito de 

                                                        
54 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 365-366. 
55 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 173-174, 179.  
56 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 37-38.  
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todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”  

E nesse diapasão, o problema da infertilidade guarda íntima relação com o direito 

à saúde, pois a pessoa que não dispõe de suas funções reprodutivas em perfeito estado não 

pode ser encaixada no conceito de pessoa saudável.57   

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), de 1969 (Pacto de 

San José da Costa Rica)58 – e da qual o Brasil é signatário – criada para constituir o Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, enuncia não só os direitos civis, políticos e 

sociais, como estabelece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIADH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) como órgãos de acesso à justiça. Proclama 

ainda em seu art. 26 a aplicação progressiva do direito à saúde, na medida dos recursos 

disponíveis.59   

Observe-se que tanto os direitos sexuais como os direitos reprodutivos estão 

relacionados com o direito à autonomia de vontade (princípio da liberdade). Enquanto os 

primeiros dizem respeito à igualdade e liberdade no exercício da sexualidade, os direitos 

reprodutivos se referem à igualdade e liberdade na esfera reprodutiva, sendo que estes últimos 

estão vinculados mais umbilicalmente com o direito à saúde.60 

E por último, pode-se dizer que a saúde, em geral, e a saúde reprodutiva, em 

particular, são determinadas por quatro fatores (conhecidos como os quatro Ps): providência, 

pessoas, políticos e profissionais de saúde.  

                                                        
57 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial. Curitiba: Juruá, 2012, p. 27. 
58 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – 1969. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/ 
portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013.  
59 Art. 26. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante 
cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena 
efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 
60 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 5.  
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• A providência define a nossa formação genética, incluindo as doenças a que 

somos mais suscetíveis. A presença de dois cromossomos X, ou um X e um Y, determinará o 

nosso sexo. O gênero desempenha um papel significativo na determinação de nossa saúde.  

• As pessoas, que com seu estilo de vida, podem interferir para melhorar ou 

prejudicar a sua saúde, assim como o comportamento de uma pessoa podem afetar a saúde de 

outras. As condições socioeconômicas da sociedade em que nascemos e vivemos é outro 

determinante de nossa saúde.  

• Os políticos e os legisladores desempenham um papel importante na 

configuração de nossas sociedades pois, ao controlarem os recursos que podem ser alocados 

na saúde, estão de forma consciente ou inconsciente, tomando decisões sobre quem vai viver 

e quem vai morrer. As leis e políticas podem, tanto garantir os direitos e a saúde das 

mulheres, como também afetar a sua autonomia e a sua possibilidade de escolha no campo da 

saúde sexual e reprodutiva. 

• Os profissionais de saúde, até século passado, não dispunham de muitos meios 

para recuperar a saúde. Mas os avanços na área médica permitiram que as equipes de saúde 

alcançassem meios de proteger, manter e recuperar a saúde, em proporções jamais vistas.61 

Feitas essas considerações sobre o direito à saúde, passa-se a tecer os comentários 

sobre a contextualização histórica mundial e nacional dos direitos reprodutivos. Importante 

deixar claro nesse ponto que os direitos sexuais não serão analisados, por não fazerem parte 

do escopo desse estudo. 

 

1.2.1 Contextualização histórica mundial 

A história do controle da reprodução e da sexualidade tem início na Antiguidade. 

Ao longo dos séculos, os governos usaram leis criminais como instrumentos primários para 

expressar e controlar a moral, especialmente através da proibição do controle de nascimento e 

aborto ou através da penalização e estigmatização de certas formas de comportamento sexual. 

Gradualmente, entretanto, foi ganhando espaço a promoção dos interesses dos indivíduos em 

                                                        
61 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 18.  
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sua saúde e em seu bem-estar, com o crescente acesso a serviços de saúde sexual e 

reprodutiva como uma questão de direitos humanos e justiça social.62   

Um crescente número de países reformaram leis e políticas para facilitar o 

fornecimento de serviços reprodutivos e de saúde sexual, como decorrência de um crescente 

reconhecimento da importância dos direitos humanos das mulheres em geral, bem como dos 

direitos reprodutivos e sexuais em particular.63  

Durante a segunda metade do século XX, diversos avanços tecnológicos na área 

da saúde e ampliação dos serviços possibilitaram a conquista de melhorias na área da saúde 

reprodutiva. Entretanto, esses serviços eram oferecidos de forma fragmentada e não estavam 

orientados para atender a todas as demandas.  

A construção prática dos direitos reprodutivos é fruto, principalmente, do 

movimento de mulheres, que foi incorporando em sua agenda um rol de direitos 

compreendidos como fundamentais em face das necessidades que emergiam dos novos 

contextos sociais e culturais.64 

O reconhecimento da reprodução humana como direito é recente e se verificou no 

já longo e diversificado caminho percorrido pelos direitos reprodutivos. A construção desse 

direito, como esclarece Miriam Ventura, é fruto dos movimentos reivindicatórios das 

mulheres. Segundo a autora, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, foi 

pioneira ao regular a proteção à maternidade, impondo limites ao trabalho das mulheres 

grávidas.   

Posteriormente, a OIT passou a integrar o sistema da ONU, como uma de suas 

agências, responsável pela promoção da justiça social e internacionalização dos direitos 

humanos relativos ao trabalho. Na década de setenta, acompanhando as mudanças sociais e de 

caráter comportamental que ocorreram no final da década de sessenta, promovendo a 

liberdade sexual e novo papel da mulher na sociedade (“Faça amor, não faça guerra” e a 

                                                        
62 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p.158-159. 
63 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 18.  
64 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 22-23. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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“Queima dos sutiens”)65, os pleitos centravam-se no acesso à contracepção, e nas décadas 

seguintes foi incorporada a questão da concepção à agenda de reivindicações.66 Desta feita, 

pode-se afirmar que a OIT foi pioneira no estabelecimento de direitos relativos à maternidade, 

como o direito à licença-maternidade, ao acesso à saúde reprodutiva, à amamentação, à 

proteção contra a discriminação de mulheres na idade reprodutiva, à proteção da família, entre 

outros.  

A OIT coloca a maternidade como um bem jurídico (para não dizer um instituto) 

independentemente dos sujeitos envolvidos no processo. Em outras palavras, a proteção não é 

para as mulheres, mas para as mulheres na condição específica de exercício da maternidade.  

Ocorre que não há aqui a constituição do direito à reprodução ou a uma liberdade 

reprodutiva; há, apenas, o reconhecimento de que a maternidade deve ser protegida. Não 

havendo, pois, uma relação encarnada entre o portador do direito e sua garantia por meio da 

proteção da maternidade, o que há é uma compreensão da maternidade como um objeto a ser 

protegido pelo Estado. A concepção de sujeito de direito não é alcançada aqui.67  

No plano internacional, paralelamente, inúmeras declarações caminhavam no 

sentido de reconhecer a saúde como um direito do ser humano. Apenas a título ilustrativo, 

mencionam-se os seguintes diplomas internacionais: A Declaração Universal de Direitos 

Humanos da ONU68 de 1948; O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC)69, de 1966; a CADH (Pacto de São José da Costa Rica)70, de 1969, 

                                                        
65 O episódio conhecido com Bra-Burning, ou em português “a queima dos sutiãs”, foi um protesto com cerca de 
400 ativistas do WLM (Women’s Liberation Movement) na realização do concurso de Miss America em 7 de 
setembro de 1968, em Atlantic City, Estados Unidos da América. Na atentativa de acabar com a exploração 
comercial realizada contra as mulheres, as ativistas se aproveitaram do concurso de beleza, que era tido como 
uma visão arbitrária e opressiva em relação às mulheres, e colocaram no chão do espaço onde o concurso era 
realizado, sutiãs, sapatos de salto alto, cílios postiços, sprays de laquê, maquiagens, revistas, espartilhos, cintas e 
outros objetos que simbolizavam a beleza feminina. Embora a “queima” propriamente dita nunca tenha ocorrido, 
tal atitude das manifestantes foi incendiária. Este nome “queima dos sutiãs” foi dado pela mídia. 
66 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.779. 
67 BUGLIONE, Samantha. Esterilização de Mulheres: Desenvolvimento, Preservação de Recursos Naturais e 
Respeito à Autonomia. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 283.  
68 Art. XXV, I. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem 
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle. 
69 Art. XII, I. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor 
estado de saúde física e mental possível de atingir. II. As medidas que os Estados-Partes no presente Pacto 
tomarem com vista a assegurar o pleno exercício deste direito deverão compreender as medidas necessárias para 
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complementada pelo Protocolo Adicional em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Pacto de São Salvador)71, de 1988.72  

Em 1952, Margaret Sanger criou em Londres a International Planned Parenthood 

Federation (IPPF – Federação Internacional de Planejamento Familiar), que contava com 

apoio financeiro de diversas instituições interessadas no controle demográfico, principalmente 

aquele dos países pobres. A instituição promovia políticas restritivas da liberdade reprodutiva 

da mulher e dos casais. 73  

Porém, a partir dos anos de 1960, uma série de movimentos reformadores e até 

revolucionários ocorreram, tais como o movimento feminista ou das mulheres; o movimento 

dos direitos humanos e civis; o movimento ecologista; o movimento dos “direitos” dos 

animais (ou do “bem-estar” animal) e o próprio “movimento da Bioética”.  

Na prática, esses movimentos (reformadores ou revolucionários) se concretizaram 

em uma série de lutas, como as lutas das mulheres pelos direitos reprodutivos e, em geral, 

pelo poder de decidir “autonomamente” e a “autogestão” do próprio corpo – sintetizado pelo 

neologismo “empoderamento” (enpowerment) e pela distinção entre sexualidade e 

reprodução, explicitada pelo direito de ter ou não ter filhos, quando tê-los e como, inclusive 

recorrendo aos meios da RHA.  

                                                                                                                                                                             

assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o são desenvolvimento da 
criança; b) O melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio ambiente e da higiene industrial; c) A 
profilaxia, tratamento e controlo das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras; d) A criação de 
condições próprias a assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de doença. 
70 Art. XXVI. Os Estados-Partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como 
mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a 
plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 
71 Art. 10. Direito à saúde. 1.Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de 
bem-estar físico, mental e social. 2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados-Partes comprometem-se a 
reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este direito:  a. 
 Atendimento primário de saúde, entendendo-se como tal a assistência médica essencial colocada ao alcance de 
todas as pessoas e famílias da comunidade; b. Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas 
sujeitas à jurisdição do Estado; c. Total imunização contra as principais doenças infecciosas; d. Prevenção e 
tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra natureza; e. Educação da população sobre prevenção e 
tratamento dos problemas da saúde; e f. Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, 
por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis.  
72 Importante destacar que todos esses instrumentos internacionais foram assinados, ratificados e incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro. 
73 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 132.  
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No entanto, as transformações culturais e sociais (nesta possível “revolução 

antropológica”) implicavam não somente a manipulação da biologia humana propriamente 

dita – com possíveis efeitos imediatos sobre os delicados equilíbrios que regulam qualquer 

processo vital –, mas também uma inevitável e profunda transformação do sentido da vida 

humana (como parece ser o caso da saúde reprodutiva e, em particular, o âmbito dos cuidados 

em saúde da mulher e da criança).74   

Nesse diapasão, ainda é importante mencionar o Comentário Geral n. 14, 

expedido pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Órgão do Conselho 

Econômico e Social da ONU), que, dentre outras coisas, buscou delimitar o conjunto de 

obrigações básicas relacionadas com o direito à saúde (core obligations), assim como 

esclarecer a amplitude da expressão “o mais alto nível possível de saúde física e mental” , 

constante no art. 12 do PIDESC, de 1966, para fins da verificação de possíveis violações do 

Pacto pelos Estados-Partes.75  

Os denominados direitos sexuais e reprodutivos podem até ser encontrados 

protegidos, de maneira implícita, em direitos fundamentais há muito assegurados. Contudo, a 

ideia de um reconhecimento expresso e específico principiou apenas em 1968, na Primeira 

Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, realizada em Teerã. Naquela 

oportunidade, em caráter original, foi proclamado que os pais têm o direito humano 

fundamental de determinar livremente o número de filhos e os intervalos entre seus 

nascimentos.76 

                                                        
74 SCHRAMM, Fermin Roland. Cuidados em Saúde da Mulher e da Criança, Proteção e Autonomia. In: 
SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org.). Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e 
crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 53-54.  
75 General Comment No 14 (2000). III. Violations. 47. In determining which actions or omissions amount to a 
violation of the right to health, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party 
to comply with its obligations under article 12. This follows from article 12.1, which speaks of the highest 
attainable standard of health, as well as from article 2.1 of the Covenant, which obliges each State party to take 
the necessary steps to the maximum of its available resources. A State which is unwilling to use the maximum of 
its available resources for the realization of the right to health is in violation of its obligations under article 12. If 
resource constraints render it impossible for a State to comply fully with its Covenant obligations, it has the 
burden of justifying that every effort has nevertheless been made to use all available resources at its disposal in 
order to satisfy, as a matter of priority, the obligations outlined above. It should be stressed, however, that a State 
party cannot, under any circumstances whatsoever, justify its non-compliance with the core obligations set out in 
paragraph 43 above, which are non-derogable. 
76 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 105. VENTURA, Miriam. Direitos 
reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 25-26. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_ reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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Na década de 1970, as reivindicações que envolviam os direitos reprodutivos 

estavam centradas nas reivindicações das mulheres pela autonomia corporal, o controle da 

própria fecundidade e atenção especial à saúde reprodutiva. Foi um período fortemente 

marcado pela luta para descriminalização do aborto e pelo acesso à contracepção.77  

Porém, somente em 1979, volta-se a mencionar o tema na Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU. Nota-se que, pela própria titulação, esta Convenção representou 

um verdadeiro recurso de concretização das solicitações feministas. Trata-se do primeiro 

documento internacional formulado com o específico “objetivo de dar visibilidade e tratar 

concretamente uma ampla gama de temas relacionados ao reconhecimento da igualdade de 

direitos entre homens e mulheres nas esferas política, econômica, social e familiar”. Logo, 

não podia escapar o tratamento atinente à sexualidade e à procriação.  

Esta Convenção foi importante também porque gerou a implementação de um 

respectivo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra Mulher – o Comitê CEDAW 

– responsável por fiscalizar a realização das determinações internacionais por parte dos países 

signatários. A estes caberia formular relatórios a cada quatro anos, relacionando as medidas 

adotadas para consecução dos compromissos da Convenção, os quais seriam submetidos à 

avaliação e ao controle do Comitê.78  

Posteriormente, nos anos 1980 e 1990, a agenda dos direitos reprodutivos 

incorporou a questão da concepção, do exercício da maternidade e das novas tecnologias 

reprodutivas79, onde em 1984, no México, como resultado da Conferência Internacional sobre 

População, foi, novamente, invocado o direito de todos os casais e indivíduos de decidir, livre 

e responsavelmente, sobre o número de filhos e o momento de tê-los. Da mesma forma, em 

Viena, já em 1993, durante a Conferência Mundial de Direitos Humanos, sublinhou-se o 

direito de homens e mulheres, igualmente, terem acesso ao conhecimento necessário à 

realização do planejamento familiar.  

                                                        
77 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 22-23. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
78 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 105. 
79 VENTURA, Miriam, op. cit. p.22-23. 
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Sendo assim, desde 1968 até 1993, o cenário internacional foi ilustrado com a 

ideia de que, ao contrário do que até então vingava socialmente – de maneira praticamente 

universalizada – quando e quantos filhos ter é escolha que cabe, especificamente, ao homem e 

à mulher, em igualdade de condições. Não procedem quaisquer determinações externas, 

sobretudo oriundas de políticas públicas, tendentes a restringir ou aniquilar tal opção. A 

questão reprodutiva perde, aos poucos, o enfoque eminentemente populacional, admitindo-se 

que ela deve ser tratada tendo em vista os indivíduos em si, e não apenas o reflexo social da 

decisão tomada por eles.80 

Mas foi no ano de 1984, no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher 

realizado em Amsterdã, Holanda, que o termo “direitos reprodutivos” tornou-se público. 

Houve um consenso global de que esta denominação traduzia um conceito mais completo e 

adequado do que “saúde da mulher” para a ampla pauta de autodeterminação reprodutiva das 

mulheres. A formulação do conteúdo dos direitos reprodutivos teve início, pois, em um marco 

não institucional, de desconstrução da maternidade como um dever, por meio da luta pelo 

direito ao aborto e anticoncepção em países desenvolvidos.81 

No evento foram discutidos vários preceitos inerentes ao direito das mulheres, 

como o direito ao próprio corpo, a autonomia, a liberdade e o uso de métodos de concepção e 

anticoncepção. 82 Ou seja, reconheceu-se que o direito reprodutivo é, antes de tudo, um direito 

da mulher, a qual sempre foi a mais explorada, a mais carente de reconhecimento e de direitos 

na esfera sexual e reprodutiva e a principal vítima dos abusos e arbitrariedades de “um mundo 

masculino”, que resistia em ceder espaço às mulheres. 

Porém, foi na CIPD, de 1994, no Cairo, que se criou uma mudança na forma 

como o mundo via a relação entre população e desenvolvimento. Os 179 países participantes 

na conferência aprovaram um Programa de Ação de 20 anos. Este programa visionário, que 

foi posteriormente aprovado pela Assembleia Geral da ONU, reflete um consenso 

internacional sobre a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável. Ele enfatizou 

os vínculos entre a redução da pobreza, o empoderamento das mulheres e a melhoria da 

                                                        
80 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 106. 
81 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais – uma análise comparativa com os 
direitos reprodutivos. Sur, Rev. Int.  Direitos Human., ano 5, n. 8, 2008, p. 63. 
82 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 21. 
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saúde, proporcionando o acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas de todo o mundo e criando um melhor equilíbrio entre a 

dinâmica populacional e desenvolvimento econômico e social.83 

A ela é outorgado o mérito de ter estabelecido concretos princípios atinentes à 

abrangente defesa da procriação e da sexualidade e, mais que isso, de ter fundado, 

decisivamente, a característica fundamental desses respectivos direitos. No entanto, a direção 

instaurada pela CIDP do Cairo foi oposta e, por isso, inovadora: estabeleceu-se que a temática 

de desenvolvimento e população deveria partir de premissa nova, qual seja a de proteção aos 

direitos fundamentais dos indivíduos.84 

   Flávia Piovesan, Professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), destaca a importante contribuição dada pela CIPD do Cairo para o debate acerca 

do direito ao exercício da maternidade, incluindo acesso a toda informação e serviços para o 

livre exercício da mulher de ser mãe.85 

A CIPD do Cairo introduziu um novo foco ao ir de encontro às necessidades e 

preferências de saúde reprodutiva de mulheres e homens, como indivíduos, ao invés de atingir 

alvos demográficos ou populacionais, como se fazia no passado. O empoderamento das 

mulheres junto a suas famílias e comunidades e a proteção de seus direitos humanos, 

especialmente daqueles relevantes à sua saúde sexual e reprodutiva, são pecas-chave nesta 

nova abordagem. A suprema valia da CIPD do Cairo consiste em enraizar tais direitos como 

fundamentais, o que “significa compreender o exercício da sexualidade e da reprodução como 

inerentes à condição humana”. 

Pela primeira vez, no âmbito internacional, estipulou-se uma conceituação de 

direito à sexualidade e à procriação como correlata à própria saúde e à representação 

individual, o que supera sobremaneira a ideia simplesmente avessa ao domínio social da 

natalidade em vistas ao desenvolvimento.86 

                                                        
83 UNITED NATIONS POPULATION FUND – UNFPA.  Country profiles for population and reproductive 
health: policy developments and indicators 2009/2010. Washington: Population Reference Bureau. New York: 
UNFPA, 2010, p. 2-3. 
84 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 107. 
85 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 76. 
86 ALMEIDA, Renata Barbosa de, op. cit. p.108.  
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No capítulo VII, da Plataforma de Ação da CIPD do Cairo, os direitos 

reprodutivos estão definidos da seguinte forma: 

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 
nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros 
documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito 
básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 
número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os 
meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual 
e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 
de discriminação, coerção ou violência. (§ 7.3). 

Na sequência do Capítulo VII, no §7.16, a Plataforma de Ação da CIPD do Cairo 

preconiza que:  

Todos os países devem tomar providência para satisfazer às necessidades de 
planejamento familiar de suas populações, tão logo quanto possível, e devem, em 
todos os casos, por volta do ano 2015, procurar prover o acesso universal a toda uma 
série de métodos seguros e confiáveis de planejamento familiar e aos serviços 
correlatos de saúde reprodutiva que não sejam contrários a lei. O objetivo deve ser o 
de ajudar casais e indivíduos a alcançar seus objetivos de ter filhos segundo suas 
conveniências.87 

As questões até então defendidas pelos movimentos de mulheres ganham o fórum 

da CIPD no Cairo. A questão demográfica relativa aos aspectos da reprodução humana é 

então deslocada para o âmbito dos direitos humanos, reconhecendo-se os direitos reprodutivos 

como fundamentais para o desenvolvimento das nações. Assim, a noção de que os direitos 

reprodutivos fazem parte dos direitos humanos básicos e devem orientar as políticas 

relacionadas à população avançam e se firmam. 

Um aspecto importante na Plataforma de Ação da CIPD do Cairo é a relação 

estabelecida entre direitos reprodutivos e os direitos das mulheres. Ao afirmar o direito das 

nações ao desenvolvimento sustentável, o faz sob a perspectiva de relações equitativas entre 

os gêneros e na ótica dos direitos humanos, estabelecendo objetivos e metas que envolvem: a) 

a educação, em particular das meninas; b) igualdade entre os sexos; c) redução de mortalidade 

neonatal, infantil e materna; d) acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva, em 

particular de planejamento familiar e de saúde sexual.88 

                                                        
87 BRASIL. Secretaria de políticas para as mulheres. Relatório da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento – Plataforma do Cairo. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/acoes-
internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-cairo.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
88 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 22-23. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2012. 
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Ainda em 1994, ocorreu a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do 

Pará. Nela, ficou assegurada como hipótese de ofensa à mulher, digna de repreensão, 

“qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”.89 

No ano seguinte, em 1995, a IV CMM em Pequim90 definiu uma Plataforma de 

Ação de 20 anos que complementou e ampliou os compromissos do Cairo. Esta plataforma 

visava eliminar todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, e de 

envolver construtivamente os homens para conseguir a igualdade de gênero. Além de 

reafirmar todos os princípios aprovados no Cairo, a IV CMM de Pequim também sublinhou a 

necessidade de se reconhecer às mulheres o mesmo direito já reservado aos homens de 

valerem-se de sua sexualidade por si só.91 

Em Pequim reafirmaram-se os acordos estabelecidos no Cairo e avançou-se na 

definição dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais como direitos humanos. Os direitos 

sexuais foram definidos de maneira mais autônoma em relação aos direitos reprodutivos. Foi 

também nesse encontro internacional que se destacou a ideia de que todos os aspectos 

relativos à saúde sexual e reprodutiva das mulheres são basilares ao exercício de outros 

direitos fundamentais. Ao reiterar-se, assim, a característica de indivisibilidade e unidade dos 

direitos humanos como um todo, promoveu-se o fortalecimento da necessidade de defesa dos 

direitos sexuais e reprodutivos.92  

Nessas Conferências, os governos de vários países, entre os quais se inclui o 

Brasil (já estabelecido desde a CF/88, em seu art. 1º, caput, como um Estado Democrático de 

Direito), assumiram o compromisso de basear nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos 

todas as políticas e os programas nacionais dedicados à população e ao desenvolvimento, 

inclusive os programas de planejamento familiar. Os princípios de Cairo e Pequim opõem-se 

radicalmente à imposição de metas populacionais, conceptivas e contraceptivas. 

                                                        
89 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 110. 
90 BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/acoes-
internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-pequim.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
91UNITED NATIONS POPULATION FUND – UNFPA.  Country profiles for population and reproductive 
health: policy developments and indicators 2009/2010. Washington: Population Reference Bureau. New York: 
UNFPA, 2010, p. 2-3. 
92 ALMEIDA, Renata Barbosa de, op. cit. p.111. 
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Cinco anos após a IV CMM, a ONU, entre 6 e 8 de setembro de 2000, promoveu 

a Conferência do Milênio, da qual participaram 191 países, entre eles o Brasil, que assinaram 

a Declaração do Milênio, a qual estabeleceu um conjunto de oito objetivos para o 

desenvolvimento sustentável dos povos e a erradicação da pobreza e da fome, os chamados 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que abraçaram os compromissos do Cairo e de 

Pequim.  

Os oito objetivos definidos na Conferência do Milênio deveriam ser atingidos, em 

sua maioria, num período de 25 anos (entre 1990 e 2015). Desses oito objetivos, quatro têm 

relação direta com a saúde sexual e a saúde reprodutiva: a promoção da igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres; a melhoria da saúde materna; o combate ao HIV/AIDS, 

malária e outras doenças; e a redução da mortalidade infantil.93 

Caso se atingisse os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até a data limite 

de 2015, iria-se cumprir muitos dos compromissos assumidos no Cairo e Pequim, 

transformando a vida de bilhões de pessoas no mundo. Essa conquista pretendia cortar o 

número de pessoas que vivem em extrema pobreza pela metade, demonstrar os progressos 

para alcançar a igualdade de gênero, seja na sala de aula ou no Parlamento, melhorar a saúde 

materna e reprodutiva e reverter a epidemia de AIDS.94 Mas nem todos os objetivos foram 

atingidos. 

Nessa esteira, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos podem ser 

compreendidos de uma forma muito mais ampla, como: 

Um conjunto de direitos básicos relacionados com o livre exercício da sexualidade e 
da reprodução humana, circulando no universo dos direitos civis e políticos (quando 
se referem à liberdade, autonomia integridade etc.) e dos direitos econômicos, 
sociais e culturais (quando se referem às políticas do Estado).95 

Porém, ainda há muito a fazer em termos de saúde reprodutiva, principalmente 

quanto ao acesso às novas tecnologias nos países em desenvolvimento, tal como o Brasil, cuja 

trajetória dos direitos reprodutivos será analisada a seguir. 

                                                        
93 Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde sexual e reprodutiva. 1. reimpr. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013, p.18. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26.). 
94 UNITED NATIONS POPULATION FUND – UNFPA.  Country profiles for population and reproductive 
health: policy developments and indicators 2009/2010. Washington: Population Reference Bureau. New York: 
UNFPA, 2010, p. 2-3. 
95 BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Miriam; ALVES, Marcelle. Os Tribunais Brasileiros e os Direitos 
Sexuais e Reprodutivos. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 3.  
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1.2.2 A trajetória nacional dos direitos reprodutivos 

O desenvolvimento dos direitos relativos à reprodução no Brasil é marcado por 

uma cultura religiosa, predominantemente cristã e católica, que ao longo da história transpôs 

para as normas legais e sociais deveres, como a obediência e servidão da mulher em relação 

ao homem e a procriação de tantos filhos quantos Deus e a natureza determinassem, como 

pressuposto para construção de “uma sociedade portuguesa cristã”. 

O Código Civil de 1916 (revogado no ano 2002) possuía artigos que colocavam a 

mulher em situação desigual em relação ao homem, como, por exemplo, aquele que 

considerava o homem o “cabeça do casal”, chefe da família e lhe conferia o pátrio-poder. A 

maternidade era protegida por meio de um sistema jurídico que favorecia a guarda dos filhos 

com a mãe, quando “honesta”, e impunha responsabilidades alimentícias exclusivas ao 

homem, reafirmando no plano legal o papel da mulher como cuidadora e do homem como 

provedor da família. 

Já em meados do século XX, a legislação acolheu o direito de proteção à 

maternidade e ao trabalho da mulher, introduzindo na Consolidação das Leis do Trabalho, 

promulgada em 1940, diversos artigos legais regulamentando essas questões. O Código Penal, 

também aprovado em 1940, proibia o aborto voluntário, exceto nos casos de gravidez 

resultante de estupro e risco de vida da mãe, e a lei de contravenção penal proíbe o anúncio de 

processo ou substância que provoque o aborto ou evite a gravidez. Esse artigo da lei de 

contravenção penal foi alterado no ano de 1979 e retirou somente a proibição referente a 

processo ou substância para evitar a gravidez. 

O direito à creche também é antigo no ordenamento jurídico nacional. O Decreto 

lei n° 6.969 de 19/10/1944 dispõe sobre os Fornecedores de Cana que Lavram a Terra Alheia 

e obriga o fazendeiro a manter, entre outros benefícios, creche e proteção à maternidade.96 

No Brasil, muito embora a saúde da mulher tenha sido incorporada às políticas 

nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, os programas implementados 

voltavam-se exclusivamente para a assistência aos problemas decorrentes da gestação e do 

parto. Porém, a partir da década de 60, iniciou-se a atuação no Brasil de diversas entidades de 

caráter privado voltadas para o controle da natalidade, financiadas por agências internacionais 

                                                        
96 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 26-27. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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que tinham o interesse em reduzir o crescimento populacional no país. Ao mesmo tempo, 

verificava-se atuação quase inexistente do setor público no campo do planejamento familiar, 

existindo, como já referido acima, enfoque da assistência no ciclo gravídico-puerperal.97  

A pergunta frequente entre os anos de 50 e 60 com relação ao crescimento 

demográfico era a seguinte: Podem as populações crescer e/ou diminuir sem limites postos 

pelo Estado? Quem define: o indivíduo, a família, a sociedade ou o Estado? 98   

Nos anos 60, a International Planned Parenthood Federation, criada por  

Margaret Sanger, financiou entidades e outras instituições no Brasil para que realizassem 

controle de natalidade.99 Essas políticas de controle de natalidade provocaram impactos 

indiscutíveis na estrutura e na organização da família, no perfil populacional da sociedade 

brasileira e na saúde das mulheres.   

O regime militar brasileiro, da década de 70, disseminava o discurso de que a 

segurança nacional estaria ameaçada pelo grande contingente de pobres e pelas famílias 

numerosas, o que era reforçado por ideias eugênicas sobre a condição de uma sub-raça 

brasileira. A participação das mulheres na luta contra a ditadura dava-se igualmente na busca 

dos direitos civis e políticos; porém, alguns grupos de mulheres, dentro da lógica de expansão 

desses direitos, foram paralelamente inserindo a discussão da sexualidade e da reprodução, ou 

seja, o direito de ter ou não ter filhos e a relação com os serviços de saúde. Tais 

reivindicações faziam com que as mulheres brasileiras, a partir dos anos 60, processassem 

uma ruptura com o clássico e exclusivo “papel social” que lhes era atribuído, implicando na 

necessidade de repensar as relações sociais como um todo.100  

No contexto das relações internacionais, vale destacar que, no ano de 1974, o 

Conselho de Segurança dos Estados Unidos lançou o NSSM – National Security Study 

Memorandum – n.º 200, que refletia a preocupação com a segurança e os interesses externos 

americanos, devido ao crescimento da população mundial, e propondo medidas de controle 

                                                        
97 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área 
Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais e direitos reprodutivos: uma prioridade do governo. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005, p. 9-10. (Série A. Normas e Manuais Técnicos. Série Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos - Caderno nº 1). 
98 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 131-132.  
99 “Planejamento familiar” é um conceito que surge a partir da década de 80; antes se utilizava o termo “controle 
de natalidade”. 
100 BUGLIONE, Samantha, op. cit. p.133.  
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populacional para os países em desenvolvimento. O documento estimulava a implantação de 

“serviços de planejamento familiar” voltados especialmente para as mulheres, no sentido de 

promover a igualdade com os homens no mercado de trabalho, educação, participação 

política, como condição para o recebimento de “apoio” econômico. O Brasil pertencia a um 

dos treze “países-chaves” mencionados e recebeu apoio econômico americano. 

Os objetivos expressos no relatório americano talvez possam explicar o volume 

significativo de recursos externos empregados no Brasil em projetos de planejamento familiar 

e a oferta, pelas instituições privadas financiadas, de métodos contraceptivos, inclusive, 

irreversíveis (esterilizações cirúrgicas como as laqueaduras tubárias) às camadas mais 

empobrecidas da população, compostas, em especial, por mulheres negras, sendo que os 

serviços se expandiram, principalmente, nas regiões mais pobres do país, sem que houvesse 

ação fiscalizadora governamental ou organização dos serviços de saúde pública para atender a 

demanda feminina.101  

A partir do início dos anos 80, o discurso oficial no Brasil passou a ser o da 

“neutralidade política, com base no princípio da não intervenção estatal sobre a dinâmica 

demográfica”, recusando-se, no plano internacional, a determinar metas demográficas a serem 

alcançadas pelo país. Esta mesma década foi marcada pela luta ao retorno da democracia, 

reforçando-se as reivindicações do movimento feminista em relação à melhoria das políticas 

de saúde, especialmente, o acesso às informações e aos meios para o pleno exercício dos 

direitos reprodutivos. A discussão sobre a regulação da fecundidade se ampliou, ingressando 

na agenda da saúde e dos direitos humanos. 

Porém, em meados dos anos 80, houve significativa expansão do tema “saúde e 

direitos reprodutivos” junto às práticas dos movimento sociais. A pauta, à época, privilegiava 

denúncias às políticas demográficas em curso nos países do sul, ao mesmo tempo em que 

assinalava questões emergentes, tais como a do incremento das técnicas conceptivas nos 

países do norte. Essa conjuntura permitiu o surgimento de um novo discurso, baseado nos 

princípios do direito à saúde e na autonomia das mulheres e dos casais e na definição do 

tamanho da sua prole.102  

                                                        
101 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 27-28. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
102 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
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No ano da ratificação do Protocolo de Ação da CEDAW, em 1984, no âmbito 

interno ocorreu o 1º Encontro Nacional de Saúde da Mulher. Contando com grande 

participação de vários grupos feministas, o resultado do encontro foi o primeiro documento 

público nacional sobre a matéria. A chamada “Carta de Itapecirica” tinha, por conteúdo, 

várias reivindicações, dentre as quais, principalmente, a admissão e defesa da igualdade e, 

pois, da autonomia corporal feminina. 103 

Como resultado imediato de todos esses reclames e talvez do compromisso 

internacional assumido, o Ministério da Saúde lançou, no mesmo ano de 1984, o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), como recurso para o reconhecimento e a 

tutela dos direitos sexuais e reprodutivos em âmbito nacional e definiu a saúde como direito 

do cidadão e o dever do Estado em promovê-la. 

O PAISM contou com a colaboração de representantes de grupos feministas, 

gestores estaduais e pesquisadores das universidades e constituiu-se como marco histórico, na 

medida em que introduziu novo enfoque nas políticas públicas voltadas para a saúde da 

mulher, centrado na integralidade e na equidade das ações, propondo abordagem global da 

saúde da mulher em todas as fases do seu ciclo vital, e não apenas no ciclo gravídico 

puerperal. No elenco mínimo de ações preconizadas pelo Programa, encontrava-se o 

planejamento familiar.104 

O PAISM foi fruto da articulação e organização do movimento de mulheres face à 

forma como se dava a assistência à saúde da mulher: uma política que reiterava uma pré-

disposição da mulher à reprodução, alienando outras questões de sua saúde. A percepção de 

integralidade nada mais é do que o resultado da compreensão de que a reprodução não é uma 

dádiva ou um dom natural, mas uma parte do exercício da cidadania. Há uma inversão da 

relação reprodutiva: esta deixa de ser o principal adjetivo da mulher, para ser parte da sua 

humanidade.  

A reprodução começou a ser percebida como algo do foro individual, devendo 

habitar no universo dos direitos civis. Além disto, esta linguagem representava um 

                                                        
103 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 112. 
104 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais e direitos reprodutivos: uma prioridade do governo. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005, p. 9-10. (Série A. Normas e Manuais Técnicos. Série Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos - Caderno nº 1). 
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rompimento nas relações entre o Estado “controlista” de natalidade para o de “planejamento”, 

o que implica numa ação substancialmente provedora de informações e acesso, ou seja, 

incrementando o princípio da cidadania, que só se viabiliza através da autonomia.  

A substituição dos termos “controle” por “planejamento” implica numa nova 

percepção da reprodução e sexualidade como questões desvinculadas da biologia, pois evoca 

a ideia de autonomia; o  “natural” ou o “biológico” já não são mais os tipificadores das 

políticas, bem como do Direito, antes o indivíduo, como integrante de uma sociedade moral 

diversificada, ou seja, não homogênea. O PAISM expressou uma linguagem que, 

posteriormente, foi legitimada pela CF/88 e representada na CIPD do Cairo, em 1994.105  

Em 1986 o Ministério da Saúde convocou técnicos, gestores de saúde e usuários 

para uma discussão aberta sobre a reforma do sistema de saúde, realizando assim a 8ª  

Conferência Nacional de Saúde, marco histórico para a política de saúde brasileira, na qual se 

defendeu, além de uma concepção ampliada de saúde, a necessidade da criação de um sistema 

unificado de acesso universal e atendimento integral.106Além do peso no processo 

constituinte, a 8a Conferência incentivou decisivamente a criação, em 1987, do Sistema 

Unificado de Descentralizado de Saúde, gérmen do que em 1988 viria a ser o SUS. 

O SUS surgiu como um dos ramos da seguridade social, fundado nos princípios 

da universalidade, da integralidade, da descentralização e da participação popular, inaugurado 

no Brasil uma estrutura, ao menos no papel, abrangente de proteção social.107   

Mas somente com o advento da CF/88 que o direito à saúde foi efetivamente 

elevado à categoria de direito formalmente fundamental, a exemplo dos demais direitos 

sociais enumerados no art. 6º e integrantes do Capítulo II (Direitos Sociais) do Título II da 

CF/88 (Direitos e garantias fundamentais).108  

A CF/88 alinhou-se à concepção mais abrangente do direito à saúde, tal qual 

proposta pela OMS, de tal sorte que para além de uma noção eminentemente curativa, o 

direito à saúde compreende as dimensões preventiva e promocional, que, no seu conjunto, 

                                                        
105 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 134-135.  
106 BRASIL. Ministério da Saúde. Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Centro de 
Documentação do Ministério da Saúde, 1987. 430 p. 
107 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 145. 
108 Ibidem. p.152. 
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formam o objeto e a baliza de sua tutela jusfundamental. Nessa direção, parece mais 

apropriado falar-se não simplesmente em direito à saúde, mas no direito à proteção e à 

promoção da saúde. 

A definição constitucional incorpora os princípios e diretrizes afirmados no 

âmbito internacional dos direitos humanos, e rompe com o modelo anterior, que limitava o 

acesso aos cuidados de saúde individual aos contribuintes do sistema público previdenciário 

(Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS). A partir de 1988, 

todos os brasileiros, independentemente de pagamento ou qualquer contribuição 

previdenciária, passam a ter direito a todas as ações e serviços de saúde pública e de cuidado 

individual.109 

O art. 196 do texto constitucional desde logo aponta o caráter de universalidade 

do direito à saúde (e do próprio SUS), como direito de todos e de cada um, na esteira do 

disposto no artigo 5º, caput, da CF/88.110 

A CF/88 incluiu no Título VII da Ordem Social, em seu Capítulo VII, art. 226,     

§ 7º, a responsabilidade do Estado no que se refere ao planejamento familiar, nos seguintes 

termos: 

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 para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 
por parte de instituições oficiais ou privadas. 

Em meio a tudo o que vinha acontecendo no cenário internacional, e seguindo os 

caminhos abertos pelo PAISM no âmbito nacional, em 1991, deu-se origem a Rede Nacional 

Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que tem como um de seus princípios tornar reconhecidos e protegidos, em sede 

nacional, os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos.111 

                                                        
109 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 65. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
110 Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde sexual e reprodutiva. 1. reimpr. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013, p. 9. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26.). 
111 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 113. 
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Todo esse processo, ao longo dos anos de 1945 a 1994, permitiu que o Brasil 

levasse para as CIDP, no Cairo, em 1994, e IV CMM, em Pequim, em 1995, uma linguagem 

avançada e bem construída dos direitos reprodutivos. 

Porém, somente oito anos após a CF/88 ter assegurado o direito ao planejamento 

familiar, é que este foi regulamentado pela Lei Federal n.º 9.263, de 12 de janeiro de 1996, 

estabelecendo o direito de todo cidadão a controlar livremente sua fecundidade e o dever do 

Estado em promover a orientação e o acesso aos meios para este controle.112 O SUS é, 

portanto, o responsável pela assistência ao planejamento familiar e reprodutivo, que inclui 

viabilizar o acesso aos métodos e às técnicas de concepção e contracepção validadas 

cientificamente, que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a 

liberdade de opção de mulheres e homens.  

O processo legislativo de regulamentação do § 7º do art. 226 da CF/88 foi lento e 

difícil, especialmente quanto à inclusão da esterilização cirúrgica como método contraceptivo. 

Em 1996, a Lei Federal n.º 9.263 foi sancionada com vetos presidenciais e finalmente, em 

1997, passou a vigorar sem os vetos. Esta lei definiu planejamento familiar, em seu art. 2o, 

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”. 

A definição legal é satisfatória e se harmoniza com a definição internacional. 

Refere-se a um conjunto de ações, não se restringindo à contracepção, enfatiza a igualdade de 

direitos entre homem e mulher, e garante o acesso às ações de saúde separadamente à mulher, 

ao homem e ao casal, evitando legitimar o exercício e cuidados relacionados à sexualidade e 

reprodução somente no âmbito da família tradicional. 

O conjunto de ações que enumerou em seu art. 3.º incluiu a assistência à 

contracepção e à concepção. Isso implica na obrigação estatal de disponibilizar no SUS os 

insumos e procedimentos contraceptivos, e também os necessários para tratamento da 

infertilidade, inclusive o acesso às técnicas de RHA.113 

                                                        
112 Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. D. O. U., Poder Executivo, Brasília, DF, 
15 jan. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L9263.htm>. Acesso em: 12 dez. 
2013. 
113 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 90-91. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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Diante de tantos mandamentos normativos que dão ensejo ao direito de casais a 

terem seus filhos naturais, e como forma de coroar como direito fundamental o direito de 

acesso às técnicas de RHA, o Estado brasileiro expediu em 22/03/2005, por intermédio do 

Ministério da Saúde, a Portaria 426 GM, que instituiu, no âmbito do SUS, a política nacional 

de atenção integral em RHA, a ser implementada em todas as unidades federadas,  e que 

incluía como sujeitos-alvo da política tanto os “casais com infertilidade, como para aqueles 

que se beneficiem desses recursos para o controle da transmissão vertical e/ou horizontal de 

doenças” (art. 2.º, III), que incluem as pessoas com AIDS.114 

Vale dizer que a criação dessa política pública não decorreu de qualquer 

interferência do Poder Judiciário, ou seja, foi criada por reconhecimento espontâneo do 

governo brasileiro, sendo decorrência da Lei no 9.263/96, que regula o §7º do art. 226 da 

CF/88, que trata do planejamento familiar, do direito à saúde e dos compromissos assumidos 

pelo Brasil na CIDP, do Cairo (1994) e na IV CMM, de Pequim (1995). 

Em seguida, no dia 06/07/2005, o Ministério da Saúde expediu a Portaria no 388, 

no sentido de determinar que as secretarias de saúde dos Estados e do Distrito Federal 

adotassem, em conjunto com os municípios, providências para organizar e implantar as redes 

de atenção à RHA, regulamentando a execução da política nacional.115  

Porém, uma semana após a sua edição, a Portaria no 388 foi suspensa pela Portaria  

no 1.187/GM, de 13 de julho de 2005, por um prazo de até 30 dias, para melhor análise dos 

impactos financeiros e apreciação da Comissão Intergestores Tripartite.116 

Em 2007, o Ministério da Saúde elaborou o Programa Mais Saúde: Direito de 

Todos, no qual uma das medidas propostas é a expansão das ações de planejamento familiar. 

A atenção em planejamento familiar implica não só a oferta de métodos e técnicas para a 

                                                        
114 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 426/GM, de 22 de março de 2005. Institui, no âmbito do SUS, a 
Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida e dá outras providências. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ portaria_426_ac.htm>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
115 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Portaria nº 388, de 06 de julho de 2005. 
 Determina que as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal adotem em conjunto com os 
municípios, as providências necessárias para organizar e implantar as redes estaduais, municipais e do Distrito 
Federal de Atenção em Reprodução Humana Assistida, sendo o Estado o responsável pela coordenação da rede. 
Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/Port2005/PT-388.htm>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
116 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.187, de 13 de julho de 2005.  Suspende por até 30 dias, o efeito 
das Portarias para análise de impactos financeiros e apreciação da Comissão Intergestores Tripartite. Disponível 
em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/ Port2005/GM/GM-1187.htm>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
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concepção e a anticoncepção, mas também a oferta de informações e acompanhamento, num 

contexto de escolha livre e informada.117 

Entre as prioridades e ações propostas pelo Ministério da Saúde para o período de 

2005 a 2007, estava a Atenção em RHA na rede SUS, onde o Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão sobre Acesso e Uso do Genoma Humano, instituída pela Portaria n.º 1679/GM, 

de 28 de agosto 2003, discutiu proposta em relação à regulamentação para o emprego de 

técnicas de RHA. 

Nesta época a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) coordenou 

um grupo de trabalho para elaboração de proposta de normatização para o funcionamento dos 

bancos de células e tecidos germinativos. Além disso, foi criado, em agosto de 2004, um 

grupo de trabalho para elaboração de uma proposta de atenção integral em RHA na rede SUS, 

para os casais com infertilidade conjugal e para os casais que convivem com o HIV, que 

desejassem ter filhos.118 

Em 2009, o Ministério da Saúde reafirmou o compromisso com o direito 

fundamental à RHA, ao incluir a política nacional de atenção integral em RHA no 

regulamento geral do SUS, que foi expedido em 03/09/2009, por meio da Portaria no 

2.048/09, que revogou expressamente a anterior (Portaria 426/GM), com a intenção de apenas 

condensar as políticas públicas de saúde em um só documento.119 

Atualmente o tema da reprodução humana é tratado entre os arts. 305 e 310 da 

Portaria no 2.048, de 03 de setembro de 2009, permitindo que sejam realizados, pelo SUS, 

desde os mais básicos exames ginecológicos, que permitem solucionar problemas simples no 

aparelho reprodutor feminino, até os mais complexos, como a inseminação artificial e a FIV.  

Desta sorte, com o objetivo de regular a prestação dos serviços no âmbito dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 308 da Portaria no 2.048/09 concedeu poderes 

para os entes federados expedirem normas suplementares e complementares a fim de atender 

                                                        
117 Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde sexual e reprodutiva. 1. reimpr. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013, p. 9. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26.). 
118 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais e direitos reprodutivos: uma prioridade do governo. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005, p. 16-17 (Série A. Normas e Manuais Técnicos. Série Direitos Sexuais e 
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119 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.048, de 03 de setembro de 2009.  Aprova o Regulamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/ 
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aos objetivos da atenção à RHA em suas regiões, no que importa à particularidade e exigência 

de cada localidade.120 

Por último, o Plano Nacional de Saúde (PNS) foi elaborado com o objetivo de 

aperfeiçoar o SUS para que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade, 

de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a 

redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasileiros.  

O alcance desse objetivo para o período 2012-2015 foi orientado por 14 diretrizes, 

pelo conjunto de metas estabelecido, sendo que a primeira estabelece a garantia do acesso da 

população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada.121 

Após traçar a trajetória dos direitos reprodutivos no cenário nacional, pode-se 

perceber que a estrada é sinuosa e cheia de obstáculos, e que os direitos reprodutivos, 

principalmente em relação às mulheres, ainda precisam caminhar muito mais, principalmente 

no que tange ao direito à concepção, onde as técnicas de RHA representam, muitas vezes, a 

luz no fim do túnel.  

 

1.3 O direito reprodutivo como um direito humano 

Inicialmente, importa destacar que o gozo e o exercício dos direitos humanos 

constituem a pedra angular da democracia e do desenvolvimento. Uma característica dos 

direitos humanos é que eles são dinâmicos e estão em constante expansão, em razão das 

demandas de grupos de seres humanos excluídos da sua proteção ou devido aos avanços no 

conhecimento humano. Além disso, a expansão dos direitos humanos para as mulheres 

significa a mais inclusiva ampliação que os direitos humanos sofreram em sua dinâmica 

história.122  

                                                        
120 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 95-96. 
121 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Plano 
Nacional de Saúde – PNS: 2012-2015. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011, 
p.68.  
122 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Los derechos reproductivos son 
derechos humanos. San José, C.R.: IIDH, 2008, p. 18. 
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Antes de adentrarmos nas conexões entre os direitos reprodutivos e os direitos 

humanos, importante definir e contextualizar os direitos humanos para, em seguida, 

abordarmos o direito à saúde como um direito humano e finalmente estabelecer a força 

normativa dos direitos humanos a alicerçar os direitos reprodutivos. 

Os primeiros textos legais precedentes que continham ideias e alguns poucos 

dispositivos sobre direitos humanos foram: a Carta Magna Inglesa de 1215; The Petition of 

Rights (1628) e The Habeas Corpus Act (1679), ambos da Inglaterra; o Bill of Rights inglês de 

1689: a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776) e a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789), para citar apenas os mais importantes.  

Mas o direito humanitário indivisível como confluência de diversas fontes 

filosóficas, jurídicas e teleológicas, tal qual se conhece hoje, surgiu como resposta às 

atrocidades cometidas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Sua ideia principal é a 

de ser um direito universal, que possa alcançar a todos, independente de nacionalidade, raça, 

sexo ou religião, mas tem esbarrado em um problema de maior complexidade: a falta de 

instrumentalização adequada.123   

A chamada concepção contemporânea de direitos humanos veio assim a ser 

introduzida com a aprovação, em 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, sendo 

que esta concepção é fruto do recente movimento de internacionalização dos direitos 

humanos, que emergiu no pós-guerra como uma resposta às atrocidades e aos horrores 

cometidos durante o nazismo.124 

O holocausto judeu, por exemplo, não foi o único, tampouco o primeiro grande 

genocídio da história da humanidade. O que foi feito aos negros nos processos escravocratas 

de nossa história, ou com os índios americanos, pode, a partir de concepções modernas, ser 

pensado como holocausto. Mesmo com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 

                                                        
123 SCHAEFER, Fernanda. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal 
(Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 44-45.  
124 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 62. 
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1789, com princípios explícitos de igualdade e liberdade, fazia-se necessário definir quem 

eram esses humanos.125 

A concepção contemporânea de 1948 é caracterizada pela universalidade e 

indivisibilidade dos direitos humanos. Universalidade porque clama pela extensão universal 

dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito necessário e 

suficiente para a dignidade e a titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a garantia dos 

direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e 

culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também o são.  

Ensina Flávia Piovesan, que para Hannah Arendt: 

Os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, 
em constante processo de construção e reconstrução. Compõem um construído 
axiológico, fruto da nossa história, de nosso passado, de nosso presente, a partir de 
um espaço simbólico de luta e ação social.126 

Portanto, os direitos humanos, conforme destaca Norberto Bobbio: 

Por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de forma gradualnão nasceram todos de uma vez e nem de uma 
vez por todas, mas “enquanto reivindicações morais, os direitos humanos nascem 
quando devem e podem nascer”.127   

Os direitos humanos compõem assim uma unidade indivisível, interdependente e 

inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de 

direitos sociais, econômicos e culturais. Esta idéia da necessária integralidade, 

interdependência e indivisibilidade, implícita na Carta das Nações Unidas, e que se amplia e 

sistematiza em 1948, consolida-se definitivamente nos Pactos Universais de Direitos 

Humanos, aprovados pela Assembléia Geral da ONU em 1966.128 

A Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, subscrita por 171 Estados, 

reitera a concepção da Declaração de 1948, quando afirma no seu parágrafo 5o que “todos os 

direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 

                                                        
125 BUGLIONE, Samantha. Esterilização de Mulheres: Desenvolvimento, Preservação de Recursos Naturais e 
Respeito à Autonomia. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 284.  
126 ARENDT, Hannah, 1979 apud PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. 
Cad. Pesqui., v. 35, n. 124, jan./abr. 2005, p. 44.   
127 BOBBIO, Norberto, 1988 apud PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. 
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128 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 63. 
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internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé 

de igualdade e com a mesma ênfase.” E ainda endossa a universalidade e a indivisibilidade 

dos direitos humanos, revigorando o lastro de legitimidade da chamada concepção 

contemporânea de direitos humanos, introduzida pela Declaração de 1948.129  

Para a definição de direitos humanos, Ingo Sarlet nos remete ao prestigiado jurista 

espanhol Antonio-Henrique Perez Luño, que é um dos poucos a enfrentar o desafio de refletir, 

analisar, desenvolver, fundamentar e sintetizar um conceito de direitos humanos que 

considere as suas dimensões históricas, axiológicas e normativas, e propõe que os direitos 

humanos sejam entendidos como sendo:   

Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as 
quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível 
nacional e internacional.130  

Talvez não exista melhor lugar para iniciar a conscientização sobre os direitos 

humanos e a dignidade humana do que o pequeno mundo da relação médico-paciente. Muito 

antes dos princípios de direitos humanos terem sido articulados e adotados universalmente, 

desde Hipócrates, a tradição era de que os que entravam na profissão de saúde deveriam se 

comprometer a manter os padrões mais elevados de integridade e competência pessoal e a ter 

compaixão por aqueles sob seus cuidados. Tradicionalmente, os estudantes de medicina, ao se 

formarem, devem repetir uma versão do Juramento Hipocrático.131 

                                                        
129 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 67.  
130 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, estado de derecho y Constitución. 5ªed. Madri: 
Tecnos, 1995, p. 51. 
131 “Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Higeia e Panacea, e tomo por testemunhas todos os deuses e 
todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue: estimar, tanto quanto a 
meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; 
ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem 
remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, 
meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes. 
Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal 
a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza a perda. Do 
mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha 
arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso 
cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de 
toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou 
escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver 
visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento 
com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os 
homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça." Hipócrates (460.a.c – 377.a.c – Tessália – 
Grécia). 
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E nesse sentido, quando Eleanor Roosevelt discursou para as Nações Unidas, 

durante o décimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela disse: 

Onde, afinal, começam os direitos humanos? Em pequenos lugares, próximos de 
casa – tão próximos, tão pequenos que não podem ser vistos em nenhum mapa do 
mundo (...) a menos que estes direitos tenham sentido nestes locais, eles terão um 
significado muito limitado em outros lugares.132 

Tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata afigura-se, contudo, 

insuficiente. Há que se especificar o sujeito de direito, que passa a ser visto na sua 

peculiaridade e particularidade. Deste ponto de vista, determinados sujeitos de direitos, ou 

determinadas violações de direitos, exigem uma resposta específica e diferenciada. Transita-

se do paradigma do homem, ocidental, adulto, heterossexual e dono de um patrimônio, para a 

visibilidade de novos sujeitos de direitos.  

Neste cenário, as mulheres devem ser vistas nas especificidades e peculiaridades 

da sua condição social. Ao lado do direito à igualdade, surge também, como direito 

fundamental, o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que 

assegura às mulheres um tratamento especial.133  

Desta feita, as Nações Unidas aprovaram, em 1979, a CEDAW134. A Convenção 

conta hoje com 191 Estados-partes, incluindo-se aí o Brasil, que a ratificou em 1984. Isto 

aconteceu como decorrência de uma reivindicação do movimento de mulheres, a partir da 

primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México em 1975, e aborda de 

forma explícita os direitos humanos atinentes a serviços de planejamento familiar, nutrição 

durante a gravidez e informação e educação relativas à decisão sobre o número e espaçamento 

de filhos.135 

                                                        
132 “Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that 
they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person; the 
neighbourhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are 
the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without 
discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned 
citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.” Eleanor 
Roosevelt, “In Our Hands” (1958 speech delivered on the tenth anniversary of the Universal Declaration of 
Human Rights) 
133 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 68.  
134 UNITED NATIONS. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW).  Disponível em: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention. htm>. Acesso em: 
23 abr. 2015. 
135 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 17.  
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 A CEDAW fundamenta-se na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de 

assegurar a igualdade. Logo, a Convenção consagra duas vertentes diversas: a) a vertente 

repressiva-punitiva (proibição da discriminação) e b) a vertente positiva-promocional 

(promoção da igualdade). 136  

Dentre as suas previsões, o art. 12 da CEDAW determina que: 

Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos, a fim de assegurar, 
em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, 
inclusive referentes ao planejamento familiar.137  

Em âmbito internacional, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada no ano de 1948, a comunidade internacional, por meio da ONU, vem firmando uma 

série de Convenções Internacionais nas quais são estabelecidos estatutos comuns de 

cooperação mútua e mecanismos de controle que garantam um elenco de direitos 

considerados básicos à vida digna, os chamados direitos humanos.138 

Note-se que, enquanto consenso do “pós Guerra”, a Declaração de 1948 foi 

adotada por 48 Estados, com 8 abstenções. Porém, a Declaração de Viena de 1993, com a 

subscrição de 171 Estados, estende, renova e amplia o consenso sobre a universalidade e 

indivisibilidade dos direitos humanos. Acrescente-se ainda que a Declaração de Viena, no seu 

parágrafo 18, afirma que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte 

inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Esta concepção foi 

reiterada pela Plataforma de Ação da IV CMM, de 1995, em Pequim.139 

Em Viena é afirmado que os direitos humanos das mulheres e meninas são 

inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos, recomendando aos 

Estados e instituições governamentais e não governamentais, a intensificarem os esforços em 

                                                        
136 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 69. 
137 UNITED NATIONS. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW).  Disponível em: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention. htm>. Acesso em: 
23 abr. 2015. 
138 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais e direitos reprodutivos: uma prioridade do governo. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005, p. 6. (Série A. Normas e Manuais Técnicos. Série Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos - Caderno nº 1).  
139 PIOVESAN, Flávia, op. cit. p.67.  



62 
 

 

prol da proteção e promoção de um vasto rol de direitos, com vistas a reduzir e eliminar, em 

grande parte, violações no campo da sexualidade e reprodução.140 

Percebe-se, portanto, que, em sentido estrito, nem a Comunidade Européia, nem 

Declarações e Convênios Internacionais, reconhecem explicitamente o direito de procriação 

como tal, mas apenas o “de fundar uma família”. Embora tal direito compreenda 

implicitamente, mas não de modo obrigatório e imprescindível, a função procriadora. Parece, 

para a mesma corrente, improcedente incluir essa função dentro da formulação de “direito 

humano”, em sua compreensão técnica.  

Já no lado de cá do Atlântico, muitos autores passaram a entender que a Corte 

Suprema Americana admite o direito de procriar em todos os aspectos. Nessa linha, o direito 

de ter filhos está assegurado aos casais férteis ou não, inexistindo, portanto, distinção quanto 

ao modo de exercê-lo, se por meio de relação sexual ou utilizando técnicas de reprodução 

assistida. 

Contudo, textualmente restou reconhecido, como direito humano, “o direito à 

escolha reprodutiva”, como direito à liberdade reprodutiva, relativa a “se” e “quando” 

reproduzir-se, ensejando incluir nessa escolha o “como” reproduzir-se, relacionado às técnicas 

de reprodução artificial, compreendidas, portanto, nos mesmos termos, como opção pessoal 

absolutamente fundamental.141 

Confirmando essas últimas características, observa Cristina Zurutuza, citada pela 

Professora Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), Heloisa Helena Barboza, que “os direitos sobre a sexualidade e a 

reprodução chegaram tardiamente”. Conforme Cristina Zurutuza, “a primeira menção a que o 

tamanho da família deva ser de livre opção do casal aparece na Declaração Geral da ONU de 

1966, seguindo-se a Declaração de Teerã de 1968, que incorporou o planejamento familiar 

como direito”.142 

                                                        
140 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 25-26. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
141 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.781-783.  
142 ZURUTUZA, Cristina, 2001 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito 
fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, 
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Nenhuma sociedade, religião, cultura ou sistema legal tem sido neutro em 

questões ligadas à reprodução humana, de modo que a saúde reprodutiva e sexual não se dá 

em um vácuo, mas é condicionada por culturas, leis e valores. Assim sendo, ela não é apenas 

uma questão da área de saúde, mas – principalmente – um tema afeto ao desenvolvimento e 

aos direitos humanos, que envolve análise do ponto de vista ético.143 

A incorporação dos direitos sexuais e reprodutivos no elenco dos direitos 

humanos assegura às pessoas o direito ao planejamento familiar, incluindo-se o recurso a toda 

descoberta científica que possa via a garantir o tratamento de patologias vinculadas à função 

reprodutiva, desde que considerados seguros e não causadores de riscos aos usuários e 

usuárias. É nessa perspectiva que se debruçará um olhar específico sobre a concepção e o 

direito de gerar.144 

Ocorre que os direitos humanos reprodutivos não são absolutos e “não se pode 

falar em uma liberdade procriadora exercida de qualquer maneira, mas de uma liberdade 

responsável”. Em vista disso, Maria Helena Diniz, Professora Titular de Direito Civil da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sustenta a existência de um direito reprodutivo 

ao “planejamento familiar responsável”, sintonizado com o “direito à concepção e à 

descendência” que pode ser exercido pela via do ato sexual ou da RHA, em caso de 

esterilidade.145  

Porém, a autora defende ser a esterilidade a única causa de justificação do uso 

dessas técnicas, negando-se o acesso ao recurso tanto para as mulheres solteiras como 

também para as famílias constituídas por uniões homoafetivas, privando, nesses casos, o 

pleno desenvolvimento da pessoa e de sua realização.146 

A ideia de direitos reprodutivos como direitos humanos marca uma era a partir da 

qual as políticas nessa área não podem mais ser as mesmas. A incorporação dos direitos 

                                                                                                                                                                             

Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem 
ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.786.  
143 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 3-4. 
144 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquista médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 50. 
145 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev, aum. e atual. de acordo com  o Código de 
Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 178. 
146 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 19. 
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sexuais e reprodutivos no elenco dos direitos humanos assegura às pessoas o direito ao 

planejamento familiar, incluindo-se o recurso a toda descoberta científica que garanta o 

tratamento de patologias vinculadas à função reprodutiva e o acesso à saúde enquanto 

completo bem estar físico, psíquico e emocional.147 

A percepção de que as necessidades de proteção da saúde reprodutiva e sexual dos 

indivíduos são uma questão de justiça social, e de que podem ser tratadas por meio da 

aplicação progressiva tanto dos direitos humanos que existem em constituições nacionais e 

regionais, quanto de tratados internacionais de direitos humanos, foi um passo significativo.148  

Já se alertou que todos os direitos do homem merecem proteção jurídico-

constitucional, embora nem todos que a tenham devam se incluir naquela categoria. Diante da 

controvérsia apontada, cumpre verificar se o direito à reprodução, em seu aspecto positivo, 

possui as características que distinguem os direitos do homem de outros direitos, visto que 

nesses está presente a combinação de cinco “marcas”, sendo direitos: universais, morais, 

fundamentais, preferenciais e abstratos.149  

Além do sistema jurídico global de proteção dos direitos humanos, foram criados 

sistemas regionais, que se complementam e se interagem, com o objetivo de fortalecer, 

ampliar e dar efetividade aos direitos humanos. Esses sistemas são compatíveis e permitem 

que denúncias e outros procedimentos de defesa dos direitos humanos sejam acionados 

simultaneamente, pelas vítimas e/ou representantes, a fim de sanar qualquer violação sofrida. 

Desde o processo de democratização do país e em particular a partir da CF/88, os 

mais importantes tratados internacionais de proteção dos direitos humanos foram ratificados 

pelo Brasil. O pós-1988 apresenta a mais vasta produção normativa de direitos humanos de 

toda a história legislativa brasileira. A maior parte das normas de proteção aos direitos 

humanos foi elaborada após a CF/88, em sua decorrência e sob a sua inspiração. A CF/88 

                                                        
147 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 28. 
148 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 13. 
149 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.786.  
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celebra a reinvenção do marco jurídico normativo brasileiro no campo da proteção dos 

direitos humanos.150 

Sendo assim, o governo brasileiro ratificou e o sistema jurídico nacional 

incorporou diversos Pactos, Convenções, Tratados e outros acordos internacionais voltados à 

proteção dos direitos humanos. No âmbito da ONU destacam-se, de forma mais direta, para a 

garantia e promoção dos Direitos Reprodutivos, os seguintes documentos:151 

• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965 e ratificada pelo Brasil 

em 27 de março de 1968; 

• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979, e 

ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984; 

• Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1984, e 

ratificada pelo Brasil em 28 de setembro de 1989; 

• Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 20 de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990; 

• Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 

1992; 

• Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e ratificado pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992; 

• Convenções da Organização Internacional do Trabalho, com destaque para as Convenções 

no 183 e 184, de 2000, que tratam da proteção à maternidade. 

• Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e seu Protocolo 

Adicional, adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 13 de dezembro de 

2006, e ratificados pelo Brasil em 01 de agosto de 2008. 

                                                        
150 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. Rev. Bras. Direito Constitucional – 
RBDC (on-line), n. 19, jan./jun. 2012, p. 86. 
151 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 38. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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No âmbito dos Estados Americanos - Sistema Interamericano, o Brasil ratificou:152 

• Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada em 22 de novembro de 1969 e 

ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992; 

• Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, adotada em 09 de dezembro de 

1985 e ratificada pelo Brasil em 20 de julho de 1989; 

• Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

adotada em 06 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995. 

Apesar dos avanços constitucionais observa-se uma ratificação tardia, pelo 

governo brasileiro, dos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que ocorreu somente em 1992, quatro anos após a 

incorporação, pela CF/88, dos princípios e direitos inscritos nesses Pactos. 

Também a adesão à jurisdição da CIDH se deu tardiamente, apenas em dezembro 

de 1998. Criada no ano de 1969, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, essa Corte 

é um órgão jurisdicional internacional que recebe casos individuais sobre violações de direitos 

humanos e tem o poder de responsabilizar juridicamente os Estados nacionais.153 

Quanto ao direito à saúde como um direito humano, observa-se que o mesmo é 

reconhecido em diversos instrumentos internacionais. O art. XXV.I da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos afirma que: “todos tem direito a um padrão de vida adequado para a 

sua saúde e de sua família, incluindo alimentação, vestimenta, moradia e cuidados médicos e 

serviços sociais necessários”. De acordo com o art. 12.1, do Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (o Pacto Econômico), os Estados-Partes reconhecem “o direito de todos 

ao gozo do mais elevado padrão de saúde física e mental passível de ser alcançado.” 

Tem sido observado que no campo da saúde populacional, incluindo a saúde 

reprodutiva, a relação do significado da ética para a clínica médica equivale, em termos de 

saúde pessoal, à relação entre direitos humanos e saúde pública. De acordo com o médico 

americano, Jonathan Max Mann, da OMS, isto se explica pelo seguinte: 

A ética e os direitos humanos se originam de valores centrais similares, se não 
idênticos. Com relação ao sistema de saúde e à saúde pública, ao invés de perceber 
os direitos humanos e a ética como domínios conflitantes, parece mais apropriado 

                                                        
152 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 39. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
153 Ibidem. p.40. 
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considerá-los como um contínuo, em que os direitos humanos são a linguagem mais 
adequada para orientar a análise e o trabalho no nível da sociedade, enquanto que a 
ética é a linguagem mais adequada para o comportamento individual. A partir desta 
perspectiva, e especialmente pelo fato de a saúde pública dever se concentrar, 
sobretudo, na estrutura e na função da sociedade, a linguagem dos direitos humanos 
é extremamente útil para expressar, considerar e incorporar valores às análises e 
respostas da saúde pública. Assim, os trabalhos no campo da saúde pública 
demandam, tanto a aplicação da ética aos trabalhos individuais dos profissionais, 
como uma estrutura de direitos humanos que oriente a saúde pública em suas 
análises e respostas sociais.154  

Os princípios de direitos humanos, como o respeito pela privacidade e pela 

escolha na vida familiar, têm oferecido às pessoas proteção contra intervenções legislativas 

em suas escolhas reprodutivas, tanto na prevenção da gravidez e do parto não planejados, 

como no acesso a meios médicos para se ter filhos quando se desejar. 

Seguindo a linha condutora proposta no início desta seção, observa-se que o  

primeiro e mais importante aspecto da definição dos direitos reprodutivos é que são direitos 

humanos. O reconhecimento da natureza dos direitos deprodutivos como direitos humanos é 

fundamental para a reconstrução dos direitos e obrigações, que envolvem o exercício das 

funções reprodutivas e da sexualidade. Com esse reconhecimento, diferenças de gênero, 

geração, classe, cultura e outras passam a ser consideradas, ao mesmo tempo em que são 

reconhecidas necessidades sociais específicas.155 

Os direitos reprodutivos são constituídos por princípios e normas de direitos 

humanos que garantem o exercício individual, livre e responsável, da sexualidade e 

reprodução humana. É, portanto, o direito subjetivo de toda pessoa decidir sobre o número de 

filhos e os intervalos entre seus nascimentos, e ter acesso aos meios necessários para o 

exercício livre de sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência ou 

restrição de qualquer natureza. 

A natureza dos direitos reprodutivos envolve direitos relativos à vida e à 

sobrevivência, à saúde sexual e reprodutiva, inclusive, aos benefícios ao progresso científico; 

à liberdade e à segurança; à não-discriminação e o respeito às escolhas; à informação e à 

educação para tomada de decisão; à autodeterminação e livre escolha da maternidade e 

                                                        
154 MANN, Jonathan Max. Medicine and public health, ethics and human rights. Hastings Cent. Rep., v. 27,    
n. 3, 1997, p. 10. 
155 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 35. Disponível em: 
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paternidade; ao casamento, à filiação, à constituição de uma família e à proteção social à 

maternidade, paternidade e à família, inclusive no trabalho.156 

A saúde reprodutiva não é uma questão importante apenas na área de saúde. Ela 

também envolve aspectos ligados ao desenvolvimento e aos direitos humanos e por seu 

impacto, sua urgência e por estar associada a injustiças sociais, a saúde reprodutiva deve ser 

tratada como uma preocupação mundial.157 

Maria Claudia Crespo Brauner, Professora adjunta da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), leciona que os direitos sexuais e reprodutivos 

reconhecem direitos para os seres humanos buscarem todos os cuidados que a ciência oferece, 

a fim de encontrar a solução para seus problemas reprodutivos, que lhes possibilitem ter 

filhos.158 

Em termos de direitos humanos, para melhor conceber a proteção internacional 

das mulheres, torna-se importante a distinção entre os termos “sexo” e “gênero”. O primeiro 

refere-se às diferenças biológicas entre homens e mulheres; o segundo refere-se aos costumes, 

práticas e padrões a partir dos quais, dentro de um determinado contexto sociocultural e 

momento histórico, as diversidades biológicas se traduzem em diferenças socialmente 

construídas, que levam a oportunidades e condições de vida desiguais.  

A partir desse pressuposto, firmou-se a ideia de que, frente às desigualdades 

históricas e estruturais vivenciadas pelas mulheres por causa do processo de criação de um 

estereótipo em razão de gênero, e apesar da existência de direitos humanos inerentes a toda 

pessoa, era necessário um tratamento específico das violações dos direitos das mulheres.159 E 

se são as mulheres as pessoas que mais sofrem com a violação dos direitos reprodutivos, 

passam a ser, portanto, as mais necessitadas.   

Não é tarefa difícil provar que os direitos reprodutivos são direitos humanos. 

Basta para tal, olharmos para as mulheres, que sempre foram as mais prejudicadas e as mais 
                                                        
156 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 19. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
157 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p.8, 13. 
158 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial . Curitiba: Juruá, 2012, p. 26. 
159 TRAMONTANA, Enzamaria. Hacia la consolidación de la perspectiva de género en el Sistema 
Interamericano: avances y desafíos a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte de San José. Rev. IIDH ,     
n. 53, 2011, p. 143-144. 
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violadas em seus direitos básicos e, conforme já dito, são as que mais necessitam de que os 

direitos reprodutivos sejam entendidos como direitos humanos.160  

Nessa esteira, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos estabeleceu muito 

bem esse paralelismo entre os direitos humanos e os direitos reprodutivos, a saber: 

• Os direitos humanos são universais. O princípio da universalidade significa que todos os 

seres humanos são inerentes à humanidade; portanto, as mulheres ao serem igualmente 

humanas como os homens, têm o direito ao gozo e exercício todos eles, incluindo os seus 

direitos reprodutivos; 

• Os Estados têm o dever de promover, respeitar, proteger e garantir com devida diligência 

todos os direitos humanos das mulheres, incluindo seus direitos reprodutivos, e são 

responsáveis por violações a estes; 

• Os direitos humanos devem ser garantidos sem discriminação. O princípio da igualdade 

está garantido em todos os tratados de direitos humanos e especificamente desenvolvido na 

CEDAW. Portanto, os direitos reprodutivos devem ser protegidos e garantidos sem 

discriminação. 

• Os direitos humanos não são discricionários, não são metas sociais ou aspirações políticas. 

Diferente das metas de desenvolvimento relativas à situação das mulheres, os direitos 

humanos das mulheres devem ser promovidos, protegidos e garantidos por todos os 

governos. 

• A proteção e promoção de todos os direitos humanos são interesses legítimos da 

comunidade internacional, acima de todos os reclamos de soberania. Portanto, também os 

direitos humanos das mulheres estão acima de qualquer reclamo de soberania, incluindo os 

direitos reprodutivos.161 

A definição de direitos reprodutivos no sistema internacional de direitos humanos 

da ONU dispõe expressamente que são constituídos por direitos e liberdades individuais já 

reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e 

nas diversas leis internacionais (Convenções, Pactos, Tratados Internacionais), jurisprudência 
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e outros documentos consensuais (Planos de Ação das Conferências Internacionais da 

ONU).162 

No âmbito do Direito Internacional, por força das Declarações Universais e 

Convenções Internacionais sobre direitos humanos, há o reconhecimento do direito da pessoa 

a constituir uma família e, nesse contexto, tem-se considerado o direito à reprodução.163 

Especialmente importante na proteção da escolha reprodutiva, com base nos 

princípios e leis de direitos humanos, fundamentados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, têm sido os documentos e programas originados de duas conferências da 

ONU.  

A CIPD, realizada no Cairo, em 1994, produziu o Programa de Ação do Cairo, o 

qual é reconhecidamente um dos mais importantes sobre o tema, pois estabelece uma 

formulação para os direitos reprodutivos como direitos humanos, e um conjunto de princípios, 

diretrizes e metas que devem nortear as políticas públicas e as leis relacionadas à população e 

ao desenvolvimento.  

O consenso estabelecido no documento pelos países integrantes da ONU foi um 

passo inicial de importância central para se avançar e firmar a noção de que as pessoas são 

portadoras de direitos próprios no âmbito reprodutivo, e que estes direitos devem ser 

respeitados pelos Estados-Nacionais.164 

O documento do Cairo destaca como direitos humanos básicos: decidir livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos; ter acesso à 

informação e aos meios para decidir e gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e 

reprodutiva, livre de discriminações, coerções ou violências. 

Os direitos humanos podem ser igualmente acessados para proteger a escolha de 

recursos na área da tecnologia reprodutiva para superar a infertilidade. Sejam eles 

encontrados em constituições e leis nacionais, tratados regionais ou internacionais de direitos 

humanos, são meios através dos quais as leis e as políticas que promovem respeito à 
                                                        
162 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009, p. 38. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013. 
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Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 512. 
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autodeterminação reprodutiva podem ser fortalecidas, e as normas e as práticas que inibem 

esta autodeterminação reprodutiva podem ser enfrentadas. O Programa de Ação da CIPD do 

Cairo, em seu Capítulo 7.3:41, intitulado, especificamente, Direitos Reprodutivos e Saúde 

Reprodutiva, estabelece que:  

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 
nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros 
documentos de acordos. Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico de 
todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de seus filhos e de ter a informação e os meios de 
assim o fazer, e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de 
reprodução. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 
de discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre 
direitos humanos.165 

O documento de Pequim, da IV CMM, em 1995, que enfatizou a importância de 

garantir os direitos de autonomia e autodeterminação, igualdade e segurança sexual e 

reprodutiva das mulheres – que afetam diretamente sua saúde sexual e reprodutiva – como 

determinantes para a efetivação dos direitos reprodutivos para o segmento feminino, 

estabelece em seu §96, verbis:  

Os direitos humanos das mulheres incluem os seus direitos a ter controle sobre as 
questões relativas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, e a 
decidir livremente a respeito dessas questões, livres de coerção, discriminação e 
violência. A igualdade entre mulheres e homens no tocante às relações sexuais e à 
reprodução, inclusive o pleno respeito à integridade da pessoa humana, exige o 
respeito mútuo, o consentimento e a responsabilidade comum pelo comportamento 
sexual e suas consequências.166 

A importância dos documentos resultantes das Conferências Internacionais 

realizadas no Cairo e em Pequim, para a agenda dos direitos humanos, foi o reconhecimento 

da sexualidade e da reprodução como bens jurídicos merecedores de proteção e promoção 

específicas, em prol da dignidade e do livre desenvolvimento humano.167 

Nesse sentido, o governo brasileiro, por meio do Decreto Federal n.º 1.904, de 

13/05/1996, instituiu um Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), como política 

                                                        
165 BRASIL. Secretaria de políticas para as mulheres. Relatório da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento – Plataforma do Cairo. Cairo, par. 7.3, 1994. Disponível em: 
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internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-pequim.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
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governamental, estando presente, entre as proposta apresentadas, a implementação de atos, 

declarações e tratados internacionais dos quais o Brasil é parte.  

A primeira atualização do programa original ocorreu em 13 de maio de 2002, e é 

conhecida como o PNDH II, e a terceira versão do Programa – PNDH-3, criado pelo Decreto 

nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 

2010, dá continuidade ao processo histórico de consolidação das orientações para concretizar 

a promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil. Avança incorporando a transversalidade 

nas diretrizes e nos objetivos estratégicos propostos, na perspectiva da universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos.168 

O PNDH-3 é estruturado nos seguintes eixos orientadores: Interação democrática 

entre Estado e Sociedade Civil; Desenvolvimento e Direitos Humanos; Universalizar Direitos 

num contexto de desigualdades; Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; 

Educação e Cultura em Direitos Humanos; e Direito à Memória e à Verdade. As principais 

ações relacionadas aos direitos reprodutivos permanecem centradas no setor saúde, e estão 

relacionadas no “Objetivo Estratégico IV: Ampliação do acesso universal a um sistema de 

saúde de qualidade”. Ou seja, espera-se que a qualidade contemple também o acesso 

universal e igualitário à tecnologias de RHA. 

Por fim, é discriminatório considerar exclusivamente os desejos “negativos” do 

planeamento familiar – como, por exemplo, o desejo do uso de métodos de anticoncepção – e 

excluir os desejos “positivos”, ao buscar maneiras de se conseguir uma gravidez. E, nesse 

sentido, parece claro que as técnicas de RHA são essenciais para planejar uma família e ter 

filhos quando a via natural não é viável.  

Assim como é válido poder recorrer à contracepção de emergência ou à 

tecnologias mais sofisticadas frente a problemas ginecológicos, de igual forma as tecnologias 

de RHA deveriam ser consideradas. Esta reivindicação é mais forte quando se leva em conta 

que a infertilidade secundária é devida a sequelas pelo maltrato e negligência em relação à 

saúde das mulheres.169  
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Em resumo, a inserção dos direitos sexuais e reprodutivos, incorporados ao elenco 

de direitos humanos, assegura às pessoas o direito ao planejamento familiar para organização 

da vida reprodutiva, incluindo-se o recurso a toda descoberta científica que possa vir a 

garantir o tratamento de patologias ligadas à função reprodutiva, desde que considerados 

seguros e não causadores de riscos aos usuários e usuárias.170  

Por todo o exposto, na medida em que os direitos humanos forem sendo aplicados 

mais vigorosamente em interesses reprodutivos, haverá, na realidade, diversas maneiras de 

aplicar direitos humanos ao serviço dos interesses em saúde reprodutiva e sexual.171 E assim, 

a saúde reprodutiva em geral (e das mulheres em particular), já considerada como um direito 

humano, também o é como um direito fundamental, que deve ser promovido e protegido pelo 

Estado, razão pela qual será analisado a seguir. 

 

1.4 O direito reprodutivo como um direito fundamental 

Não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de certa forma, são também 

sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será o ser humano, ainda que 

representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, Estado).  

Ingo Sarlet, Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC-RS), lembra de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles 

direitos do ser humano, reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo 

de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com 

os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada 

ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).172  

                                                        
170 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 50.  
171 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 27. 
172 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.29.  
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Sendo assim, o professor gaúcho destaca que os direitos fundamentais nascem e 

se desenvolvem com as Constituições nas quais foram reconhecidos e assegurados173, e são 

permanentemente direcionados para o futuro, gerando a perspectiva e a possibilidade de 

mudanças e de progresso174, e integram, ao lado da definição da forma de Estado, do sistema 

de governo e da organização do poder, a essência do Estado constitucional, constituindo, 

neste sentido, não apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear da 

Constituição material.175   

Os direitos fundamentais em sentido formal podem ser definidos como aquelas 

posições jurídicas da pessoa – na sua dimensão individual, coletiva ou social – que, por 

decisão expressa do Legislador-Constituinte foram consagradas no catálogo dos direitos 

fundamentais (aqui considerados em sentido amplo). Direitos fundamentais em sentido 

material são aqueles que, apesar de se encontrarem fora do catálogo, por seu conteúdo e por 

sua importância podem ser equiparados aos direitos formalmente (e materialmente) 

fundamentais.176 

Há uma relação necessária dos direitos fundamentais com o direito positivo. Para 

Robert Alexy, citado por Heloisa Helena Barboza, “a observação aos direitos do homem é 

uma condição necessária para a legitimidade do direito positivo”, que deve respeitá-los, 

protegê-los e fomentá-los. Deve ser assegurada a prioridade que os caracteriza. O conteúdo de 

um direito fundamental tem um papel decisivo, por compreender “interesses e carências” que 

devem ser protegidos e fomentados por direito, por serem “fundamentais”, no sentido de que 

“sua violação ou não-satisfação significa ou a morte ou sofrimento grave ou toca no núcleo 

essencial da autonomia”. Daqui são compreendidos não só os direitos de defesa liberais 

clássicos, senão, por exemplo, também direitos sociais que visam ao asseguramento de um 

mínimo existencial.177  

Para o jurista espanhol e Professor Titular de Direito Constitucional da 

Universidade de Sevilha, Manuel Carrasco Durán, os direitos fundamentais surgem como 
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garantias de sentido contra-majoritário, ou seja, como instrumentos para defender espaços 

individuais de liberdade frente às decisões do poder público, inclusive quando as instituições 

públicas sejam representativas da maioria da sociedade. Os direitos fundamentais, pois, 

marcam um espaço de decisão e de ação que o indivíduo pode opor, ainda, frente às ideias 

dominantes da maioria da sociedade. E, igualmente, os direitos fundamentais se erigem, na 

atualidade, em um instrumento de emancipação da individualidade da pessoa no marco de 

suas relações com outras pessoas particulares.178  

Qualquer análise dos direitos fundamentais deve partir do pressuposto central 

acerca da sua natureza circunstancial, muito bem minudenciada por Norberto Bobbio:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas.179 

Como bem demonstra Othoniel Pinheiro Neto, os termos gerações de direitos 

foram utilizados pela primeira vez em uma palestra do jurista tcheco-francês Karel Vasak, no 

ano de 1979, em Estrasburgo, na aula inaugural do curso do Instituto Internacional dos 

Direitos do Homem. Na oportunidade, o jurista associou as gerações dos direitos ao lema da 

revolução francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.180  

Para Ingo Sarlet – que aponta como uma “pré-história” dos direitos fundamentais 

certos valores de liberdade, igualdade e dignidade humana, apregoados pela filosofia clássica 

e pelo pensamento cristão – não é adequado falar em gerações, e sim, em dimensões dos 

direitos fundamentais, pois não há como negar que o reconhecimento progressivo dos 

mesmos tem o caráter de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de 

alternância, de tal sorte que o uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da 
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Elsevier, 2004, p. 9. 
180 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial . Curitiba: Juruá, 2012, p. 42.  
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substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 

“dimensões” dos direitos fundamentais.181  

A evolução histórica representada pelo reconhecimento do processo 

qualitativamente cumulativo e aberto, revelado pelas assim denominadas dimensões dos 

direitos fundamentais, teve como ponto de partida – ainda que com raízes ainda mais remotas 

– a concepção jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII. Com efeito, os direitos fundamentais 

nasceram como direitos naturais e inalienáveis do homem, sob o aspecto de expressão de sua 

condição humana. 

Os direitos da primeira, da segunda e da terceira dimensões (assim como os da 

quarta, se optarmos pelo seu reconhecimento), orbitam em torno dos três postulados básicos 

da Revolução Francesa, quais sejam, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que, 

considerados individualmente, correspondem às diferentes dimensões. Todavia, esta tríade 

sempre estará incompleta quando não se faz a devida referencia ao mais fundamental dos 

direitos, isto é, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana.182 

Para o presente estudo, interessa os direitos de segunda dimensão (econômicos, 

sociais e culturais), com destaque para a sua dimensão positiva, uma vez que se cuida não 

mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, mas sim, de 

propiciar um “direito de participar do bem social”. Não se cuida mais, portanto, de liberdade 

do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado.183 

O Estado omisso de outrora, que tinha a obrigação somente de não invadir a 

esfera privada dos cidadãos, respeitando suas liberdades, vê-se num contexto bem diferente, 

em que é obrigado a agir em benefício do social. Em suma: os direitos sociais, econômicos e 

culturais surgiram em benefício dos desiguais, mais especificamente dos socialmente 

excluídos.  

Segundo a Professora Mariana Figueiredo Filchtiner, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS):  

                                                        
181 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 
p.38,45. 
182 Ibidem. p.55.  
183 Ibidem. p.47.   



77 
 

 

Os direitos de segunda geração têm por objetivo a igualdade, sendo baseados numa 
desigualdade fática já existente e que deve ser corrigida por meio dos direitos 
sociais, ou seja, a busca da igualdade nos direitos de segunda geração tem por 
objetivo principal minimizar as desigualdades sociais, econômicas e culturais de 
partida, equalizando as diferenças, e sabendo que os direitos sociais já nasceram 
pressupondo a desigualdade de distribuição de riquezas na sociedade, com a 
realidade na qual as pessoas mais pobres não tinham acesso a um nível mínimo de 
humanidade.184  

Daí que se fala em busca da igualdade nos direitos de segunda geração, que 

intenciona fornecer meios para que os que estão em situação de inferioridade se igualem com 

os que estão em situação melhor. Todavia, é de bom alvitre recordar que parte da doutrina 

apregoa que o surgimento dos direitos sociais esteve ligado à ideia de caráter programático de 

suas normas, traçando meras diretrizes as quais o Estado não estava obrigado a seguir, 

destituindo o cidadão de qualquer possibilidade de exigi-los judicialmente.  

Nessa esteira, surgiu a proliferação da figura da Constituição dirigente 

proclamada por Canotilho em 1982, segundo o qual, as normas constitucionais sobre direitos 

sociais vinculariam o legislador, bem como o administrador, os quais estariam obrigados a 

conceder efetividade a tais direitos.185  

Para Ingo Sarlet, uma classificação dos direitos fundamentais constitucionalmente 

adequada e que, por sua vez, tenha como ponto de partida as funções por eles exercidas, 

poderia partir, na esteira da proposta de Robert Alexy, da distinção entre dois grandes grupos: 

os direitos fundamentais na condição de direitos de defesa e os direitos fundamentais como 

direitos à prestações (de natureza fática e jurídica). O segundo grupo (dos direitos 

prestacionais), dividir-se-ia igualmente em dois subgrupos, quais sejam, o dos direitos a 

prestações em sentido amplo (englobando, por sua vez, os direitos de proteção e os direitos à 

participação na organização e procedimento) e os dos direitos a prestações em sentido estrito 

(direitos a prestações materiais sociais).186 

O certo é que os direitos fundamentais sociais a prestações, diversamente dos 

direitos de defesa, objetivam assegurar, mediante a compensação das desigualdades sociais, o 

exercício de uma liberdade e igualdade real e efetiva, que pressupõem um comportamento 

ativo do Estado, já que a igualdade material não se oferece simplesmente por si mesma, 

                                                        
184 FILCHTINER, Mariana Figueiredo, 2007 apud PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução 
humana assistida. Da teoria à concretização judicial. Curitiba: Juruá, 2012, p. 45. 
185 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial . Curitiba: Juruá, 2012, p. 45. 
186 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.167. 
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devendo ser devidamente implementada. Ademais, os direitos fundamentais sociais almejam 

uma igualdade real para todos, atingível apenas por intermédio de uma eliminação das 

desigualdades, e não por meio de uma igualdade sem liberdade, podendo afirmar-se, neste 

contexto, que, em certa medida, a liberdade e a igualdade são efetivadas por meio dos direitos 

fundamentais sociais.187 

É preciso enfatizar que, no sentido jurídico-constitucional, um determinado direito 

é fundamental não apenas pela relevância do bem jurídico tutelado em si mesma (por mais 

importante que o seja), mas pela relevância daquele bem jurídico na perspectiva das opções 

do Constituinte, acompanhada da atribuição da hierarquia normativa correspondente e do 

regime jurídico-constitucional assegurado pelo Constituinte às normas de direitos 

fundamentais.  

É por esta razão que o direito à saúde (assim como os demais direitos sociais do 

art. 6º) é um direito fundamental na CF/88.188 O traço da universalidade dos direitos 

fundamentais implica que todas as pessoas sejam titulares do direito à saúde, aspecto 

reforçado, neste especial, pelo conteúdo dos artigos 194, I e 196 da nossa Carta Magna, que 

prescrevem a universalidade da cobertura e do atendimento. Desta forma, a simples qualidade 

de ser humano é condição suficiente para a titularidade dos direitos fundamentais em geral, e 

do direito à saúde em particular.189 

A consagração constitucional de um direito fundamental à saúde, juntamente com 

a positivação de uma série de outros direitos fundamentais sociais, certamente pode ser 

apontada como um dos principais avanços da CF/88, que a liga ao constitucionalismo de 

cunho democrático-social desenvolvido, sobretudo, a partir do pós-II Guerra. 

A atribuição de contornos próprios ao direito fundamental à saúde, 

correlacionado, mas não propriamente integrado nem subsumido à garantia de assistência 

social, foi exatamente um dos marcos da CF/88, rompendo com a tradição anterior, legislativa 

e constitucional, e atendendo, de outra parte, às reivindicações do Movimento de Reforma 

Sanitária, consolidadas, especialmente, nas conclusões da 8ª Conferência Nacional de 

                                                        
187 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.199-
200. 
188 Ibidem. p.77. 
189 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 184. 
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Saúde.190 Desta forma, a explicitação constitucional do direito fundamental à saúde, assim 

como a criação do SUS decorrem, portanto, da evolução dos sistemas de proteção antes 

instituídos em nível ordinário.191  

Nossa Carta Política permite a existência de direitos fundamentais situados fora 

dos catálogos do Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), positivados em outros 

dispositivos do texto constitucional ou em normas internacionais. Diz o art. 5º, §2º da CF/88: 

“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”.192 

Sendo assim, é de se notar que o delineamento constitucional do direito à saúde 

guarda relação e uma constante abertura ao Direito Internacional. Nesse aspecto, destacam-se 

as seguintes normas193: Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948, arts. 22 

e 25 (direitos à segurança social e a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem-

estar da pessoa)194; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC)195, de 1966, art. 12 (direito ao mais alto nível possível de saúde)196; Convenção 

Americana de Direitos Humanos (“Pacto de São José da Costa Rica”)197, arts. 4º e 5º (direitos 

à vida e à integridade física e pessoal)198; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o denominado 

                                                        
190 As Conferências Nacionais de Saúde foram instituídas em 1937, pela Lei nº 378, tendo por escopo facilitar o 
conhecimento, por parte do Governo Federal, acerca das atividades relativas à saúde no país, assim como 
orientar a execução dos serviços locais – o que ficou muito evidenciado na 8ª Conferência, em 1986.   
191 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner.  O direito fundamental à proteção e promoção 
da saúde na ordem jurídico-constitucional: uma visão geral sobre o sistema (público e privado) de saúde no 
Brasil. Rev. Inst. Direito Bras., Ano 2, nº 4, p. 3184-3186. Disponível em: <http://www.idb-fdul.com>. Acesso 
em: 20 dez. 2013. 
192 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p.99. 
193 VANDERPLAAT, Madine. Direitos Humanos: uma perspectiva para a saúde pública. Saúde Direitos Hum., 
ano 1, v. 1, 2004, p. 29.  
194 ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art. 16, 
1948. Disponível em: < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 12 dez. 
2013. 
195 BRASIL. Assembléia Geral das Nações Unidas. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Art. 12, em 19 de dezembro de  1966. D. O. U., Poder Executivo, Brasília, DF, 
7 jul. 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em: 
12 dez. 2013. 
196 O PIDESC foi internalizado pelo Decreto-legislativo nº 226, de 12 de dezembro de 1991, e promulgado pelo 
Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992.  
197 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – 1969. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/ 
portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013.  
198 O Pacto de São José da Costa Rica foi internalizado pelo Decreto-legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992, e 
promulgado pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992.   
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“Protocolo de São Salvador”199, art. 10 (direito à saúde)200; Declaração de Alma-Ata201, de 

1978, item I (a realização do mais alto nível possível de saúde depende da atuação de 

diversos setores sociais e econômicos, para além do setor da saúde propriamente dito). 

Nesse contexto, com respeito ao §2º do art. 5º da CF/88, Ingo Sarlet alerta para a 

existência de direitos fundamentais com assento na legislação infraconstitucional, que, para 

ele, nada mais são que “a explicitação, mediante ato legislativo, de direitos implícitos, desde 

logo fundados na Constituição”. 

Ao serem explicitados pelo Poder Legislativo, os direitos fundamentais implícitos 

ganham reforço em sua aplicabilidade prática, com contorno mais seguros e definidos. Assim, 

o legislador infraconstitucional apenas revelou um direito fundamental implícito, ao 

preconizar que todos têm direito ao acesso a métodos e técnicas de concepção cientificamente 

aceitos, pois, além de alavancar o planejamento familiar, confirmou o acesso às técnicas de 

RHA como um direito fundamental.202    

Portanto, não se precisa de um esforço hermenêutico maior para amarrar o 

disposto no art. 9º da Lei 9.263/96 com o §2º do art. 5º da Constituição Federal (abertura 

material constitucional), para chegar-se à conclusão de que “o oferecimento de todos os 

métodos e técnicas de concepção e contracepção, cientificamente aceitos e que não coloque 

em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção” tornou-se um direito 

fundamental implícito. 

Sendo assim, o direito fundamental à RHA nada mais é do que uma 

especialização do direito à saúde. Dessa forma, nota-se a enorme força normativa que tem o 

                                                        
199 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo 
de São Salvador”. Disponível em: <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues 
/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
200 O Protocolo de São Salvador foi internalizado pelo Decreto-legislativo nº 56, de 19 de abril de 1995, e 
promulgado pelo Decreto nº 3.371, de 31 de dezembro de 1999.  
201 A Declaração foi resultado da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em 
Alma-Ata, na antiga União Soviética (URSS), entre 06 e 12 de setembro de 1978. Disponível em: 
<http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-Alma-Ata.pdf>. Acesso 
em 12 dez 2013.  
202 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 65. 
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direito à saúde em nível internacional, que, pelo seu conceito aberto, abrange o direito à saúde 

sexual e reprodutiva.203 

Heloisa Helena Barboza, em um dos pioneiros estudos jurídicos sobre FIV, já se 

questionava se existiria o direito a se ter um filho, dentre os direitos fundamentais do homem, 

ao lado do direito à vida, à liberdade e à integridade física; mais ainda, se estaríamos diante de 

uma garantia constitucional de um direito privado protegido pela Lei Maior. Sua conclusão 

foi de que, se entendido como direito fundamental, não há que se criar qualquer impedimento 

às técnicas que resultem na ausência de um dos genitores, como ocorre na inseminação 

artificial de mulheres solteiras, onde se confrontariam o direito individual do genitor e a 

proteção aos interesses da criança a ser gerada. 

Afirma ainda a professora que nossa Constituição igualmente não é expressa 

quanto ao direito a se ter filhos. Contudo, a dignidade da pessoa humana constitui-se 

fundamento do Estado Democrático (art. 1º), sendo garantida a todos a inviolabilidade do 

direito à vida (art. 5º).204 

Em nível internacional, a indagação quanto à existência de um direito à 

reprodução encontra diferentes respostas. Os entendimentos sobre a liberdade de procriar 

foram bem sintetizados por Encarna Roca i Trias, citada por Heloisa Helena Barboza. A 

questão é posta, especialmente, em face da necessidade (ou não) de suporte legal para a 

utilização das técnicas de reprodução assistida. Como esclarece a autora, a base da questão 

envolve a existência de um “hipotético” direito a ter filhos, derivado do próprio direito à vida, 

bem como do direito à privacidade, compreendendo não só a proteção da vida já existente 

(sentido negativo), mas também a possibilidade de criar unia vida por meio de técnicas 

médicas (sentido ativo).205 

Embora entendidos como os direitos de “decidir livremente e responsavelmente 

sobre o número de filhos e sobre o intervalo entre eles, e de acessar as informações, instruções 

e serviços sobre planejamento familiar”, todos os programas de ações das Conferências do 

                                                        
203 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 31. 
204 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 38. 
205 TRÍAS, Encarna Roca i, 2002 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito 
fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, 
Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem 
ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.780. 
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Cairo e de Pequim centraram-se em um aspecto negativo da reprodução, limitando-se aos 

métodos de controle da fecundidade, vale dizer, voltaram-se para um “direito reprodutivo 

negativo”, ou, de modo sintético, para um “direito de não reproduzir”, de uma “sexualidade 

sem reprodução”.206 

Do ponto de vista geral da cultura, o que se percebe, em nossos dias, é a transição 

do pensamento judaico-cristão – em que a geração da prole constituía a causa determinante 

exclusiva e o fim único da união entre os membros do casal – para uma forma de entender em 

que a procriação deixou de ser vista como obrigação, para ser encarada como direito de cada 

indivíduo, se e quando ele a considerar importante em seu contexto existencial.207 

Onde os direitos aos serviços de saúde reprodutiva e sexual sejam direitos 

negativos, as pessoas podem receber serviços de contracepção, esterilização e aborto, e FIV, 

além de outros meios médicos de RHA, sem a obstrução do Estado ou de outros atores. Mas, 

a obtenção dos serviços de saúde pode exigir habilidade para encontrá-los, capacidade para 

alcançá-los e dinheiro para adquiri-los. Neste sentido, os direitos negativos podem ser direitos 

das pessoas educadas ao invés das pessoas sem educação.  

Os direitos positivos são direitos a serem oferecidos, pelo Estado ou por outras 

agências, instituições ou pessoas, com provisões ou serviços que não possam ser obtidos sem 

assistência. Por exemplo, o direto da pessoa ao acesso à proteção contraceptiva não tem valor 

se ela não puder encontrar, acessar, ou adquirir os únicos serviços existentes.208 

Admitida a existência do direito à reprodução, ou de um “direito reprodutivo 

positivo”, integrante dos direitos reprodutivos, e considerando sua abrangência, parece 

razoável indagar se o “direito reprodutivo positivo” tem natureza de direito fundamental. 

Observe-se que a inclusão do direito à reprodução em tal categoria produz efeitos 

                                                        
206 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.783. 
207 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.2. 
208 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 84.  
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irreversíveis, mormente levando em conta que os direitos humanos são universais, no que 

respeita a sua titularidade.209 

Na esfera do estudo dos aspectos civis do acesso às técnicas de RHA, surge a 

questão envolvendo o direito à reprodução (ou direito à procriação). E caso ele exista, qual é o 

seu status jurídico: direito fundamental ou direito subjetivo? Para Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama, Professor Associado de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Professor Adjunto de Direito Civil da 

Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA), o tratamento a respeito do 

direito à reprodução se mostra como uma das manifestações dos direitos fundamentais e, 

desse modo, essencial à integridade físico-psíquica da pessoa humana.210 

Entende-se o direito de procriar como um direito derivado de diversos direitos 

fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à integridade física e à saúde. Esse direito à 

procriação é visto por alguns como um direito ligado à personalidade, que encontra 

justificação no direito à livre determinação da vida privada; para outros, é visto como um 

direito ligado à família. 211 

Razoavel, por conseguinte, considerar existente um direito fundamental à livre 

decisão quanto à procriação que inclui o direito de reproduzir ou não.  

Indispensável, portanto, registrar que a admissão do direito à procriação em seus 

aspectos positivo e negativo, longe está de conferir-lhe caráter absoluto. A corrente que 

afirma ser duvidosa a existência de um direito à procriação enfatiza que, a ser admitido, tal 

direito não poderá ser absoluto, estando sempre limitado pelos direitos da criança por nascer, 

fundamentalmente por seu direito à dignidade e à formação de sua personalidade no seio de 

uma familia com a dupla imagem de genitores, paterna e materna.212 

                                                        
209 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.784.  
210 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 507-508. 
211 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 97. 
212 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 159.  
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Se considerada sua origem, quer como decorrência do direito à vida, quer como 

integrante da privacidade, bem como as lutas em defesa de liberdades e as novas 

circunstâncias em que vem sendo forjado, constata-se não ser inadequado reconhecer a 

natureza de direito fundamental no direito à reprodução, nos aspectos positivo e negativo.213 

O direito à reprodução deve ser reconhecido no âmbito constitucional como 

direito fundamental, a princípio como reflexo – ou uma das manifestações – do princípio e 

direito à liberdade.214 

Os direitos reprodutivos abrangem o direito das pessoas de decidirem, de forma 

livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento 

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

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

violência.215 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama entende que o reconhecimento do direito à 

reprodução, entendido como direito fundamental, deve se dar como uma das manifestações do 

“princípio e direito à liberdade”. Para o autor, no direito a constituir uma família, reconhecido 

no âmbito internacional, tem sido considerado o direito à reprodução, que deve ser admitido à 

mulher, em condições específicas, assim como reconhecido e assegurado a todos os casais, 

homens e mulheres, independentemente de sua opção sexual. Acrescenta ainda que o direito à 

reprodução, mesmo não estando expresso no texto constitucional, por ser fundamental, 

pertence a uma das categorias de normas constitucionais que, por sua força normativa, não 

podem ser tocadas pelo Poder Reformador, inscrevendo-se, portanto, no rol das matérias 

intangíveis da CF/88.216  

                                                        
213 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.787. 
214 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 510. 
215 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Área Técnica de Saúde da Mulher. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009, p. 4. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde. Série Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos - Caderno nº 2).   
216 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, 2003 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana 
como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; 
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O direito fundamental à reprodução, em seus aspectos positivo e negativo, é 

matéria complexa e extensa. Pode-se constatar que, além do indispensável trabalho de 

ponderação, muitas opções legislativas deverão ser feitas, de modo a preservar os direitos 

fundamentais envolvidos, o quanto possível.217 

E no âmbito do direito brasileiro, há previsão contida no art. 226, caput, do texto 

da CF/88, que prevê a especial proteção que o Estado deve prestar à família e, logicamente, 

nela devem ser considerados os filhos, se assim for decidido responsavelmente pelo casal no 

exercício do direito ao planejamento familiar. 

Logicamente que os preceitos contidos no caput, e no §7º, do artigo 226, da 

CF/88, devidamente combinados e harmonizados, indicam a existência do direito à 

reprodução como direito fundamental, não sendo possível, desta feita, a reforma das normas 

que o contemplam.218 

Em nossa Constituição, a qualidade de direito fundamental dos direitos 

reprodutivos emergiu circunstancial e paulatinamente. Trata-se de construção recente, 

contemporânea às mudanças sociais desencadeadas, sobretudo, pelos movimentos feministas 

e pelos avanços médicos.219 

Pode-se dizer que o direito à procriação compreende o livre exercício da 

potencialidade reprodutiva humana, em vistas ao objetivo conceptivo, atual ou futuro. Para 

tanto, fica assegurado o acesso à informação atinente e aos recursos necessários à respectiva 

realização, sendo estes também objetos da escolha pessoal. 220 

 Para Flávia Piovesan, há que se enfrentar aquela cultura que, permeada por 

elementos de natureza moral e religiosa (vide a forte influência da Igreja Católica no país), 

                                                                                                                                                                             

PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em 
Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.789, 799.  
217 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 800.  
218 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 512, 514. 
219 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 102. 
220 Ibidem. p.145. 



86 
 

 

resiste em aceitar os direitos reprodutivos como direitos, insistindo na idéia de deveres 

reprodutivos e não na de direitos reprodutivos.221   

Pode-se afirmar que os direitos reprodutivos correspondem ao conjunto dos 

direitos básicos relacionados com o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, 

circulando no universo dos direitos civis e políticos (quando se referem a liberdade, 

autonomia, integridade, etc.) e aos direitos econômicos, sociais e culturais (quando se referem 

às políticas do Estado). Essa definição implica no acesso a um serviço de saúde que assegure 

informação, educação e meios, tanto para o planejamento familiar, para a procriação sem 

riscos para a saúde. Tal definição não é meramente explicativa; imputa responsabilidades e 

ações diretas do Estado.222  

O direito à liberdade procriativa refere-se à liberdade de uma pessoa determinar se 

terá ou não filhos e como evitá-los e pode ser subdividido em dois: 1) liberdade de procriar 

sem interferência de outros, tanto fazendo um ser “naturalmente” (através de relações sexuais) 

ou por técnicas de RHA, no seio de uma família tradicional ou não, como até o tipo de 

crianças que nascerão; 2) liberdade de evitar a procriação, dependente do método que pode 

ser por abstinência, uso de contraceptivos, pela esterilização ou aborto.223  

Alguns argumentos são utilizados para fundamentar o direito moral à liberdade 

reprodutiva, quais sejam: 1) o princípio da autonomia, já que esta é uma decisão bastante 

pessoal, porque a concepção muda a vida das pessoas, o sentido que se atribui à vida e a 

identidade de cada um; 2) o argumento utilitarista, que postula que este direito contribui para 

o bem-estar geral, mas que, entretanto, sofre seu contraponto que é a superpopulação, o 

abandono de crianças com o consequente aumento da miséria, oferecendo, desta forma, 

argumentos a favor do direito de não procriar; 3) o princípio da igualdade, defendido pelas 

feministas, que aponta para o lugar da mulher na sociedade, identificado com a função 

                                                        
221 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 78.  
222 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 137.  
223 MORI, Maurizio. Fecundação assistida e liberdade de procriação. Rev. Bioética, Brasília, v. 9, n. 2, 2001, p. 
57. 
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materna e, portanto, com as decisões pesando mais sobre ela. O direito à liberdade facilitaria a 

eliminação de uma forma de desigualdade.224  

A saúde sexual e reprodutiva de um indivíduo abrange o seu poder de procriar 

naturalmente. Onde há incapacidade nesse sentido, o afetado tem o direito a que o Estado 

disponibilize os meios para que ele possa ter filhos através da RHA. Por isso, o direito 

fundamental pode ser estendido à proteção da saúde sexual do indivíduo no âmbito da 

procriação, ou seja, aos direitos reprodutivos.225  

O direito à reprodução – como qualquer outro direito fundamental – não tem 

caráter absoluto, o que possibilita a imposição de limites que foram estabelecidos no próprio 

texto constitucional e que, assim, podem ser exigidos no âmbito da concretização da norma 

constitucional.226 

Porém, para Manuel Carrasco Durán, os direitos fundamentais que o indivíduo 

pode exercitar no novo marco médico e técnico somente podem ser limitados quando afetem 

direitos fundamentais de terceiros ou valores e bens objetivos derivados da Constituição e 

quando tais limitações tenham como finalidade real proteger tais direitos, valores e bens e 

sejam proporcionados.227  

Retomando o tema das dimensões dos direitos fundamentais abordada no início 

dessa seção, poderiam existir dúvidas a respeito de qual dimensão se encaixaria o direito de 

acesso às novas técnicas de procriação humana, pois se tais pleitos são derivados do direito à 

saúde, o encaixe seria na segunda dimensão, ou então se relacionados ao progresso da 

biotecnologia, seria na quarta.228 

                                                        
224 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 177.  
225 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 110. 
226 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 517. 
227 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
258.  
228 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial . Curitiba: Juruá, 2012, p. 41. 
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Para o presente estudo, concordamos com Othoniel Pinheiro Neto, quando afirma 

que o  direito à saúde reprodutiva serio o caso do direito à saúde em sua nova vertente, onde 

está e jogo a questão da infertilidade. Assim, é inegável que se pode considerar uma pessoa 

infértil como um ser humano com saúde incompleta, não obstante o acesso às modernas 

técnicas de RHA não constituir cura para a infertilidade. 

Se as modernas técnicas de RHA poderão conceder ao paciente a oportunidade de 

ter filhos como se saudável fosse, o acesso às mesmas, numa busca da saúde completa, seria 

melhor enquadrado no conjunto de direitos de segunda dimensão, especificamente nos 

direitos sociais, adquirindo, no Brasil, aplicação imediata, apoiando-se na dupla 

fundamentalidade do direito à saúde (CF/88, art. 5°, §1°).229  

A resposta à questão se existe no Direito Brasileiro um direito fundamental à 

RHA, passa, necessariamente, pela análise de outros direitos fundamentais, positivados no 

texto da CF/88, na base dos quais pode ser construído tal direito, a saber: 

• Direito fundamental à liberdade 

O primeiro dos valores considerados como fundamento para a utilização dessas 

técnicas é a liberdade pessoal, que não pode ser interpretada restritivamente; ao contrário, sua 

extensão é tão ampla, por definição, que seria possível reconhecer nela a faculdade que toda 

pessoa possui de autodeterminar-se fisicamente, o que incluiria a sua própria reprodução.  

No entanto, deve-se constatar que o principio da liberdade individual está sujeito a 

uma abrangente “reserva de lei”, que torna relativo o seu valor na construção de um possível 

direito fundamental à RHA, visto que os aspectos de proteção da futura criança e outros 

interesses públicos podem facilmente levar à restrição desse direito. 

• Proteção constitucional à entidade familiar (CF/88, art. 226, caput) e do 

planejamento familiar (CF/88, art. 226, §7º) 

Pode-se afirmar que o direito à proteção da família, previsto no caput do art. 226 

da CF/88, contempla também o direito ao uso das técnicas de RHA (“A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”). 

                                                        
229 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 50. 
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Como base constitucional da construção de um direito ao uso das técnicas de 

RHA, pode ser invocado também o art. 226, §7º, da CF/88, que reza que:  

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

O art. 226, §7º, da CF/88, que foi posteriormente regulamentado pela                 

Lei no 9.263/96, a qual declara que o planejamento familiar é “direito de todo cidadão” 

(art.1º), definindo-o como “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”. Esta norma, contudo, não constitui base suficiente para fundamentar também um 

direito à procriação assistida, visto que o teto legal não menciona as técnicas de RHA (art. 2º). 

Entretanto, o diploma legal estabeleceu as políticas para a implementação dos 

serviços de planejamento familiar no país e se refere às atividades de assistência à concepção, 

prevendo, no seu art. 9º “que para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão 

oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e 

que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. 

230 

Diante de todo o exposto, conclui-se que o direito de ter filhos é reconhecido 

como um direito fundamental do ser humano, assim como casar com a pessoa de sua livre 

escolha e com esta formar uma família. No entanto, quando o projeto reprodutivo envolve 

outras pessoas, como os profissionais da medicina, há a necessidade de que a sociedade 

também esteja envolvida e que se definam as responsabilidades dos envolvidos nestas 

práticas.   

Se considerarmos que é um direito da pessoa ter acesso aos tratamentos de saúde, 

cabe incluir a infertilidade como um problema de saúde reprodutiva e que, portanto, autoriza 

o recurso à medicina para solucioná-lo, não significando, todavia, concluir que todas as 

possibilidades oferecidas pela medicina possam ser aceitas e utilizadas sem limitações pelo 

                                                        
230 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 103-107. 
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homem e pela mulher. Neste sentido, sempre haverá a necessidade de se ponderar sobre os 

interesses envolvidos e os riscos decorrentes de cada tipo de procedimento científico.231 

O desejo compreensível de gerar seus próprios filhos com o fito de constituir uma 

família com prole, aliado ao planejamento familiar adequado às necessidades do casal, é fator 

elementar que justifica o pretenso direito fundamental à RHA.   

Porém, mesmo observando-se que o direito ao planejamento familiar, previsto na 

Lei no 9.263/96, possui tanto uma face voltada à contracepção e a esterilização, como outra 

voltada à concepção, tal diploma infraconstitucional não pode ser considerado, por si só, base 

suficiente para fundamentar também um direito ao uso das técnicas de RHA, visto que o texto 

não menciona as técnicas de RHA com nenhuma palavra.232 Daí, a necessidade de uma lei 

que trate especificamente das técnicas de RHA. 

 

1.5 O direito fundamental ao planejamento familiar – interpretando o §7º do artigo 226 

da Constituição Brasileira de 1988 

Mais do reconhecer os direitos reprodutivos em sua faceta de direitos humanos e 

sua positivação constitucional, tanto na fundamentalidade formal (no caso do direito à saúde, 

explicitado no art. 196 da CF/88), como na fundamentalidade material, mister analisar, e 

principalmente reconhecer, o direito fundamental ao planejamento familiar, pois é a partir 

deste que os direitos reprodutivos, tanto em seu lado negativo, e principalmente positivo, 

podem e devem ser exigidos. 

Endendendo-se a síntese do planejamento familiar como o direito de decidir 

livremente, sem sofrer qualquer influência pública ou privada, de acordo com a conveniência 

da pessoa ou do casal, o momento certo de ter ou não ter filhos, de forma responsável, e no 

caso positivo, do número desejado de filhos e o intervalo entre eles, percebeu-se, em passado 

recente, que nem a Comunidade Européia, nem as Declarações e Convênios intemacionais, 

                                                        
231 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 70-71.  
232 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 106-109. 



91 
 

 

reconheciam explicitamente o direito de procriação como tal, mas apenas o de fundar uma 

familia.233  

Internacionalmente, a indagação quanto à existência de um direito a procriação 

encontrou diferentes respostas. Não há grandes divergências, porém, no sentido de que o 

“right to procreate” tem um conteúdo negativo, isto é, que atribui ao indivíduo uma defesa 

contra qualquer privação ou limitação, por parte do Estado, da liberdade de escolha quanto o 

procriar ou não. Certo é também que o conceito de “procriar” compreende, sobretudo, o fator 

meramente genético, ou seja, de dar origem a um filho que derive do próprio patrimônio 

genético. Acresceu-se posteriormente um conteúdo positivo ao direito de procriar, consistente 

no direito de desenvolver em concreto e função de genitor. 

Em posição que se pode considerar mais radical, encontrava-se a doutrina norte-

americana, que partia da premissa de que cada pessoa tinha o direito de procriar, como de não 

procriar, encontrando tal direito fundamento na liberdade pessoal, tutelada pela Constituição 

Americana, sendo um dos muitos aspectos do “right of privacy” .234  

Muito embora a autonomia reprodutiva estivesse implícita quando se pensava em 

direitos reprodutivos, foi somente após a CIDP, no Cairo, em 1994, e a IV CMM, em Pequim, 

em 1995, que sua história teve significativo progresso, reconhecendo-se, pela primeira vez em 

sede oficial235, a denominação “direitos reprodutivos” (reproductive rights), explicitados 

inequivocamente como direitos fundamentais ou humanos.  

Entendidos como os direitos de “decidir livremente e responsavelmente sobre o 

número de filhos e sobre o intervalo entre eles, e de acessar as informações, instruções e 

serviços sobre planejamento familiar”, todos os programas de ações das referidas conferências 

centraram-se em um aspecto negativo da reprodução, limitando-se aos métodos de controle da 

fecundidade, vale dizer, voltaram-se para um “direito reprodutivo negativo”, ou, de modo 

sintético, a um “direito de não reproduzir”, de uma “sexualidade sem reprodução”.  

                                                        
233 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord.). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 158.  
234 BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução Assistida e o Novo Código Civil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire 
de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.). Bioética, Biodireito e o Código Civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 228. 
235 Não obstante a referência, a Proclamação da Conferência Internacional sobre Direitos Humanos de Teerã, de 
13 de maio de 1968, estabeleceu que: “16. The protection of the family and of the child remains the concern of 
the international community. Parents have a basic human right to determine freely and responsably the number 
and the spacing of their children.” The United Nations Blue Books Series. The United Nations and Human 
Rights 1945-1995, v. VII. New York Department of Public Information U. N.  
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Contudo, textualmente restou reconhecido, como direito humano, “o direito a 

escolha reprodutiva”, como à liberdade reprodutiva relativa a “se” e “quando” reproduzir-se, 

ensejando incluir-se nessa escolha o “como” reproduzir-se, relacionado às técnicas de RHA, 

compreendidas, portanto, nos mesmos termos, como opção pessoal absolutamente 

fundamental.236  

Desde o Cairo, a questão demográfica foi vista por um outro prisma, onde a ideia 

de um controle de natalidade, imposta de fora para dentro das comunidades, foi oficialmente 

abolida, ao mesmo tempo em que os direitos reprodutivos ganharam destaque. O 

planejamento familiar, em outra ótica, passou a significar o planejamento da família quando, 

em seu seio, existe a liberdade e a responsabilidade de decisão sobre o número de filhos.  

Sendo assim, o capítulo VII do documento “Programme of Action of the 

International Conference on Population and Development”, relatório da Conferência do 

Cairo, que trata sobre “reproductive rights and reproductive health”, enfatiza que homens e 

mulheres têm o direito de serem informados acerca da possibilidade de acesso e de escolha de 

métodos efetivos e seguros para o planejamento familiar. “Reproductive health care”, neste 

documento oficial da ONU, é definido como a constelação de métodos, técnicas e serviços 

que contribuem para a saúde reprodutiva e o bem-estar. E em um governo democrático, não 

se pode impedir que os cidadãos recebam toda a assistência a que têm direito e todo 

tratamento tecnocientífico disponível.237  

Não se pode esquecer de que o direito à liberdade no planejamento familiar 

encontra sua fundamentação internacional no art. XII da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, que estabelece que “ninguém será sujeito a interferências na sua vida 

privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e 

                                                        
236 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
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reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 

ataques”.238  

Ou seja, muito embora na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim 

como em todas as outras declarações internacionais, não se encontre uma formulação 

expressa do direito de procriar, este surge e é derivado do direito de fundar uma família. 

Nesse ensejo, Maria Helena Diniz também vai chegar à mesma conclusão conforme a 

seguinte assertiva:  

Todos têm direito à concepção e à descendência (CF, arts. 5º, L, 7º, XVIII. XIX e 
XXV, 208, IV e 226 §7º; CC, art. 1.565, §2º; Lei 9.263/96) podendo exercê-lo por 
via de ato sexual ou fertilização assistida, em caso de infertilidade. O casal estéril 
tem direito à filiação por meio de reprodução assistida desde que isso não venha a 
colocar em risco a saúde da paciente e do possível descendente. (Res. CFM 
2.013/2013, n. 2; Código de Ética Médica, art. 15, §§ 1° a 3°).239  

Heloisa Helena Barboza, citando Flavia Piovesan, destaca ter se afirmado na 

Conferência de Pequim que “os direitos sexuais e reprodutivos constituem parte inalienável 

dos direitos humanos universais e indivisíveis”. Segundo Flávia Piovesan, o artigo 226, §7o, 

da CF/88, elevou à categoria de norma constitucional “muitos princípios correlacionados aos 

direitos reprodutivos veiculados pelos documentos internacionais de direitos humanos, 

notadamente o Plataforma de Ação da CIPD, no Cairo, em 1994 e a Plataforma de Ação da 

IV CMM, em Pequim, em 1995”.240 

Porém, não foi – e ainda não é – tarefa fácil, reconhecer o planejamento familiar 

em seu aspecto positivo, pois o mesmo está investido de uma conotação ruim, que vigora no 

Brasil desde o regime militar, pela atuação controversa da Sociedade Civil de Bem-Estar 

Familiar no Brasil (BENFAM). Este órgão, exercendo uma política pouco cuidadosa de 

distribuição de anticoncepcionais entre os mais pobres, gerou o entendimento de 

planejamento familiar, em nosso país, como controle da natalidade das populações 

desfavorecidas.  

                                                        
238 ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art. 16, 
1948. Disponível em: < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 12 dez. 
2013. 
239 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev, aum. e atual. de acordo com  o Código de 
Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 179.  
240 PIOVESAN, Flávia, 1998 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito 
fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, 
Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem 
ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.788.  
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Na década de 1980, o movimento feminista via, por um lado, o desejo de limitar o 

número de filhos como emancipação e, por outro, criticava a forma com que vinha sendo 

conduzida a macroestratégia com relação aos mais pobres, que assumia ares de política 

pública conservadora, ao distribuir pílulas anticoncepcionais ou preservativos para evitar a 

sua reprodução sem qualquer preocupação com a educação ou com a autonomia das mulheres 

com relação à opção por engravidar.241 

Em sede nacional, o planejamento familiar foi assegurado como direito pela 

CF/88, em seu art. 226, §7o. E este é um parágrafo que mereceu muito pouca atenção pela 

importância dele. É por meio deste parágrafo que se impede, expressamente, que no Brasil 

haja política de controle demográfico. Contudo, a matéria ainda não recebeu dos juristas a 

necessária atenção, quer no que respeita aos conceitos envolvidos, quer na sua aplicação, que 

exige, por vezes, complexas ponderações de princípios constitucionais.242 

Há que se observar que nossa Carta Magna, no seu artigo 226, § 7°, está afinada 

com os parâmetros internacionais, notadamente a Plataforma de Ação da CIPD, em 1994, no 

Caio e a Plataforma de Ação da IV CMM, 1995, em Pequim, na medida em que afirma o 

planejamento familiar como livre decisão do casal (e dos indivíduos), cabendo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito (prestação estatal 

positiva, típica dos direitos sociais) e estando vedada qualquer coerção (prestação estatal 

negativa, típica dos direitos civis).243   

Nunca é de mais destacar que no Brasil, o art. 196 da CF/88 prevê que “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, e especialmente, no campo da 

saúde relacionada à sexualidade e à procriação, o artigo 226, §7º, estabeleceu que “o 

planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade 
                                                        
241 GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de Reprodução Assistida. In: 
SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em 
tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 139.  
242 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.777.  
243 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 77; 
ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 115-116.  
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responsável, é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas”. Assegurada foi, portanto, a “autonomia reprodutiva” e o 

acesso às informações e meios para sua efetivação.244  

Maria Cláudia Crespo Brauner, no debate final da obra “Quem pode ter acesso às 

tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro”, de Débora Diniz e 

Samantha Buglione, afirma categoricamente: 

Quando nos deparamos com a expressão “planejamento familiar”, temos que 
analisar o seu conteúdo: ela assegura a autonomia dos indivíduos – incluída a do 
casal – e a liberdade de a pessoa organizar a sua vida reprodutiva, de determinar o 
número de filhos, a forma como gerará os filhos e quando os terá. Neste contexto, 
cabe ao Estado não só oferecer as informações, permitir o acesso ao conhecimento, 
como também disponibilizar todos os recursos para garantir essa autonomia. E 
importante fazermos uma reflexão sobre a possibilidade do direito de gerar, visto 
que aqui se insere também o direito de não gerar, pois a contracepção não é senão 
uma outra ideia desse mesmo direito: o direito de constituir família, ter filhos, ter 
prole, e o direito, também, de evitá-los.245   

 

Cabe indagar se o direito ao planejamento familiar, constante em nossa Lei Maior, 

tem natureza de direito fundamental e se compreende o direito à reprodução em seus aspectos 

positivo e negativo. Seu exame permite reconhecer a introdução em nosso sistema da 

denominada “autonomia reprodutiva”. Porém, o exercício desse direito está adstrito à 

observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, por 

força da norma constitucional que o reconheceu.246 

No Brasil, historicamente, muitos ainda acham que o planejamento familiar só 

visa criar serviços de distribuição de preservativos ou contraceptivos, mas a verdade é que ele 
                                                        
244 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord.). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 160-
161; BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução Assistida e o Novo Código Civil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire 
de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.). Bioética, Biodireito e o Código Civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 228; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações 
Parentais: O Estabelecimento da Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida 
Heteróloga. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002, p. 509 
245 BUGLIONE, Samantha et al. Debate. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha (Ed). Quem pode ter 
acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 
2002, p. 86.  
246 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.787-788; BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As 
Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 99. 
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vai muito além. A ideia da proteção à família se dá no sentido de se respeitar a autonomia dos 

indivíduos, a liberdade de poder ter em suas mãos esse processo ligado à reprodução e de ter, 

também, acesso a meios seguros, tanto para evitar gerar, como também para gerar. Qualquer 

intervenção do Estado que delimite, imponha ou intervenha, estará lesando essa liberdade, 

essa autonomia à qual chamamos hoje de direitos sexuais e reprodutivos. E importante que 

esse aspecto seja levado em consideração na discussão sobre o acesso às tecnologias 

reprodutivas.247   

E para se defender um direito à concepção, um direito de gerar, já implícitos na 

norma constitucional do §7º do art. 226 – já que quando se fala em autonomia, fala-se em 

decidir livremente em se ter ou não filhos –, é que se deve ter em mente que não é possível 

ignorar que o texto constitucional representa um todo coeso, sendo que uma norma específica 

deve ser entendida no seu conjunto.  

Segundo o jurista alemão Claus-Wilhelm Canaris, citado por Samantha Buglione, 

“só a ordenação sistemática permite entender a norma questionada não apenas como 

fenômeno isolado, mas como parte do todo”. Isso significa que é necessário, para 

compreender o conteúdo das normas, situá-las no contexto de todo o ordenamento jurídico. 

Ou seja, não é possível pensar o §7º do art. 226 da CF/88 de forma alienada do art. 3º, que 

insere entre os objetivos fundamentais da República a igualdade substancial e formal e 

princípios como a justiça retributiva e distributiva, tampouco ignorar os parágrafos 2º e 3º do 

art. 5º.248  

Assim, quando o §7º do art. 226 da CF/88 proclama que o planejamento familiar é 

de livre decisão do casal, a construção das famílias não só deve ser vista sob o aspecto de 

controle da prole, mas também, pelo aumento dela, fundada na plena liberdade de decisão do 

casal.249 E nesse último ponto, o Estado não pode mais ficar omisso. 

O princípio da paternidade responsável foi eleito, ao lado do princípio da 

dignidade humana, como fundamento do direito ao planejamento familiar, submetido à livre 

                                                        
247 BUGLIONE, Samantha et al. Debate. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha (Ed.). Quem pode ter 
acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 
2002, p. 87.  
248 CANARIS, Claus-Wilhelm, 1989 apud BUGLIONE, Samantha. Esterilização de Mulheres: 
Desenvolvimento, Preservação de Recursos Naturais e Respeito à Autonomia. In: BUGLIONE, Samantha; 
VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 289.  
249 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 62.  
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decido do casal. Trata-se de norma inovadora entre nós, que assegura a denominada 

“autonomia reprodutiva”, a qual tem sido objeto de profundos debates no âmbito 

internacional.  

Essa autonomia, incluída na categoria dos direitos humanos, pode ser entendida 

como “o direito à escolha reprodutiva”, ou seja, a liberdade reprodutiva relativa a “se” e 

“quando” reproduzir, ensejando ai também considerar-se o “como” reproduzir-se, relacionado 

ao emprego das técnicas de RHA. 250  

Verifica-se que a análise – em particular a jurídica – das disciplinas e ações 

relativas ao planejamento familiar – entre elas as técnicas de RHA –, deve sempre levar em 

conta, além dos princípios da dignidade de pessoa humana e da paternidade responsável em 

que se fundamenta, especialmente os princípios: a) da igualdade de direitos e deveres entre os 

cônjuges (CF/88, art. 226, §5°); o do melhor interesse da criança e do adolescente (CF/88, art. 

227); o da plena igualdade entre os filhos (CF/88, art. 227, §6º); o de acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF/88, art. 

196).251  

Diante do reconhecimento majoritário na doutrina a respeito da existência do 

direito à reprodução, é imperioso observar que a própria previsão constitucional, constante do 

art. 226, § 7º, impõe o respeito e cumprimento dos princípios da paternidade responsável e da 

dignidade da pessoa humana, além do princípio do melhor interesse da futura criança, tratado 

no art. 227, caput, do texto constitucional. 252  

Do direito de gerar decorre o dever da paternidade responsável. Se a concepção 

pertence à esfera de intimidade e liberdade dos indivíduos, a responsabilidade pela criança 

gerada é dever compartilhado solidariamente com a família, comunidade e sociedade. De fato, 
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o superior interesse da criança deve preponderar sempre. Contudo, não decorre da proteção 

integral que o interesse do menor, necessariamente, se contraponha ao recurso às técnicas de 

procriação artificial.253 

Muito embora seja um importante dispositivo da Carta Magna, que afastou de 

uma vez por todas o fantasma do controle populacional no Brasil, o §7º do art. 226 levou 

muito tempo para ser regulamentado em sede infraconstitucional. 

Somente em 12 de janeiro de 1996 foi editada a Lei no 9.263/96, a fim de 

minudenciar o conteúdo do planejamento familiar e de, consequentemente, concorrer para a 

efetivação do direito procriativo254, onde expressamente declara o direito de todo cidadão (art. 

1°), incluindo “a assistência à concepção e contracepção”, devendo ser oferecidos para o 

exercício do planejamento familiar “todos os métodos e técnicas de concepção e 

contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 

pessoas, garantida a liberdade de opção” (art. 3°, parágrafo único, I, e art. 9°), entendendo 

como tal “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”, 

proibindo a utilização dessas ações para qualquer tipo de controle demográfico (art. 2º  e 

parágrafo único).255.  

O denominado planejamento familiar, portanto, estabelece-se em substituição ao 

fato reprodutivo natural e obrigatório, tendo por conteúdo a permissão de escolha individual 

quanto à própria concepção, ao seu momento, ao seu número e, mesmo, ao seu modo.256 

De acordo com a referida lei, o planejamento familiar integra as ações de 

atendimento global e integral à saúde, obrigando-se o SUS, em todos os níveis, a garantir 

programa que inclua como atividades básicas, entre outras, “a assistência à concepção e 

contracepção”. Razoável concluir portanto, sem muito esforço hermenêutico, que quando a lei 

diz que devem ser oferecidos todos os métodos cientificamente aceitos de concepção e 
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contracepção, sendo os primeiros os principais esquecidos – a questionar se de forma 

proposital – ao longo do tempo, que as técnicas de RHA são alcançadas pela citada lei.257  

O direito ao planejamento familiar é um dos direitos referentes à sociedade 

conjugal, a ser exercido igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui também natural seria o 

exercício harmônico, fundado no afeto, desse direito. Contudo, na prática, intrincadas 

questões podem se originar da falta de entendimento entre os cônjuges quanto à constituição, 

limitação ou aumento da prole, na medida em que, em nossa cultura, têm sido atribuídas à 

mulher, quase que com exclusividade, as ações para tanto. 

Parece, porém, que na vigência da sociedade conjugal deve haver uma 

interdependência entre o direito do homem e o da mulher. Observe-se que a CF/88 submete o 

planejamento familiar à “livre decisão do casal”. No mesmo sentido, a Lei no 9.263/96, em 

disposição inovadora, estabelece que “na vigência da sociedade conjugal, a esterilização 

depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges” (art. 10, §5°).258 

Como se vê, no Brasil, de acordo com a Lei no 9.263/96, o direito ao planejamento 

familiar tem dupla feição, compreendendo o direito de procriar em seu aspecto negativo e 

positivo. Entretanto, o que se pode constatar é que, à semelhança do verificado em outros 

países, predominam as ações voltadas para a anticoncepção: as políticas e planos 

governamentais têm sido notoriamente direcionados para o aspecto negativo do planejamento 

familiar.259 

Neste quadro, segundo Danielle Grynszpan, pesquisadora titular do Instituto 

Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, a infertilidade não teria nem chance de ser considerada como um 

problema pertinente. Muito menos conseguiria ter apoio oficial em um programa de saúde 
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voltado para as mulheres. A verdade é que, ainda em nossos dias, a infertilidade continua a 

ser vista como uma questão não prioritária, especialmente em países não desenvolvidos onde 

o crescimento demográfico é tido, este sim, como um problema. Além disso, por falta ou 

insuficiência de atendimento na rede pública devido ao não reconhecimento de sua 

importância, o desejo de ter filhos parece não poder pertencer à realidade dos indivíduos e 

grupos economicamente menos favorecidos. Nesse sentido, a autora cita um trecho do livro 

Bienheureux les stériles, do jornalista aposentado e escritor francês Philippe Annaba: “Je ne 

veux pas...Que tu naisses. Il y a suffisament d’esclaves sur terre”.260  

Mas foi justamente a partir do art. 9º da Lei no 9.263/96 que se pode sustentar a 

plena possibilidade de se exigir do Estado a promoção do acesso às técnicas de RHA, 

cumprindo relevância os ensinamentos de Juliana Segalla e Fernando Silveira:  

Andou muito bem, a nosso ver, o legislador ordinário quando da elaboração da Lei 
em questão. Não obstante a expressão planejamento familiar ter uma conotação mais 
significativa de controle populacional – sobretudo em países como o Brasil ou até 
mesmo em pior situação – é inquestionável, data venia, que a mesma terminologia 
possui um viés positivo, no sentido de se possibilitar aos casais com dificuldades de 
reprodução o acesso aos meios já existentes de procriação assistida.261  

No que diz respeito ao princípio que assegura o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, verifica-se que a               

Lei no 9.263/96 procurou atender os ditames constitucionais, ao incluir o planejamento 

familiar no conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma 

visão de atendimento global e integral à saúde (art. 3°).  

Por conseguinte, com relação ao emprego das “técnicas de concepção”, 

mencionadas no art. 9° da referida lei, devem essas abranger as técnicas de RHA, mormente 

após sua inclusão na nova Lei Civil, para que não sejam excluídos os beneficiários do SUS de 

uma ação que assegura o exercício do direito ao planejamento familiar, em flagrante afronta à 

Lei Maior. Dúvidas não devem restar, portanto, quanto à possibilidade de utilização desses 

                                                        
260 ANNABA, Philippe, 2001 apud GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
140. 
261 SEGALLA Juliana Izar Soares da; SILVEIRA, Fernando Heitor Raphael. Reprodução assistida, planejamento 
familiar e saúde sob a Constituição de 1988. In: CONGRESSO DO CONPEDI, 18, 2009, p. 1377. São Paulo. 
Anais eletrônicos... São Paulo: Conpedi, 2009.  Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/ 
arquivos/anais/sao_paulo/Integra.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014. 
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meios de procriação pelos cônjuges. De acordo com sua livre decisão, o casal exerce o direito 

à procriação, constituindo ou aumentando a prole.262 

É possível, desta forma, afirmar que o direito ao planejamento familiar possui 

duas faces: ora é fundamento constitucional à contracepção e a esterilização, ora é 

fundamento constitucional ao direito de procriar artificialmente com fins terapêuticos, isto 

porque, repita-se, o direito ao planejamento familiar está intimamente vinculado às funções 

humanas reprodutivas que abrangem, além da contracepção, a própria concepção, seja ela 

natural ou não. 263 

Sendo assim, o direito ao planejamento familiar encontra nas técnicas de RHA 

não só a possibilidade de solução para o problema de infertilidade, mas também campo de 

debate fértil sobre o direito à procriação em seu aspecto positivo. No momento em que não há 

reprodução natural, decorrente da relação sexual, pode-se atualmente recorrer a uma das 

técnicas de concepção para se ter o desejado filho. 264  

Indispensável lembrar que, mesmo tendo sido constitucionalmente reconhecido e 

tendo natureza de uma ação de saúde, o direito ao planejamento familiar não é absoluto, 

estando seu exercício comprometido com a observância dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, primordialmente. Mas não só. Os 

princípios da plena igualdade entre os filhos e o do melhor interesse da criança impõem que 

qualquer regulamentação ou ação sobre o planejamento familiar deva, necessariamente, 

respeitar essas duas normas, sob pena de inconstitucionalidade, Por conseguinte, não haverá 

excesso em se afirmar que o direito ao planejamento familiar, em sua dupla feição, encontra 

forte limite no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 265  

                                                        
262 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord.). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 164.  
263 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 107.  
264 BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do 
Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução 
assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 99; BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à 
procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de Oliveira (Coord.). Grandes Temas da 
Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 163.  
265 BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do 
Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução 
assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 100.  
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Assim, o direito ao planejamento familiar não representa apenas o direito 

fundamental à reprodução, mas, além disso, impõe a responsabilidade no campo das relações 

de parentalidade e filiação.266  

A deliberação sobre o tempo e sobre quantos filhos ter, via-de-regra, envolvia 

apenas o uso de alternativa contraceptiva, técnica esta já assimilada pela sociedade em geral, 

principalmente por ser a decisão cujos efeitos se restringiam à seara de interesse do optante. 

Afinal, não se geraria prole alguma. O problema, portanto, concentra-se agora na questão da 

forma reprodutiva. Criadas alternativas conceptivas variadas para o alcance do escopo 

reprodutivo, resta compreender qual o uso que delas se permite fazer e a forma responsável de 

fazê-lo. 267   

Em resumo, ao harmonizar o §7º do art. 226 da CF/88 (que expressamente vincula 

o instituto à dignidade da pessoa humana) com o disposto no caput do art. 9° da Lei no 

9.263/96 (que trata do planejamento familiar), encontra-se um verdadeiro direito fundamental 

preconizado em leis infraconstitucionais, com base na abertura material do §2° do art. 5° da 

CF/88, que permite a adoção de outros direitos fundamentais implícitos “decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados” (§2º do art. 5). Além do mais, o direito ao 

planejamento familiar também é (além do direito à saúde) importante base para o direito 

fundamental de acesso às técnicas de RHA no Brasil.268   

E como reforço à ideia do planejamento familiar como um direito fundamental, a 

realização plena do mesmo serve como um importante coadjuvante no pleno exercício do 

princípio da dignidade humana e no desenvolvimento da personalidade. Muito embora a 

adoção seja considerada uma alternativa importante na seara dos direitos até aqui discutidos, 

pode não servir de opção para aqueles que desejam ver a perpetuação de seu patrimônio 

genético. São esses os temas que a seguir se analisa.  

 

 

                                                        
266 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 106.  
267 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 98. 
268 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 135.  
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1.5.1 A dignidade humana como princípio orientador do direito ao planejamento familiar 

O princípio da dignidade da pessoa humana, eleito como fundamento da 

República (CF/88, art. 1º, III), é categoria axiológica aberta, um conceito em permanente 

processo de construção e desenvolvimento, que cresce em complexidade na medida em que 

“diversamente do que ocorre com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de 

aspectos mais ou menos especificos da existência humana (integridade física, intimidade, 

vida, propriedade etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser 

humano, de tal sorte que a dignidade – como já restou evidenciado – passou a ser 

habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser humano como 

tal, tendo já se afirmado com acerto “ser mais fácil desvendar e dizer o que a dignidade não é, 

do que expressar o que ela é”.269  

Partindo da definição dada por Ingo Sarlet, importante para indicar a 

complexidade e o encaminhamento que se deve dar à compreensão do principio da dignidade 

humana, Heloisa Helena Barboza afirma que já é o bastante para que vislumbre – e não 

restam dúvidas – ser a dignidade humana o princípio orientador do direito ao planejamento 

familiar e limite maior de toda sua normatizacão.270  

E para a aovogada Silvia da Cunha Fernandes, a ideia de dignidade da pessoa 

humana encontra no novo texto constitucional total aplicabilidade em relação ao 

planejamento familiar, considerada a família célula da sociedade, seja derivada do casamento, 

seja de união estável entre homem e mulher271, ou mais recentemente, da união homoafetiva. 

Mais uma vez é necessário pensar o termo “casal” inserido dentro do sistema jurídico 

brasileiro, ou seja, a partir do princípio da não-discriminação, igualdade substancial e 

primazia dos direitos humanos.272  

                                                        
269 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 40.  
270 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord.). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 162; 
BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.791. 
271 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 7.  
272 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 146.  
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A dignidade constitui o referente ético essencial do Direito. Ela emana do respeito 

que todo ser humano merece por sua mera e simples condição, por ser “pessoa” e não “coisa”, 

e poder exigir ser tratado com respeito e não ser utilizado como se fosse um objeto de 

propriedade de alguém. É um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais, desde o direito à vida até a sua morte. Esse princípio constitui, ao lado do 

direito à vida, o núcleo essencial dos direitos humanos.273  

Dentro do sistema constitucional se articula o subsistema civil. Este, por sua vez, 

abrangerá outros subsistemas, dentre os quais se destaca o subsistema do direito civil da 

pessoa humana (valores existenciais) guiada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 

norma-princípio chave do ordenamento jurídico brasileiro, que orienta e dá fundamento a 

todas as suas demais normas, vez que os valores patrimoniais estão sempre funcionalizados 

em razão dos valores existenciais274. Sendo assim, não se pode negar que todo o ordenamento 

repousa sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual constitui, a um só tempo, 

seu fundamento e meta.275  

O princípio da dignidade da pessoa humana, além de constituir o valor unificador 

de todos os direitos fundamentais, que, na verdade são uma concretização daquele princípio, 

também cumpre função legitimatória do reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, 

decorrentes ou previstos em tratados internacionais, revelando, de tal sorte, sua íntima relação 

com o art. 5º, §2º, de nossa Lei Fundamental.276 

As sociedades moralmente diversas necessitam de mecanismos capazes de 

compreender e recepcionar isonomicamente os diferentes interesses de forma a respeitar a 

dignidade humana, em especial a liberdade e a igualdade, e o desenvolvimento da própria 

personalidade sem discriminação.277   

                                                        
273 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 85.  
274 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 12.  
275 BARBOZA, Heloisa Helena. O Direito de Família e o Código Civil de 2002. Algumas considerações 
gerais. Revista Forense, ano 98, v. 364, nov/dez 2012, p.154. 
276 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 95.  
277 BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Miriam; ALVES, Marcelle. Os Tribunais Brasileiros e os Direitos 
Sexuais e Reprodutivos. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 4.  
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Assim, para Manuel Carrasco Durán,  “La dignidad es un valor espiritual y moral 

inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y 

responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respecto por parte de los 

demás”.278  

E para José Joaquim Gomes Canotilho, o Direito Internacional deve estar 

preparado para receber novas demandas que podem ser capazes de colocar o futuro da 

humanidade em grande e sério perigo e, para isso, precisa renovar e adequar constantemente 

seus conceitos e valores. Nessa perspectiva de interação pragmática, o mestre português assim 

resume o princípio da dignidade da pessoa humana:  

1. Afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua 

individualidade autonomamente responsável.  

2. Garantia da identidade e integridade da pessoa através do livre desenvolvimento da 

personalidade.  

3. Liberação da “angústia da existência” da pessoa, mediante mecanismos de sociabilidade, 

dentre os quais se incluem a possibilidade de trabalho e garantia de condições de 

existências mínimas.  

4. Garantia e defesa da autonomia individual, através da vinculação dos poderes públicos a 

conteúdos, formas e procedimentos do Estado de Direito.  

5. Igualdade dos cidadãos, expressa na mesma dignidade social e na igualdade de tratamento 

normativo.279  

Já em terras nacionais, para a Professora Titular de Direito Civil da Faculdade de 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Maria Celina Bodin de Moraes, 

o princípio da dignidade humana é conceituado a partir de seu conteúdo fundamental, 

composto por quatro princípios densificadores, a saber: igualdade, integridade física e moral 

(psicofísica), liberdade e solidariedade, que são decorrentes de quatro postulados 

fundamentais componentes do “substrato material da dignidade”: 1) o sujeito moral (ético) 

que reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, 2) merecedores do mesmo 

respeito à integridade psicofísica de que é titular; 3) é dotado de vontade livre, de 

                                                        
278 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
247.  
279 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6.ed. rev. Coimbra: Almedina, 1993, p. 363.  
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autodeterminação; 4) e é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a 

ser marginalizado. 

Abordando o direito à igualdade, a civilista sustenta que o fundamento jurídico da 

dignidade humana manifesta-se, em primeiro lugar, no princípio da igualdade, isto é, no 

direito de não receber qualquer tratamento discriminatório, no direito de ter direitos iguais aos 

de todos os demais. 

Quanto à tutela da integridade psicofísica, indica que nela estão abrangidos os 

tradicionais direitos de não ser torturado, de não receber tratamento desumano ou degradante, 

tampouco penas cruéis, compreendendo, ainda, numerosos direitos da personalidade, como a 

vida, o nome, a imagem, a honra, a privacidade, o corpo, a identidade pessoal, e todos os 

novos direitos relacionados com a bioética.  

Por liberdade, entende que toda e qualquer situação subjetiva que recebe a tutela 

do ordenamento se e enquanto estiver, não apenas em conformidade com o poder de vontade 

do titular, mas também em sintonia com o interesse social. O princípio da liberdade individual 

se consubstancia, cada vez mais, numa perspectiva de privacidade, de intimidade, de exercício 

da vida privada. Liberdade significa, hoje, poder realizar, sem interferências de qualquer 

gênero, as próprias escolhas individuais, exercendo-as como melhor convier.  

A ponderação a ser feita, em cada caso, entre liberdade e solidariedade – termos 

que, stricto sensu, são considerados contrapostos. De fato, a imposição de solidariedade, se 

excessiva, anula a liberdade; a liberdade desmesurada é incompatível com a solidariedade. 

Todavia, quando ponderados, seus conteúdos se tornam complementares: regulamenta-se a 

liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da relação de cada um com o interesse geral, 

o que reduzindo a desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da personalidade de cada 

um dos membros da comunidade.280 

Segundo Ingo Sarlet, o legislador constituinte originário deixou transparecer a 

intenção inequívoca de conceder à dignidade da pessoa humana a qualidade de norma 

embasadora de todo o sistema constitucional e alicerce para os direitos individuais e sociais, 

inclusive, situando-a logo no art. 1°. E o conceito formulado pelo jurista gaúcho permanece 

como marco teórico dos mais importantes, verbis:  

                                                        
280 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 81-116.  
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Tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 
aos demais seres que integram a rede da vida.281  

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui, em verdade, uma norma 

legitimadora de toda a ordem estatal e comunitária, demonstrando, em última análise, que a 

nossa Constituição é, acima de tudo, a Constituição da pessoa humana por excelência. Neste 

sentido, costuma-se afirmar que o exercício do poder e a ordem estatal em seu todo apenas 

serão legítimos, caso se pautarem pelo respeito e proteção da dignidade da pessoa humana. 

Assim, a dignidade constitui verdadeira condição da democracia, que dela não pode 

livremente dispor.282   

Para Ingo Sarlet, a dignidade da pessoa humana é “simultaneamente limite e 

tarefa dos poderes estatais e da comunidade em geral, de todos e de cada um”. Conforme a 

ideia de “limite”, a pessoa humana é protegida contra a coisificação, gerando direitos 

negativos. Enquanto “tarefa”, dela decorrem deveres para o Estado (ou direitos positivos das 

pessoas). Aquele, por meio de medidas prestacionais, deve garantir seu devido respeito e 

promoção.283 

O resguardo à dignidade da pessoa humana se reflete no modo de exercício do 

direito à vida, especialmente no campo da saúde individual, sendo que a pessoa não tem 

condições de desenvolver plenamente suas potencialidades, aptidões e sentimentos sem a 

preservação da saúde psicofísica, que se vincula inelutavelmente à sua própria integridade. E, 

logicamente, diante das particularidades de cada indivíduo, o direito à saúde terá conceitos 

distintos, especialmente na vertente positiva relacionada aos males que já se apresentam e 

                                                        
281 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 67; SARLET, Ingo Wolfgang. 
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agridem a integridade do doente.284 E nunca é demais lembrar que a infertilidade é, sim, uma 

doença, e será analisada no próximo capítulo.  

Mesmo fora do âmbito dos princípios fundamentais, o valor da dignidade da 

pessoa humana foi objeto de previsão por Constituinte, que não deixou de estabelecê-lo no 

âmbito da ordem social, ao fundar o planejamento familiar nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, §7º), além de assegurar à criança e ao 

adolescente o direito à dignidade (art. 227, caput).285Assim, o princípio da dignidade da 

pessoa humana é o sustentáculo principiológico do planejamento familiar.  

Não se deve esquecer o fato de que os direitos fundamentais, ao menos de modo 

geral, podem ser (e assim efetivamente o são) considerados concretizações das exigências do 

princípio da dignidade da pessoa humana.286 

No âmago de um processo evolutivo maior, no qual foi modificado o próprio 

papel do Estado, encontra-se a valorização da pessoa humana, superando todo e qualquer 

outro bem, acarretando a necessária alteração do tratamento dispensado à instituição familiar, 

sede natural do desenvolvimento do ser humano. Tal fato, porém, em nada diminui o papel 

primordial da CF/88 no estabelecimento dos fundamentos de um direito de família 

comprometido com a valorização do ser humano.287   

A dignidade humana, como ideia-valor, necessita para a sua compreensão e 

aplicação racional nos sistemas jurídicos, que se recuperem os seus fundamentos ético-

filosóficos, para que possa exercer a função que dela se espera no Estado Democrático de 

Direito. A ideia de dignidade humana é um conceito ético que se expressa politicamente no 

conceito político moderno da democracia.  

Encontramos, como uma primeira questão, uma interrogação crescente, que não 

foi formulada pelos fundadores da cultura filosófica do ocidente e que se refere à 

determinação dos critérios que possam distinguir, entre todos os seres vivos ou não do 
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universo, quais podem ser classificados como pertencentes à categoria “pessoa humana”.  A 

segunda questão remete-nos ao cerne do direito das sociedades democráticas contemporâneas, 

onde se irá atribuir a essa “pessoa humana” uma série de valores que são determinantes e 

caracterizadores dos direitos humanos, núcleo moral, político e jurídico do estado 

democrático de direito.288 

A dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado 

Democrático Brasileiro, para Samantha Buglione, resgata e insere de forma pontual, no nosso 

ordenamento, a máxima proposta por Immanuel Kant, segundo a qual o ser humano é “um 

fim em si mesmo”, não podendo ser meio ou objeto de qualquer natureza.289   

Sendo assim, não se pode analisar o princípio da dignidade da pessoa humana, 

sem deixar de considerar o próprio conceito de pessoa, integrante do mesmo princípio, e que 

distingue o ser humano como tal. 

Perfeitamente afinado com as diretrizes internacionais, o planejamento familiar 

– como já dito anteriormente – encontra-se sediado constitucionalmente, e posta a dignidade 

como fundamento da República Federativa do Brasil, instaurou-se um paradigma existencial a 

vincular todo o ordenamento. É da pessoa que se deve partir e para a pessoa que deve ser 

destinada a preocupação jurídica. Considerá-la fim em si mesmo e jamais meio é a 

perspectiva da qual não se pode afastar.  Garantir ao indivíduo que possa planejar sua 

constituição familiar é garantir sua autodeterminação e saúde sexual e, sobretudo, 

reprodutiva.290 

A partir do princípio da dignidade, está-se diante de uma cláusula geral de tutela 

da pessoa humana. As previsões especiais são até possíveis e viáveis, o que não se tolera é a 

sua natureza pretensamente exaustiva porque sempre haverá preterição de novas 
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manifestações e exigências pessoais, surgidas paralelamente ao evoluir da sociedade. A 

proteção da pessoa há de ser, inevitavelmente, aberta à vastidão humana.291  

No Direito, os conceitos têm também a sua história, como é o caso do conceito de 

pessoa, que vem sendo empregado de forma recorrente desde o século XVIII, e que serve na 

atualidade como núcleo central dos direitos humanos e do princípio da dignidade humana. 

Existe uma concordância entre a doutrina e os textos legais a respeito das origens dos 

“direitos do homem” que juridicamente começariam com o seu nascimento: “os homens 

nascem e permanecem livres iguais em direitos” (Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, 1789, artigo 1º); “todos os seres humanos nascem e permanecem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 

aos outros com espírito de fraternidade” (Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

ONU, 1948, artigo 1º). Os dois textos expressam a mesma ideia de que é o nascimento que 

propicia ao ser humano a fruição de direitos.292 

Para Immanuel Kant, em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 

de 1785, a ideia de pessoa humana serve como limite para a interferência do arbítrio de 

outrem:  

Os seres cuja existência dependa não da vontade, mas da natureza, tem contudo, se 
não são seres racionais, somente um valor relativo como meio e, por isso, chamam-
se coisas, ao passo que os seres racionais tem o nome de pessoas porque a sua 
natureza os distingue como fins em si mesmo, quer dizer como algo que não pode 
ser empregado como um simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida 
todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).293 

A base do entendimento ocidental de dignidade humana parece ser a concepção de 

Immanuel Kant, que ainda na mesma obra afirmou que o homem não podia ser tratado nem 

por outro homem – nem sequer por si mesmo – puramente como meio, sendo ele um fim em 

si mesmo, no que consistiria a sua ação, onde ele se eleva sobre todas as demais essências não 

humanas do mundo. Afirma o filósofo:  

Mas o homem não é uma coisa; não é, portanto, um objeto que possa ser utilizado 
simplesmente como um meio, mas pelo contrário deve ser considerado sempre em 
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todas as suas ações como fim em si mesmo. Portanto não posso dispor do homem na 
minha pessoa para o mutilar, o degradar ou o matar.294 

Em outra obra, A Metafísica dos Costumes, o filósofo prussiano afirma que:  

A humanidade mesma é uma dignidade, porque o homem não pode ser tratado por 
nenhum homem (nem por outro, nem sequer por si mesmo) como um simples 
instrumento, mas como um fim e nisto, precisamente, está sua dignidade. E que 
aquele que constitui a condição para que algo seja fim em si mesmo, esse não tem 
meramente valor relativo ou preço, senão um valor interno, ou seja, dignidade (...) A 
autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza 
racional.295  

Já o filósofo alemão Jürgen Habermas, em ensaio recente e mais próximo dos 

novos conflitos que surgem a cada dia, decorrentes das tecnologias aplicadas à saúde, assume 

posicionamento firme em direção a um rígido controle normativo das novas técnicas de 

manipulação do genoma humano. No que diz respeito à extensão da proteção jurídica da vida 

humana, ele afirma a necessidade de distinção entre a dignidade da vida humana em abstrato e 

a dignidade garantida juridicamente a toda pessoa humana.296  

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 

excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos.  

Por outro lado, há como sustentar que, na base dos direitos sociais expressamente 

consagrados pelo nosso constituinte, se encontra a necessidade de preservar a própria vida 

humana, não apenas na condição de mera sobrevivência física do indivíduo (aspecto que 

assume especial relevância no caso do direito à saúde), mas também de uma sobrevivência 

que atenda aos mais elementares padrões de dignidade.297  
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Ou seja, não se quer apenas garantir o direito à vida, com um mínimo para a 

sobrevivência. O que se busca é o direito a uma vida digna, e a realização do projeto parental 

faz parte dos valores a serem buscados para que a dignidade, em toda a sua completude, seja 

alcançada.  

Dessa forma, entende-se que, se um dos membros do casal estiver com a saúde 

reprodutiva comprometida, de forma que o impossibilite de ter filhos naturais, o exercício do 

planejamento familiar restará prejudicado. Nessa situação, a dignidade da pessoa humana vai 

surgir por imposição constitucional, e também pela doutrina, de forma que é essa dignidade 

que irá governar a situação.298   

A dignidade da pessoa humana somente estará assegurada – em termos de 

condições básicas a serem garantidas pelo Estado e pela sociedade – onde a todos e a qualquer 

um estiver garantida nem mais nem menos do que uma vida saudável.299  

O desafio, contudo, é conciliar o desenvolvimento da ciência com o respeito à 

dignidade da pessoa humana300, onde a bioética e o biodireito devem impedir, a qualquer 

custo, que homens sejam reduzidos à condição de coisas (cobaias) face ao desenvolvimento 

biotecnológico, garantindo, dessa forma, efetiva tutela da dignidade da pessoa humana.301  

As ciências biomédicas e suas aplicações tecnológicas provocaram três grandes 

mudanças na cultura humana: em primeiro lugar, transformaram muitas das ideias da 

medicina clássica sobre o seu campo de conhecimento e aplicação; depois modificaram o 

âmbito e o significado da saúde humana; e finalmente, alteraram as opiniões sociais e 

culturais sobre o que significa viver uma vida humana com dignidade. 

 Em consequência, as ideias tradicionais a respeito do que representa viver uma 

vida humana digna se modificaram em virtude do aumento da expectativa de vida, do 
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planejamento familiar e da utilização de poderosos agentes químicos e farmacêuticos capazes 

de alterar os sentimentos e o pensamento humano.302 

Conforme dito linhas atrás, a dignidade humana está intimamente ligada à 

possibilidade de procriação; assim, a reprodução artificial, quando necessária, torna-se a única 

maneira de satisfazer o desejo de procriar, ou seja, de dar continuidade a si próprio na figura 

do filho, legando-lhe o nome, os valores, o patrimônio econômico e sobretudo, o patrimônio 

genético.303   

A sociedade, ao se questionar sobre a natureza ética das condutas humanas no 

contexto das variáveis implicadas pela RHA, deverá analisar os diversos aspectos que 

resultam na seguinte pergunta: a que levará esse avanço científico, cuja mais grave 

consequência poderá ser a própria “coisificação” do ser humano? 

Ao mesmo tempo, deverá concentrar-se em outro aspecto importante, que toca a 

essência mesma da questão, ou seja, o que diz respeito ao fim último ao qual se propõem estas 

novas técnicas conceptivas, uma vez que tem como base o princípio da consecução da 

plenitude humana através de um de seus atos fundamentais – o da reprodução, cujas 

essenciais implicações se confundem com a própria perpetuação da espécie e a dignidade da 

pessoa em poder ver gratificado seu desejo humano de procriar.304 

As técnicas de RHA trouxeram à tona questionamentos ético-jurídicos, 

diretamente relacionados com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor 

interesse da criança. Cabe lembrar que o tormentoso debate originou posicionamentos 

diversos no âmbito internacional. Conforme já dito, a base da questão envolve a existência de 

um “hipotético” direito a ter filhos, derivado do próprio direito à vida, bem como do direito à 

privacidade, compreendendo não só a proteção da vida já existente (sentido negativo), mas 

também a possibilidade de criar uma vida por meio de técnicas médicas (sentido ativo).305  
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No âmbito específico da RHA, o desenvolvimento de técnicas reprodutivas, no 

caso, in vitro, permitem detectar doenças de caráter genético, e sua posterior correção, 

permitindo assim a promoção de uma vida saudável e, se possível, digna.306 Mas não se pode 

esquecer de que sendo consequência direta dos procedimentos a serem adotados na FIV, o 

embrião deverá ser protegido quanto ao momento de definição da sua personalidade jurídica, 

quanto à sua significação como ser humano e quanto a sua integridade física, ainda que 

gerado extracorporeamente.307 

Os múltiplos aspectos da questão levam a concluir pela urgente necessidade de se 

regulamentar, no Brasil, a atividade de todos aqueles que já estão ou possam a vir a estar 

envolvidos com o processo de procriação artificial humana, com especial referencia ao 

cientista da área de engenharia genética, visando proteger o ser humano desde o inicio de sua 

formação, com a finalidade precípua de resguardar o princípio da dignidade humana em todas 

as etapas da vida. 308  

Heloisa Helena Barboza observa que no direito brasileiro não há regra expressa 

quanto ao direito à reprodução, mas há previsão a respeito da dignidade da pessoa humana, e 

da tutela e garantia do direito à vida, devendo a criança ser respeitada como sujeito de direito, 

o que parece revelar a encampação da posição europeia sobre o tema.309 

Denota-se a necessidade de legislação específica para a utilização das técnicas de 

RHA a fim de se consagrar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, evitando-se assim 

extremismos que possam ser fatos geradores da má utilização das biotecnologias e de alguma 

forma, ser objeto de ameaça ao próprio ser humano.310 

Devemos lutar para que a dignidade da pessoa humana seja respeitada pelas 

ciências médicas e, através de legislação própria, definir conceitos, estabelecer limites e 

regulamentar práticas311, sendo que as futuras normas sobre as técnicas de RHA no Brasil 
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deverão lançar mão dos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico brasileiro em nível 

constitucional, com destaque para o princípio da dignidade da pessoa humana, resultando 

numa adesão valorativa da comunidade social a sua axiologia.312  

Em síntese, o princípio a ser adotado para dirimir estas questões seria o da 

prioridade da pessoa humana sobre os interesses da ciência, pelo simples fato de que esta, a 

ciência, só tem sentido na medida em que está a serviço da humanidade.313  

A dignidade da pessoa humana reclama que o Estado guie as suas ações tanto no 

sentido de preservar a dignidade existente ou até mesmo de criar condições que possibilitem o 

pleno exercício da dignidade, sendo, portanto dependente (a dignidade) da ordem 

comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao indivíduo realizar, ele 

próprio, parcial ou totalmente suas necessidades existenciais básicas ou se necessita, para 

tanto, do concurso do Estado ou da comunidade (este seria o elemento mutável da 

dignidade).314 

E é justamente para preservar essa dignidade, que o Estado deve fazer valer o 

cunho positivo do planejamento familiar, por meio de ações que favoreçam e ajudem na 

concepção (já que na anticoncepção tal ajuda já é prestada), não só por intermédio dos meios 

mais simples, mas também através das modernas técnicas de RHA, entre elas a FIV, objeto 

deste estudo.  

Não se pode compreender o acesso às tecnologias reprodutivas apenas como mera 

liberalidade entre paciente e médico, mas como decorrência do próprio princípio da dignidade 

humana, para o livre desenvolvimento da personalidade. Embora sejam conceitualmente 

abertos, o direito à dignidade humana e ao livre desenvolvimento da personalidade não se 

constituem necessariamente em dilemas insolúveis. Um quadro normativo para as tecnologias 

reprodutivas é passível de construção, desde que não vede outras possibilidades de 
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constituição e exercício dos direitos de liberdades, albergados pelo princípio da dignidade 

humana.315  

A importância de abordar os direitos sexuais e reprodutivos como direitos 

humanos justifica-se, não apenas pela carência de interpretação dos documentos 

internacionais pelos sistemas nacionais, mas porque os direitos humanos representam a 

garantia da dignidade humana contra ações do Estado e de indivíduos. Assim, podemos 

considerar a reprodução e sexualidade como direitos subjetivos integrantes do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade316 – pressuposto para a dignidade humana.317   

 

1.5.2 A possibilidade de gerar descendentes como fator importante para o desenvolvimento 

da personalidade 

Os direitos da personalidade, produto de construção doutrinária do século XIX, 

podem ser associados a longo processo evolutivo, sendo que  sua raiz se encontra, porém, nas 

declarações históricas dos direito humanos, como a Carta Magna, de 1215; o Bill of Rights, de 

1689; a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, emanada pela Assembleia 

Constituinte Francesa, de 20 a 26 de agosto de 1789, e que invoca, em seu preâmbulo, “les 

droits naturels inaliénables et sacre de l'homme”; a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948 e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1968.318 

Desde a modernidade, o conjunto dos direitos atuais ou meramente possíveis, as 

faculdades jurídicas atribuídas a um ser, constituem o que a ordem jurídica reconhece como 

personalidade. Os chamados direitos de personalidade, portanto, configuram-se em um corpus 

normativo de proteção à dignidade humana. Embora essa categoria de direitos seja das mais 
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inquietantes para os pesquisadores, existe ao menos um consenso a respeito da existência de 

um direito objetivo da personalidade, que não se limita apenas ao direito civil, mas integra 

todo o ordenamento. Assim, a tutela da personalidade humana ultrapassa a construção 

tradicional do direito subjetivo, devendo ser colocada em supremacia em relação a todo e 

qualquer outro interesse.319 

A categoria dos direitos da personalidade constitui-se em construção recente, fruto 

de elaborações doutrinárias, germânica e francesa, da segunda metade do século XIX. 

Compreendem-se, sob a denominação de direitos de personalidade, os direitos atinentes à 

tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade. O homem, 

como pessoa, manifesta dois interesses fundamentais: como indivíduo, o interesse a uma 

existência livre; como participe do consórcio humano, o interesse ao livre desenvolvimento da 

vida em relações. A esses dois aspectos essenciais do ser humano podem substancialmente ser 

reconduzidas todas as instâncias específicas da personalidade.320 

Para o sempre lembrado jurista italiano Francesco Carnelutti, tem-se a 

personalidade como um conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada 

como objeto de proteção por parte do ordenamento jurídico. A pessoa, vista deste ângulo, há 

de ser tutelada das agressões que afetam a sua personalidade, identificando a doutrina, por 

isso mesmo, a existência de situações jurídicas subjetivas oponíveis erga omnes.321  

Porém, para Giorgio Giampiccolo, outro importante jurista italiano, não existem 

direitos da personalidade; existe um direito da personalidade: um direito único, com conteúdo 

indefinido e diversificado (como indefinido e diversificado é, em outro campo, o conteúdo do 

domínio), que não se identifica com a soma de suas múltiplas expressões, individualmente 

protegidas por normas particulares.322  

Semelhante posição doutrinária é esposada, no Brasil, ao segmento de que a 

pessoa humana é una, refutando-se, a partir daí, a técnica legislativa dos tipos 

preestabelecidos de direitos de personalidade, embora se considere inexistente no direito 
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positivo brasileiro uma cláusula geral capaz de assegurar tal direito subjetivo, abrangendo 

todos os aspectos de proteção da pessoa humana.323  

Segundo a famosa construção de Savigny, a admissão dos direitos da 

personalidade levaria à legitimação do suicídio ou da automutilação, sendo também eloquente 

a objeção formulada por Jellinek, para quem a vida, a saúde, a honra, não se enquadrariam na 

categoria do ter, mas do ser, o que os tornaria incompatíveis com a noção de direito subjetivo, 

predisposto à tutela das relações patrimoniais e, em particular, do domínio. 

Segundo Gustavo Tepedino, Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a origem dessa discussão parte 

de alguns autores que veem os direitos de personalidade como o direito de alguém sobre sua 

própria pessoa, uma evolução da ideia do antigo ius in se ipsium. De acordo com esse 

pensamento, não se constituem os direitos de personalidade em direitos subjetivos, mas sim 

em meros efeitos reflexos do direito objetivo, donde ser concedida uma certa proteção jurídica 

a determinadas radiações da personalidade.324 

A personalidade pode ser entendida como o conjunto de características inerentes 

ao ser humano que serve à sua individualização e que, por isso, deve ser tutelado 

juridicamente. Desta perspectiva surgem os denominados direitos da personalidade, onde o 

ser humano é singular, mas ao mesmo tempo plural. Aspectos comuns a todos e aspectos que 

os distinguem entre si hão de ser, igualmente, alvo de tutela jurídica. O importante é proteger 

a pessoa na sua essência: este é o novo postulado axiológico. Nele, a personalidade é, 

portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base 

de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente 

mutável exigência de tutela.325 

Sob o ponto de vista dos atributos da pessoa humana, que a habilita a ser sujeito 

de direito, tem-se a personalidade como capacidade, indicando a titularidade das relações 

jurídicas. É o ponto de vista estrutural (atinente à estrutura das situações jurídicas subjetivas), 

em que a pessoa, tornada em sua subjetividade, identifica-se como o elemento subjetivo das 

situações jurídicas.  
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De outro ponto de vista, todavia, os direitos da personalidade são os direitos 

supremos do homem, aqueles que garantem a ele a fruição de seus bens pessoais. Em 

confronto com os direitos a bens externos, os direitos da personalidade garantem a fruição de 

nós mesmos, asseguram ao indivíduo a senhoria da sua pessoa, a atuação das próprias forças 

físicas e espirituais. 

Os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da personalidade; mas deve-se 

entender que quando se fala dos direitos humanos, referimo-nos aos direitos essenciais do 

indivíduo em relação ao direito público, quando desejamos protegê-los contra as 

arbitrariedades do Estado. Quando examinamos os direitos da personalidade, sem dúvida nos 

encontramos diante dos mesmos direitos, porém sob o ângulo do direito privado, ou seja, 

relações entre particulares, devendo-se, pois, defendê-los frente aos atentados perpetrados por 

outras pessoas.326 

Os direitos de personalidade, portanto, são direitos fundamentais do indivíduo, 

subsumidos no princípio da dignidade humana. Consequentemente, dependem do livre 

exercício da autonomia privada, não podendo ser limitados, a não ser no que diz respeito à 

salvaguarda de terceiros. Por essas razões, não pode o Estado determinar quaisquer padrões 

objetivos de exercício dos direitos da dignidade, por meio do estabelecimento de regras 

morais oficiais, sob pena de, por superposição do público ao privado, em nome do bem 

absoluto, conduzir ao terror totalitário.327   

Hoje usamos a expressão persona para indicar o homem como ator do mundo 

jurídico. Dela deriva uma qualidade do sujeito: a personalidade, quer dizer, sujeito de direito, 

com aptidão para tornar-se titular de qualquer situação de direito ou dever jurídico. 

Personalidade em sentido jurídico é, portanto, aptidão reconhecida pela lei para tornar-se 

sujeito de direitos e deveres; como pressuposto da concreta titularidade das relações, a 

personalidade corresponde à capacidade jurídica. Para uma sutil distinção entre os dois 

conceitos, a personalidade (como sinônimo de subjetividade) é a abstrata idoneidade de 

tornar-se titular de relações: é a titularidade potencial de uma série indeterminada de relações. 

A capacidade jurídica é a medida de tal idoneidade que define os contornos da personalidade. 
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 A personalidade é a situação que caracteriza pessoa, o estado graças ao qual um 

ser entra na vida jurídica. Sem personalidade, um direito ou uma obrigação permaneceriam 

sem ponto de ligação, sem significação, sem existência real.328 

Para que cada um seja verdadeiramente uma pessoa, devem-se assegurar 

condições essenciais às quais se denominam direitos de personalidade. Ou seja, o direito ao 

desenvolvimento da personalidade deve permitir que cada um promova seu estilo de vida, 

desde que não cause prejuízo a terceiros. E esse é um dilema a ser enfrentado, quando as 

tecnologias de RHA, ao mesmo tempo em que poderão auxiliar no pleno desenvolvimento da 

personalidade, como instrumento de realização do projeto parental, poderão também violar 

direitos de outros, principalmente do futuro ser gerado.  

A formação de uma família é um direito fundamental dos sujeitos, por 

primordialmente representar ambiente propício ao livre desenvolvimento de sua 

personalidade. Através dela, constroem-se os indivíduos, suas identidades. A reprodução, 

portanto, implicada na constituição familiar serve aos mesmos objetivos, decorrendo disso 

interessante lógica. Reproduzir é, concomitantemente, ato, em si mesmo, promotor de 

realização da pessoa e, ainda, ao contribuir para a formação familiar, é ato garantidor desse 

permanente processo de individualização.329 

De acordo com Heloisa Helena Barboza, a essência da liberdade de fundar uma 

família constitui uma manifestação da privacidade determinada pelo livre desenvolvimento da 

personalidade, com um duplo conteúdo, de positiva participação na criação ou fundação 

familiar, e de obstáculo às interferências na intimidade que assegura a liberdade de decisão 

decorrente da referida participação positiva.330 

A decisão de procriar é um fator central acerca do significado da vida das 

pessoas, a sua dignidade e o seu senso de identidade. A procriação tem o condão de 

desenvolver a personalidade da pessoa que a elege. Tornar-se mãe ou pai é, indiscutivelmente, 
                                                        
328 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 80. 
329 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
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um processo de formação individual. A realização do desejo de ter filhos não é mero 

capricho, mas fator extremamente importante para o pleno desenvolvimento da personalidade. 

Logo, o direito à procriação pode ser também assim fundado. Escolher entre procriar ou não, 

quando procriar e como procriar pode ser visto como permissão para que a pessoa humana se 

torne, forme-se, constitua sua individualidade.331 

O direito ao planejamento familiar pode ser inscrito no rol dos direitos que 

permitem a realização das potencialidades da pessoa humana, uma das mais importantes e 

que, por tal motivo, deve estar diretamente submetida a sua autonomia. Considerando a 

distinção feita pela doutrina entre direitos fundamentais e garantias dos direitos fundamentais, 

para indicar que as garantias se projetam nas esferas jurídicas individuais, pelo nexo que 

possuem com os direitos, tem-se que o §7º, do art. 226, da CF/88, não cuida de uma garantia 

constitucional, destinada apenas a assegurar a fruição do direito, mas reconhece o direito 

propriamente dito, enquanto meio de realização da pessoa, que se insere direta e 

imediatamente na sua esfera jurídica.332 

Personalidade e capacidade são conceitos conexos, mas não sinônimos. Pode 

existir personalidade sem capacidade, como se verifica com o nascituro. A personalidade é 

um princípio, valor ético queimando o próprio indivíduo. A capacidade é atribuída pelo 

ordenamento jurídico: é a medida jurídica da personalidade. Sendo pessoa o ser humano, o 

indivíduo, a personalidade é a qualidade que lhe é intrínseca, em virtude da qual pode ser 

sujeito de direito. A capacidade de direito é atributo da personalidade, é a medida desse 

atributo, a qual lhe confere os contornos. 

A FIV enseja o retorno a um antigo requisito romano: o da vitalidade, viabilidade 

ou maturidade fetal, assim entendida a aptidão para a vida. Não mais do recém-nascido, para 

ser considerado pessoa, mas do concebido, para ser considerado nascituro. Não há notícias de 

que se tenha conseguido um nascimento em laboratório. A “gestação” in vitro, ao que se sabe, 
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não foi ainda realizada. Embora sem condições de completar seu desenvolvimento, os 

embriões pertencem à espécie humana e por essa qualidade impõe-se sua proteção.333 

Porém, tais métodos merecem crédito sempre que representarem um instrumento 

útil para o pleno desenvolvimento da personalidade. Ou seja, o objetivo dos profissionais que 

se ocupam deste ramo deve ser basicamente o de tentar proporcionar aos casais com 

problemas de infertilidade a mesma oportunidade que os outros casais têm.334 

Em resumo, gerar descendentes, ainda que não possa ser considerado um 

“direito”, é uma possibilidade extremamente importante para o desenvolvimento da 

personalidade, sendo esta uma constatação suficiente para legitimar o recurso às técnicas de 

RHA.335 

Diante do exposto até o momento nessa seção, onde se tenta legitimar a escolha e 

o acesso às técnicas de RHA como caminho para a realização da dignidade da pessoa humana 

e da personalidade, parece que ficou deixada de lado a questão da adoção, um importante 

tema, num país onde milhares de crianças e jovens aguardam por um lar. Sobre isso, uma 

análise será realizada a seguir. 

 

1.5.3 A escolha pela reprodução humana assistida em detrimento da adoção na construção 

da família 

Ao nascer, o homem passa a integrar uma entidade natural, formada por um grupo 

de pessoas que mantém um complexo de relações pessoais e patrimoniais, qual seja, o 

organismo familiar, a família, geralmente nela permanecendo até o momento em que cria, ele 

próprio uma nova entidade, unindo-se a outro ser, e na maioria das vezes, com o fito de 

procriação. 

 Tradicionalmente e constitucionalmente (art. 226, caput, CF/88), qualifica-se a 

família como a base da sociedade. Por conseguinte, naturalmente nela refletem, direta ou 

indiretamente, todas as mutações por que passa o organismo social. E com a evolução da 
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sociedade e das novas tecnologias reprodutivas, a procriação deixou de ser um fato natural 

para subjugar-se à vontade do homem. De início, passou-se a controlar a natalidade por meios 

contraceptivos. Porém, na atualidade, e cada vez de forma mais intensa, expandem-se os 

meios científicos para obter a concepção, mesmo nos casos em que naturalmente ela não 

ocorreria, ou até mesmo ocorreria. 

Na verdade, a filiação é a mais importante das relações de natureza pessoal que 

surgem com a formação da família, a qual estabelece três ordens de vínculos, a saber: o 

parentesco, o vínculo conjugal e o vínculo da afinidade. De qualquer forma, a afinidade 

constitui uma ficção criada pelo Direito com fim de estabelecer entre cada um dos cônjuges e 

os parentes outras relações condignas na íntima significação do casamento e demais uniões 

sexuais. 

 E claro, concordando com Heloisa Helena Barbosa, assim como com todos os 

geneticistas, todos têm, sob o aspecto fisiológico, necessariamente, dupla filiação. A relação 

assume tríplice aspecto: filiação, propriamente dita, se considerada pelo lado do filho; 

paternidade, se em casa pelo lado do pai, e maternidade, pelo lado da mãe. Trata-se de uma só 

relação, multifacetada, que traduz, de forma genérica, toda a descendência em linha reta. Essa 

classificação se aplica a todas as filiações.336 

Nossa Lei Maior assumiu compromissos a serem levados a cabo pelo legislador 

ordinário, demarcando os limites da autonomia privada, da propriedade e do controle de bens, 

com princípios relacionados a temas antes reservados exclusivamente ao Código Civil e ao 

império da vontade, dentre eles a organização da família. 

Os novos contornos do direito de família brasileiro devem ser verificados com 

base nos valores constitucionais e que a dignidade da pessoa humana “dá conteúdo à proteção 

da família atribuída ao Estado (...): é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua 

personalidade, o elemento finalístico da proteção estatal...”.  

No âmago de um processo evolutivo maior, no qual foi modificado o próprio 

papel do Estado, encontra-se a valorização da pessoa humana, superando todo e qualquer 

outro bem, acarretando a necessária alteração do tratamento dispensado à instituição familiar, 

sede natural do desenvolvimento do ser humano. Tal fato, porém, em nada diminui o papel 
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primordial de nossa Carta Magna no estabelecimento dos fundamentos de um direito de 

família comprometido com a valorização do ser humano337, onde a disciplina da filiação 

edifica-se sobre três pilares constitucionalmente fixados: plena igualdade entre os filhos, 

desvinculação do estado de filho do estado civil dos pais e doutrina da proteção integral.338  

Uma demanda por filhos é mais que a expressão da afirmação de uma 

individualidade, é a reivindicação pela descendência planejada e racionalizada, com o intuito 

de manutenção de si e daquele outro ser tão vigorosamente desejado. Temos, de um lado, a 

família, como base da sociedade brasileira, e de outro, indivíduos que projetam sua realização 

pessoal a partir da formação de uma família e que compreendem a si próprios na condição de 

pais ou mães.339 

Não basta apenas para que mulheres e homens possam dar um passo fundamental 

– o de ter filhos – mas para que eles possam também dar um outro passo, que não deve ser 

confundido com o primeiro, e que muitas vezes pode se mostrar até mais difícil que o 

primeiro: o de se tornarem mães e pais.340  

Nesse ponto, ao fazer comentários sobre o art. 12 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Maria Cláudia Crespo Brauner destaca um verdadeiro direito fundamental 

a ter filhos, aduzindo que “aqui parece estar assentado o reconhecimento do direito a ter 

filhos, que deve ser compreendido como um direito personalíssimo, indisponível, inalienável, 

devendo ser protegido pelo Estado e suas instituições.”341   

Sobre essa questão, não há como deixar de referir o pensamento da célebre 

psicoterapeuta francesa Françoise Dolto, que afirmava que: “o filho é primeiramente 

imaginário, presente na mente dos pais e, o processo adotivo implica em fazer a passagem 
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entre o filho imaginário e o filho real, que assumirá este papel de forma definitiva na vida do 

adotante”.342 

Nossa Carta Política instalou uma nova ordem jurídica no país em 1988. Uma das 

inovações que estabeleceu, de grande repercussão social, foi o reconhecimento de três 

entidades familiares: o casamento, a união estável e a denominada família monoparental, 

constituída por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, §§ 1º a 4º). Alteraram-se as 

relações de parentesco construídas na relação de fato, de natureza socioafetiva, impondo-se, 

cada vez sua prevalência sobre os laços de consanguinidade. 

Contudo, a assistência médica possibilitou a obtenção de um “verdadeiro” filho, 

por força do vínculo genético, ainda que, nos casos de utilização de gameta de doador, tal 

vinculação se verifique apenas em nível simbólico. A adoção passa a ser, não raro, a opção 

derradeira, quando falham as técnicas RHA.343  

Essa opção, de forma alguma, é considerada de menor valor ou depreciada pelo 

presente estudo. O que se quer esclarecer é que, muito embora o Brasil seja um país com 

milhares de criancas abandonadas em abrigos e orfanatos, e isso é uma dura realidade, não 

serve de barreira ou impedimento para aqueles que desejam um filho, como se precisassem 

recorrer primeiramente à adoção. Ela é uma alternativa, válida e constitucionalmente aceita, 

baseada no amor, pois houve o desejo e a escolha por um filho, muitas vezes ausente na 

procriação pelos meios naturais. Mas não pode servir de justificativa para negar o acesso às 

novas tecnologias reprodutivas. A frase “para que tentar uma FIV, se há milhares de 

crianças esperando por um lar” não serve de consolo para quem quer ver perpetuado seu 

patrimônio genético. 

Reconhecendo o valor da adoção, Maria Claudia Crespo Brauner reconhece que 

toda a filiação – sem exceção – é adotiva, sob o aspecto de que “é necessário o ato de 

aceitação da criança, como filho, para que exista realmente essa vinculação entre mãe e filho 

ou pai e filho”. Nesse sentido, a adoção comprova o “processo de desbiologização da 

filiação”, visto que a descendência genética perde valor face ao critério afetivo das relações 

paterno-filiais. 
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Assim, toda filiação – e não custa repetir – seria adotiva, porque é necessário o ato 

de aceitação da criança como filho, para que exista realmente essa vinculação entre mãe e 

filho ou pai e filho. Diz-se que a adoção serve para comprovar o processo de desbiologização 

da filiação, pois a noção de descendência genética perde, neste momento, para o critério 

afetivo das relações paterno-filiais.  

A valorização do elemento afetivo nas relações de filiação parece confirmar que 

“as relações de consanguinidade, na prática social, são menos importantes que as oriundas da 

afetividade. Difunde-se, finalmente no Brasil, a convicção de que pais são os que criam e não 

os que procriam.”344   

Segundo a Professora Associada do Instituto de Medicina Social da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Marilena Correa, a demanda por filiação biológica pode 

partir não apenas de casais, mas também de indivíduos sozinhos; não apenas heterossexuais 

inférteis ou que necessitam de material reprodutivo doado, mas também de homossexuais e 

pessoas sozinhas (incapazes de se reproduzir), afirmando que todas essas possibilidades vêm 

constituindo um desprestígio da adoção e das filiações sociais345, com a qual a presente 

investigação não pode concordar.  

Acertou Heloisa Helena Barboza ao afirmar que não se pode confundir o estado 

de fato, resultante do vínculo biológico, com o status do indivíduo, resultante do vínculo 

jurídico. Embora devesse haver correspondência entre ambos, isto nem sempre acontece, de 

que é exemplo a adoção. Para ela não basta, para estabelecer a paternidade, que o homem 

tenha tido relações sexuais com a mãe na época da concepção, mas sim, que tenha sido o 

único. E conclui que a natureza faz muitas vezes, mesmo à mulher, meias-confidências.346 

A noção ocidental de parentesco baseia-se nos “fatos da vida”: ter relação sexual, 

transmitir genes e dar à luz, considerados fatos naturais. Além disso, as técnicas de RHA 

permitem que casais inférteis tenham filhos biológicos genéticos, descartando, assim, pelo 

menos num primeiro momento, o recurso à adoção. Nesse sentido, tais técnicas permitem 

                                                        
344 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 63.  
345 CORREA, Marilena Cordeiro Dias Villela. Um Saber sem Verdade e um Saber não sem Verdade – Aspectos 
Sociais da Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; 
GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008, p. 106.  
346 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 20-21. 
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acentuar o valor dos laços genéticos, ou seja, a genetização do parentesco, que compreende 

uma concepção de parentesco como as “ramificações biológicas da herança genética”.347 

A reprodução humana passa a ser “assistida”, interferindo a medicina e a biologia 

em processo até então “natural”, impondo, a um só tempo, a revisão, se não a criação de um 

novo conceito de pessoa, pai, mãe, filho.348 

Através das técnicas de RHA, uma criança pode ter até cinco pais: o pai genético, 

o pai de criação, a mãe genética, a mãe gestacional e a mãe de criação. Há preocupações com 

relação à natureza da prática médica, já que nem sempre fica claro quais processos são 

experimentais e quais já estão estabelecidos. O controle da qualidade dos serviços em muitos 

países deixa a desejar. O custo é um dos fatores mais importantes, mas também existem 

preocupações com relação a pesquisas futuras, e a um possível abuso na seleção de embriões, 

por exemplo.349   

Outro aspecto que deve ser abordado seria o da fecundação heteróloga, por meio 

da inseminação artificial ou FIV, com material genético estranho ao casal, assim como no 

caso de casais homoafetivos ou pessoas solteiras. Na verdade, considerando que a paternidade 

ou maternidade nessas situações não se assenta em uma realidade biológica (muito embora no 

caso de doação de óvulos, a realidade biológica “seja mantida socialmente”), configura-se 

uma situação similar à adoção. Ao autorizar a fertilização de sua mulher com material 

fecundante de outro homem, o marido admite ter como seu o filho de outrem, à semelhança 

do que ocorre na adoção350. Da mesma forma, o mesmo ocorre na mulher que engravidou com 

óvulo de outra.  

A respeito da doação de material genético empregado nas tecnicas de RHA, 

Diaulas Costa Ribeiro, professor e Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios, afirma que é da natureza humana buscar garantir sua reencarnação 

                                                        
347 COSTA, Tonia. E por que não a Adoção ou Ficar sem Filhos? O Desejo da Maternidade no Contexto da 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
114.  
348 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, 
Jussara Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (Org). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 56. 
349 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 313.  
350 BARBOZA, Heloisa Helena. Considerações sobre a Disciplina da Filiação no Projeto do Código Civil 
(Projeto de Lei da Câmara no 118, de 1984). Rev.  Fac. Direito UERJ, n. 5, 1997, p. 45.  
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biológica, aumentando o prazo de validade de seus genes. Porém, continua dizendo que: “uma 

vez nascida a criança, passa-se de um doador anônimo para um caso de paternidade anônima, 

ou seja, um filho formalmente sem pai. Mas, e quanto à Constituição do país, ela tolera essa 

situação? A resposta é não. Na reprodução o anonimato seria proibido porque, ao proteger o 

pai biológico, acabaria por retirar direitos do filho”.351  

Com todo o respeito, e data máxima vênia, tal argumento não se sustenta, pois 

nossa Constituição já tolera algo bem mais complexo, baseado no fato de que a cada dia 

nascem milhares de crianças, que muito embora concebidas de modo “natural”, já ganham a 

condição de “órfãos de pai”, deixadas para serem criadas por suas mães apenas. Seria o 

mesmo que nos perguntassem hoje, se somos contra ou a favor da globalização? Tal resposta 

é irrelevante, pois a globalização já existe, independente de nossa humilde opinião.  

Equivoca-se ainda Diaulas Costa Ribeiro ao afirmar que o direito de constituir 

família, previsto na CF/88 e no Pacto de São José da Costa Rica, não compreende o direito de 

ter filho com o auxílio da medicina, baseando seu posicionamento em decisões do Tribunal 

Europeu do Direito do Homem, que, segundo o procurador, nos serve de referência pela 

firmeza e equilíbrio de suas decisões, aplicando uma Convenção idêntica à Americana.352 

Não se pode chegar a tal conclusão, pois bastando olhar para o §7º do art. 226 de 

nossa Carta Magna, vê-se que o planejamento familiar é “livre decisão do casal”, ou seja, 

presente está o princípio da autonomia. E a Lei no 6.263/96, que regulamentou o dispositivo 

constitucional, no art. 9º estabelece que “serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 

concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a 

saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. Sem muito esforço hermenêutico, 

conclui-se que o posicicionamento do nobre procurador não tem como se sustentar, podendo 

até ser interpretado, talvez, como preconceituoso.  

Em vista disto, a preocupação de outrora, a respeito da intrincada questão da 

atribuição da paternidade no caso de inseminação artificial heteróloga ou com doador, que por 

questões óbvias cronológicas,  não estava contemplada no Código Civil de 1916, foi resolvida 

com o Novo Código Civil de 2002. Porém, o Projeto do Código Civil não cogitou da filiação 
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decorrente da FIV, onde é frequente a existência de embriões excedentes, normalmente 

crioconservados. 

O novo Código Civil brasileiro, aprovado através da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, pretendeu adequar o direito de família à realidade científica, quando em seu 

artigo 1.597 estende a presunção de filiação aos filhos nascidos por fecundação artificial 

homóloga, inseminação artificial heteróloga e aos embriões excedentes353. Contudo tal 

dispositivo, redigido da forma como está, parece nos trazer mais problemas do que soluções 

ao tema.354   

Em relação a esse tema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já se posicionou 

(mesmo que tardiamente), quando nos dias 14 e 15 de maio de 2014, realizou a I Jornada 

Nacional da Saúde355 para debater os problemas inerentes à judicialização da saúde e 

apresentou enunciados interpretativos sobre o direito à saúde, e entre eles, os Enunciados No 

39, 40 e 45, que tratam do estado de filiação e registro de nascimento:  

ENUNCIADO N.º 39 O estado de filiação não decorre apenas do vínculo genético, 
incluindo a reprodução assistida com material genético de terceiro, derivando da 
manifestação inequívoca de vontade da parte.  
ENUNCIADO N.º 40 É admissível, no registro de nascimento de indivíduo gerado 
por reprodução assistida, a inclusão do nome de duas pessoas do mesmo sexo, como 
pais. 
ENUNCIADO N.º 45 Nas hipóteses de reprodução humana assistida, nos casos de 
gestação de substituição, a determinação do vínculo de filiação deve contemplar os 
autores do projeto parental, que promoveram o procedimento. 

É bastante provável que o desejo de uma descendência genética seja o principal 

motivo que leva alguém a se submeter a uma verdadeira via crucis, que costuma ser um 

tratamento numa clínica de fertilização: a busca de um “mínimo vestígio biológico” que o 

ligue ao filho.  A escolha entre a RHA e a adoção de uma criança ganharia, então, tintas de 

uma “escolha entre o próximo e o estrangeiro”. A afirmação é do biologista francês Jacques 

                                                        
353 Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
[...] 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 
homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. 
354 BARBOZA, Heloisa Helena. Considerações sobre a Disciplina da Filiação no Projeto do Código Civil 
(Projeto de Lei da Câmara no 118, de 1984). Rev.  Fac. Direito UERJ, n. 5, 1997, p. 42-47. 
355 BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Enunciados Aprovados na I Jornada de Direito da Saúde. São 
Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_ APROVADOS_NA_JORNADA 
_DE_ DIREITO_DA_SAUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014. 
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Testard, que passa a ideia do quanto importa ao pai ou à mãe transmitir seus genes aos 

descendentes (processo que ele também chama de “transmissão de si mesmo”).356 

Sendo assim, não faz sentido criticar as modernas técnicas de RHA, e entre elas a 

fecundação heteróloga, sob o argumento de que estas diminuiriam a adoção num país que 

vive a problemática do menor abandonado. Não se deve deslocar um problema de ordem 

pública, a incapacidade do Estado brasileiro em reduzir o número excessivo de menores 

abandonados, para a esfera privada, de foro íntimo. Sempre existirá o desejo inconsciente ou 

mesmo consciente de gerar seus próprios filhos, que darão continuidade à descendência 

genética (“sangue do meu sangue”).357  

Diferentemente da criança adotada que foi, seja por que motivo, “deixada” por 

seus pais, esses filhos reafirmam o quanto é fundamental o fato de terem sido desejados.358   

Mas não se pode esquecer de que o interesse da criança deve ser sempre tomado 

na mais alta conta no que diz respeito às decisões que lhe atinjam diretamente, além de não 

ser o produto de opções e preferências de outras pessoas, ainda que estes terceiros sejam os 

seus pais. A pessoa é um valor em si mesma, e não pode ser utilizada como meio de satisfação 

de aspirações dos pais.359 

Nesse sentido, lembra Renata Braga Klevenhusen, Professora Adjunta da 

Universidade Federal Fluminense, citando Immanuel Kant, que “é justo e necessário ver o 

ato de procriação como um ato pelo qual pusemos no mundo uma pessoa sem o seu 

consentimento, empurrando-a nele de maneira arbitrária, o que nos leva a sermos 

responsáveis por ela”, onde a análise das técnicas de RHA, sob a perspectiva da procriação, 

conduz à conclusão de que os usuários das técnicas de RHA são responsáveis pela vida 
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357 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
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humana gerada. Portanto, os embriões humanos não são o resultado da aplicação de uma 

técnica, mas o fruto de um ato de procriação medicamente assistido.360 

Ainda segundo a professora, o pensamento de Hans Jonas é hoje um dos 

referenciais mais influentes no âmbito da ética aplicada. Sua ética parte do princípio de que o 

homem é o único ser que tem responsabilidade, pois apenas os seres humanos podem realizar 

escolhas conscientes, cabendo, portanto, às gerações atuais a obrigação moral de tornar 

possível a continuidade da vida e a sobrevivência das gerações futuras. 

Desta forma, partindo das construções de Immanuel Kant e Hans Jonas, 

verificamos que com o ato de procriação colocamos uma pessoa no mundo e somos 

responsáveis por ela, já que a reprodução humana deve ser pautada pelo respeito aos 

princípios da dignidade humana e da paternidade responsável, pois o ato da procriação, ainda 

que medicamente assistido, é causa da existência do outro.361 

Não se pode esquecer de que o direito de gerar não é absoluto, ou que o direito ao 

filho não pode ser um argumento que abra as portas a todas as possibilidades de reproduzir 

artificialmente. Entretanto, os motivos evocados para restringir-se o acesso ilimitado às 

técnicas, ora referidas, fundamentam-se em rejeitar o tratamento da criança como uma 

“coisa”, “um objeto devido”, negando-se irresponsavelmente a sua dignidade de pessoa.362  

Nesse sentido, assim como Maria Claudia Crespo Brauner, também concordamos 

com o que afirmou a francesa Marie-Thérèse Meulders-Klein, Professora Emérita da 

Faculdade de Direito da Universidade Católica de Louvain, Bélgica: 

O direito-liberdade de fundar uma família muda de aspecto porque ele não implica 
simplesmente no exercício de uma liberdade individual na esfera íntima da vida 
privada, mas a intervenção ativa de terceiros, jungidos às regras e – porque está em 
jogo uma criança – a responsabilidade do Estado igualmente será evocada.363 

Porém, a exclusão de pessoas do universo de beneficiários de uma eventual 

política pública de saúde envolvendo reprodução assistida, tomando como parâmetro sua 

conformidade a uma única e determinada espécie de comunidade familiar (aquela derivada do 
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casamento ou da união estável – que não deixa de ser uma espécie de casamento potencial)  

configura uma discriminação inconstitucional.364   

A RHA, por se tratar de tema complexo, atual e de implicações na esfera privada 

do indivíduo, em especial no Direito de Família (maternidade, paternidade e filiação), deverá 

ser regulamentada, baseando-se no princípio da democracia participativa, que implica a 

participação popular, através de debates e discussões por parte de todos os segmentos sociais: 

Direito, Medicina, Psicologia, Sociologia, Biologia, Filosofia, Bioética, Biodireito e Teologia.  

Um princípio geral do Biodireito, que é o da igualdade em sentido material das 

pessoas humanas, expresso nos arts. 3º, III, e 5°, I da CF/88, é uma importante contribuição 

jurídica ao direito de procriar artificialmente, em especial quando assegura a proteção 

igualitária aos filhos (art. 227, §6º, CF/88), sendo vetada a discriminação dos filhos, 

independentemente da forma de sua geração, natural ou artificial.365   

O direito geral de fundar uma família, reconhecido pela Constituição de muitos 

países e constantes de muitas das principais convenções de direitos humanos, defende a 

assistência médica na prevenção e na superação dos efeitos da infertilidade, quer se aplique 

tecnologias científicas (entre elas a FIV) ou não. Reforçar esses direitos humanos de acesso às 

técnicas de RHA é ter direito ao mais alto padrão de saúde possível. 366 Daí, a necessidade de 

regulamentação jurídica da RHA.   
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2 A INFERTILIDADE COMO UMA QUESTÃO DE SAÚDE E A FER TILIZAÇÃO IN 

VITRO VISTA COMO ULTIMA RATIO 

2.1 Definição de infertilidade 

As definições de infertilidade são muito variadas: algumas delas tomam como 

base o período de 12 meses de tentativas sem sucesso de engravidar, sem o uso de nenhum 

contraceptivo durante o ato sexual. Já outras definições têm como referência o período de 24 

meses de tentativas, e onde tenha havido a intenção reprodutiva para que, então, fosse 

constatada sua frustração por questão fisiológica367, sendo que, a partir de então, começam a 

ser feitos exames a fim de que se possa detectar qual é o tipo de anormalidade que existe no 

casal e qual será a técnica de RHA mais indicada para o caso.368  

Porém, em dezembro 2008, setenta e dois médicos, cientistas da área básica, 

epidemiologistas e cientistas sociais se reuniram na sede da OMS em Genebra, na Suíça, e 

três grupos de trabalho foram estabelecidos, responsáveis pela terminologia em três áreas 

específicas: 1) condições clínicas e procedimentos, 2) procedimentos laboratoriais e              

3) resultados. Quase um ano depois, em novembro de 2009, a OMS mudou e publicou sua 

nova definição de infertilidade, adotando o período de 12 meses: “Infertility (clinical 

definition): a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical 

pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse”.369  

Definindo-a como uma doença, a OMS reconhece que a saúde das pessoas 

inférteis, assim como de suas famílias, é muito afetada pela impossibilidade de conceber. 

Infelizmente, alguns países ainda consideram a fertilidade como uma questão de desejos e 

anseios pessoais e não dão a atenção devida nos programas de saúde para as mulheres.370 
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 Sendo assim, o presente estudo adota o período de 12 meses, o qual também é 

adotado pela Rede Latino Americana de Reprodução Assistida (REDLARA), a qual é uma 

importante instituição científica e educacional, que agrupa mais de 90% dos centros que 

realizam técnicas de RHA na América Latina, que foi estabelecida em 1995, com 50 centros, 

e que conta hoje com um total de 172 centros.371   

Importante destacar, sob o ponto de vista terminológico, que existe diferença entre 

esterilidade e infertilidade. Esterilidade conjugal é a incapacidade de um ou dos dois 

cônjuges, por causas funcionais ou orgânicas, fecundar por um período conjugal de no 

mínimo um ano, sem o uso de meios contraceptivos eficazes e com vida sexual normal. Já a 

infertilidade é a incapacidade, quer por causas orgânicas ou funcionais atuando no fenômeno 

da fecundação, de produzir descendência.372 Ou seja, a infertilidade é a dificuldade em gerar 

filhos e a esterilidade é incapacidade de gerá-los.  

Os fatores de infertilidade podem ser absolutos ou relativos, enquadrando-se nas 

definições de esterilidade ou de hipofertilidade. A esterilidade é entendida como situação 

irreversível e, portanto, apenas passível de resolução mediante o recurso a técnicas de RHA. 

Já a hipofertilidade é, muitas vezes, passível de resolução pelo recurso a terapêuticas 

tradicionais.373 Portanto, quando se fala de infertilidade, dependendo dos fatores que a 

causam, poderá se estar falando tanto de esterilidade quanto de hipofertilidade. 

Apesar da diferença substancial existente entre esterilidade e infertilidade, 

importante ressaltar que ambas são doenças registradas pela OMS e que, embora a reprodução 

orientada não as ataque, diretamente, doutrinadores entendem poder ser tratada como uma 

terapia, tendo em vista o intento de remediá-las.374 

Importante também destacar a diferença, que será utilizada ao longo do presente 

estudo, entre infertilidade primária e secundária.  Fala-se de infertilidade primária quando a 

                                                        
371 RED LATINOAMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA – REDLARA. Situação atual da 
reprodução assistida na América Latina e no mundo. Disponível em: <http://www.redlara.com/ 
aa_portugues/default.asp>. Acesso em: 19 jul. 2015 
372 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 30. 
373 ALVES, Sandrina Maria Araújo Lopes; OLIVEIRA, Clara Costa. Reprodução Medicamente Assistida: 
questões bioéticas. Rev. Bioética. Conselho Federal de Medicina. Brasília, v. 22, n. 1, 2014, p. 67; 
FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 21. 
374 ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução assistida e as relações de parentesco. 
Jus Navigandi. Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3127>. 
Acesso em: 10 dez. 2013. 
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mulher (ou o homem, ou o casal) após um ano de relações sexuais contínuas sem proteção 

não consegue engravidar. Com relação à infertilidade secundária, há duas maneiras de 

entender este termo: a primeira diz respeito a mulheres que já engravidaram, mas depois 

tiveram abortos espontâneos, falhando em conceber após uma primeira gravidez inicial. A 

segunda maneira refere-se à infertilidade secundária devido a sequelas de infecções ou 

abortos inseguros (realizados em clínicas clandestinas e sem cuidados médicos adequados, ou 

realizados por “curiosos”).375 Também pode haver infertilidade secundária quando homens, 

que já tiveram filhos, e por questões de doença, tais como a varicocele376, tornam-se inférteis 

após a mesma.  

Quanto à questão da infertilidade, o aborto inseguro provoca, entre outras 

consequências: lacerações do colo uterino pelo uso de dilatadores, criando uma predisposição 

para abortos de repetição, perfuração do útero, infecção e obstrução das trompas de Falópio, 

endometriose pós-aborto, etc... Como se pode observar, o peso das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) 377 mal curadas e as consequências de abortos inseguros na ocorrência 

da infertilidade secundária é alarmante.378 

Sendo assim, infertilidade primária é aquela onde nunca se engravidou e 

secundária seria aquela onde já se tem filhos(s) e não se consegue mais tê-los, ou no caso de 

não ter filhos, não se consegue tê-los devido a sequelas de infecções pélvicas e abortos 

inseguros (para as mulheres), ou devido a doenças como a varicocele (para os homens). 

 

                                                        
375 LUNA, Florencia. Infertilidad en Latinoamérica. En busca de un nuevo modelo. Rev. Bioét. Derecho, 
Barcelona, n. 28, 2013, p. 35.  
376 A varicocele é uma patologia que surge na adolescência e acomete 15% dos homens adultos, responsável por 
80% dos casos de infertilidade secundária masculina, sendo, obviamente, também causa de infertilidade primária 
masculina. Consiste na dilatação das veias do plexo pampiniforme do testículo. A varicocele é uma anomalia 
vascular do escroto, consistindo na presença de veias espermáticas delongadas, dilatadas, tortuosas dentro do 
plexo pampiniforme. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Varicocele: da definição ao tratamento. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/napead/repositorio /objetos/varicocele/definicao.php>. Acesso em: 20 mar. 2015. 
377 As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso 
de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais conhecidas são gonorreia e sífilis. Porém, de importância na presente 
investigação destacam-se a clamídia e gonorreia, que são infecções causadas por bactérias que podem atingir os 
órgãos genitais masculinos e femininos. A clamídia é muito comum entre os adolescentes e adultos jovens, 
podendo causar graves problemas à saúde. A gonorreia pode infectar o pênis, o colo do útero, o reto (canal anal), 
a garganta e os olhos. Quando não tratadas, essas doenças podem causar infertilidade, dor durante as relações 
sexuais, gravidez nas trompas, entre outros danos à saúde. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia>. Acesso em: 20 mar. 2015. 
378 LUNA, Florência, op. cit. p.36.  
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2.2 A infertilidade como um fenômeno complexo 

Se a gravidez é o resultado de uma combinação complexa de fatores e eventos, 

quando complicações ocorrem em qualquer etapa ao longo deste caminho, a infertilidade 

pode surgir. E, assim como a gravidez, a infertilidade também é um fenômeno complexo. 

Nesse sentido, procurou-se fazer uma analogia entre a infertilidade e a Teoria da 

Complexidade, de Edgar Morin, um dos principais filósofos franceses contemporâneos.  

 Para Edgar Morin, o que determina a complexidade de um sistema não é o 

número de partes de que ele é composto, mas a dinâmica das relações entre essas partes. 

Quando mais complexo for um sistema (ou seja, quanto mais frequentes e intensas forem as 

interações de suas partes), maior será a sua complexidade, a qual se manifesta por sua maior 

capacidade de interagir com o ambiente no qual está situado. Para ele, a ordem não é o oposto 

inapelável da desordem, nem vice-versa. Do mesmo modo, a saúde não é o oposto irredutível 

da doença, nem vice-versa. Cada uma traz em si, em estado latente, o seu contrário.379 

A complexidade não é um conceito teórico e sim um fato da vida. Corresponde à 

multiplicidade, ao entrelaçamento e à contínua interação da infinidade de sistemas e 

fenômenos que compõem o mundo natural. Os sistemas complexos estão dentro de nós e a 

recíproca é verdadeira. É preciso, pois, tanto quanto possível, entendê-los para melhor 

conviver com eles.380  

Então, o que é complexidade para Edgar Morin? Vejamos como o próprio autor 

responde a essa pergunta: 

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido 
(complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente 
associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 
retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 
então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do 
inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza... 381 

                                                        
379 MARIOTTI, Humberto. Complexidade não é complicação. Disponível em: <http://www.teoriada 
complexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-nao-e-Complicacao.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
2015. 
380 MARIOTTI, Humberto. Complexidade e pensamento complexo (Texto Introdutório).  Disponível em: 
http://www.teoriadacomplexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-e-PensamentoCom 
plexo.pdf. Acesso em: 20 jul. 2015. 
381 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Elaine Lisboa. 4. ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2011, p. 13. 
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E nesse sentido, se não entendemos a infertilidade de uma forma ampla, dentro do 

contexto social, psíquico e biológico no qual ela está inserida, fica mais difícil tratá-la, fica 

mais difícil buscar as soluções adequadas para cada caso. E dentre as soluções, a FIV pode ser 

a única saída. 

O pensamento simples não é necessariamente verdadeiro, dado o processo de 

simplificação e a tentativa de se apropriar da realidade. Enquanto isso, o pensamento 

complexo se suporta na ordem, clareza e exatidão no conhecimento, ou seja, se aproxima da 

realidade.382 

Para que se entenda melhor a complexidade, apresentam-se dois exemplos, 

bastante claros e elucidativos: o primeiro, destacado pelo médico e psicoterapeuta baiano 

Humberto Mariotti, lembra que a complexidade pode ser expressa de outra maneira (e talvez 

com mais clareza) pela literatura, ao citar um trecho do livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo 

Calvino. Nessa obra de ficção, o autor cria diálogos entre o imperador chinês Kublai Khan e 

seu embaixador Marco Polo. Como era costume na época, os imperadores mandavam que os 

embaixadores percorressem os seus domínios em viagens de inspeção. Na volta, deveriam 

relatar o que haviam observado. Na ficção de Calvino, eis um dos diálogos entre Polo e Khan:  

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. “Mas qual é a pedra que sustenta 
a ponte?”, pergunta Kublai Khan. “A ponte não é sustentada por esta ou aquela 
pedra”, responde Marco, “mas pela curva do arco que estas formam”. Kublai Khan 
permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: “Por que falar das pedras? Só 
o arco me interessa”. Polo responde: “Sem as pedras, o arco não existe”. 

O segundo exemplo é uma metáfora do próprio Edgar Morin, que diz que o 

pensamento cartesiano pretendia pescar a ordem que se supunha existir na natureza. O 

resultado de sua aplicação foi que eram pescados não os peixes, mas as espinhas. Por outro 

lado, o pensamento sistêmico permitia pescar o peixe inteiro, mas ocultava as suas partes 

constitutivas. Já o pensamento complexo permitia ver a totalidade (o peixe), as partes (as 

espinhas) e, mais do que isso, possibilitava incluir o que não pode ser pescado: o mar. 

Portanto, o pensamento complexo corrige os excessos e o unilateralismo dos dois modos 

                                                        
382 PIMENTA, Ananda Carvalho. Resenha: Introdução ao Pensamento Complexo de Edgar Morin. Rev. 
Científica FHO|UNIARARAS , v. 1, n. 2, 2013, p. 34. 
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anteriores e permite reuni-los, observando a dinâmica de suas interações e aprendendo com 

ela. Trabalha na ligação, mas sem perder o contato com os pólos.383 

Humberto Mariotti lembra uma frase de Jean Piaget: “Os fenômenos humanos são 

biológicos em suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios”. E diz que a 

experiência humana é um todo biopsicossocial, que não pode ser dividido em partes nem 

reduzido a nenhuma delas. Primeiro, percebe-se o mundo. Em seguida, as percepções geram 

sentimentos e emoções. Na sequência, estes são elaborados em forma de pensamentos, que 

vão determinar o nosso comportamento no cotidiano. 

O modelo mental cartesiano é indispensável para resolver os problemas humanos 

mecânicos (abordáveis pelas ciências ditas exatas e pela tecnologia). Mas é insuficiente para 

resolver problemas humanos em que participam emoções e sentimentos (a dimensão 

psicossocial). É impossível pensar num sistema sem pensar em seu contexto (seu 

ambiente).384 

Para Edgar Morin, os fenômenos não são simples, eles são compostos por 

emaranhados de informações, mas este fator não deve afastar os pesquisadores e sim 

estimulá-los na pesquisa com a mente aberta e à procura sempre de novos desafios. O grande 

desafio do pensamento complexo não é a busca pela completude, como ocorre no pensamento 

simples, mas sim, poder estabelecer uma articulação entre os mais diversos campos de 

pesquisas e disciplinas.385 

Segundo o filósofo francês, a complexidade faz parte da ciência e da vida 

cotidiana, a qual é, de fato, uma vida em que cada um joga vários papéis sociais, conforme 

esteja em sua casa, no seu trabalho, com pessoas amigas ou com desconhecidos. Vê-se, assim, 

que cada ser tem uma multiplicidade de identidades, uma multiplicidade de personalidades 

em si mesmo, um mundo de fantasias e de sonhos que acompanham sua vida.386  

                                                        
383 MARIOTTI, Humberto. Complexidade não é complicação. Disponível em: <http://www.teoriada 
complexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-nao-e-Complicacao.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
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384 MARIOTTI, Humberto. Complexidade e pensamento complexo (Texto Introdutório).  Disponível em: 
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plexo.pdf. Acesso em: 20 jul. 2015. 
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Destaca ainda a importância da composição de saberes, do constituir-se em 

relação ao próprio contexto e afirma que a relação antropossocial é complexa, onde, desde a 

infância, a sociedade, enquanto todo, entra em nós. Para ele, o todo está na parte, que está no 

todo e o todo é maior que a soma das partes. E continua, afirmando que a única coisa possível 

do ponto de vista da complexidade, e que já se revela muito importante, é ter metapontos de 

vista sobre nossa sociedade, exatamente como num campo de concentração onde poderíamos 

edificar mirantes que nos permitiriam olhar melhor nossa sociedade e nosso meio ambiente 

externo.387  

Então, apresentadas as principais considerações a respeito da Teoria da 

Complexidade e do pensamento complexo, percebe-se que a infertilidade não é uma questão 

simples. É uma doença, sim, com múltiplas facetas, principalmente fisiológicas, biopsíquicas 

e sociais. Não se pode considerá-la de forma fragmentada, mas como algo complexo, que 

envolve o ser humano de forma integral, afetando suas relações consigo mesmo, com as 

outras pessoas à sua volta e como o meio social em que vive.   

O pensamento simples resolve os problemas simples sem problemas de 

pensamento. O pensamento complexo não resolve por si só os problemas, mas se constitui 

numa ajuda à estratégia que pode resolvê-los. Ele nos diz: “Ajuda-te, o pensamento complexo 

te ajudará”. O que o pensamento complexo pode fazer é dar, a cada um, um memento, um 

lembrete, avisando: “Não esqueça que a realidade é mutante, não esqueça que o novo pode 

surgir e, de todo modo, vai surgir”. 

A complexidade se situa em um ponto de partida para uma ação mais rica, menos 

mutilante. Desta forma, Edgar Morin crê profundamente que, quanto menos mutilante for um 

pensamento, menos mutilará os humanos, e alerta para as ruínas que as visões simplificantes 

têm produzido, não somente no mundo intelectual, mas também na vida, onde suficientes 

sofrimentos atingiram milhões de seres como resultado dos efeitos do pensamento parcial e 

unidimensional.388  

E na busca pela solução do problema da infertilidade, não se pode pensar de 

forma fragmentada, cartesiana, não se pode pensá-la como uma das partes de um todo (e sim, 
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como um todo onde múltiplas partes estão em constante interação), muito embora num 

primeiro momento “tenhamos que ver as pedras, para entender o arco que sustenta a ponte”.  

Edgar Morin, em relação ao desenvolvimento da ciência, argumenta que a mesma 

se desenvolve de modo espantoso, pois “nunca encontramos o que procuramos. Até mesmo 

encontramos o contrário do que procuramos. Acreditamos ter encontrado a chave, 

acreditamos encontrar o elemento simples e encontramos alguma coisa que relança ou 

reverte o problema”.389  

E será que encontraremos a cura para a infertilidade? Em muitas das causas, não. 

Mas as técnicas de RHA podem ajudar a contornar os obstáculos nesses casos.  

Desta forma, ao encararmos a infertilidade como um fenômeno complexo – que 

gera consequências para o ser humano de forma integral – e como um somatório de 

fragmentos identificados em vários campos, devemos saber que seu tratamento não pode ser 

realizado de forma parcial, mas sim, de forma multidimensional, principalmente se as 

modernas técnicas de RHA forem utilizadas, pois estarão em jogo aspectos bioéticos, 

psicológicos, filosóficos e sociológicos, que precisam ser compreendidos e levados em 

consideração no momento da melhor escolha terapêutica.  

 

2.2.1 A infertilidade e a utilização das técnicas de reprodução humana assistida sob um olhar 

bioético 

Talvez não haja, na história da medicina moderna, algo que possa mais exigir uma 

base ética para o seu emprego, do que as técnicas de RHA. As possibilidades geradas pela 

dissociação entre o sexo e a reprodução, pela entrada de um terceiro, numa esfera que apenas 

há algumas décadas era íntima e reservada ao casal, pela linha tênue que separa a eugenia da 

chance de se evitar doenças hereditárias, todas elas são um convite para que a barreira da ética 

seja facilmente ultrapassada, se tais técnicas estiverem nas mãos de pessoas que visam apenas 

o lucro fácil. 

Nesse sentido, importante definir o termo “ética” (do latim, ethica; do grego, 

êthikos, êthikê), que vem de ethos (costumes) e, desde a Antiguidade, significou a ciência da 
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moral, ou melhor, a arte de dirigir a conduta. A ética é, pois, o “estudo dos juízos de 

apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação, do ponto de vista do 

bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto”.390  

Para o mestre Miguel Reale:  

A Ética, vista pelo plano da consciência individual, toma o nome de Moral, que, 
desse modo, pode ser considerada a Ética da subjetividade, ou do bem da pessoa. 
Quando, ao contrário, a ação ou conduta é analisada em função de suas relações 
intersubjetivas, implicando a existência de um bem social, que supera o valor do 
bem de cada um, numa trama de valorações objetivas, a Ética assume duas 
expressões distintas: a da Moral Social (Costumes e Convenções sociais); e a do 
Direito.391 

O Código de Nuremberg constitui o primeiro corpo de regras internacionais 

vinculando a ética médica aos direitos do homem. Este Código, elaborado em 1947, logo após 

a Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades praticadas pelos médicos nazistas 

em experiências com seres humanos, foi seguido de diversas declarações emanadas da 

Associação Médica Mundial, em Helsinque (Declaração de Helsinque, 1964), em Tóquio 

(1975) e em Manilha (Declaração de Manilha, de 1980). O princípio solenemente afirmado 

por estas “Declarações” é o seguinte: o ser humano não pode ser um simples objeto para a 

ciência. Toda pesquisa biomédica exige do paciente um prévio consentimento “livre e 

inequívoco”.392 

Buscavam-se limites éticos para a pesquisa e a aplicação tecnológica das novas 

descobertas, que, em ritmo acelerado de acúmulo de conhecimentos, apontavam para 

realizações até então insuspeitas para os cientistas e a sociedade. 

 Os avanços do conhecimento científico indicavam que vivíamos um mundo 

novo, caracterizado pela explosão da ciência e da inovação tecnológica, que evidenciavam as 

vulnerabilidades da natureza, da mente e do corpo humano.  Essas ameaças concretas à pessoa 

humana, ao logo do caminho trilhado pela ciência, fizeram com que cientistas propusessem e 

estabelecessem uma moratória de um ano nas pesquisas de engenharia genética, no final da 

década de 1960, procurando estabelecer um consenso moral mínimo na comunidade 

                                                        
390 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
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científica, que permitisse a definição de normas de comportamento disciplinadores das 

pesquisas e tecnologias.393 Obviamente, a ciência não espera, e as pesquisas continuaram. 

Já o termo Bioética (bios – vida; éthos – comportamento, ética, conduta) 

historicamente nasceu da ética médica, mas foi pela primeira vez utilizado nas obras 

intituladas The science of survival (1970) e Bioethics: a bridge to the future (1971), 

publicadas pelo oncologista americano Van Rensselaer Potter394, que assim definiu o 

neologismo: “a ciência da sobrevivência e do melhoramento da vida, a ética do ambiente, da 

responsabilidade pelo futuro da humanidade”, referindo-se a uma nova disciplina que deveria 

permitir a passagem para uma melhor qualidade de vida. Desde então a expressão se 

popularizou, ganhando importante destaque mundial, e seu conceito vem sendo desde então 

aperfeiçoado pelas novas reflexões ético-filosóficas.395  

Mas a primeira utilização institucional do termo foi em 1971, quando da 

fundação, por André Hellegers, do Instituto de Ética Joseph e Rose F. Kennedy, para o estudo 

da reprodução Humana e da Bioética, na Universidade de Georgetown, Washington, DC, 

Estados Unidos da América (EUA), conhecido hoje em dia como Instituto Kennedy de 

Bioética, sendo o mais antigo e importante centro de Bioética do mundo.  

O moderno campo da Bioética é suficientemente novo para que vários de seus 

fundadores sigam colaborando ativamente com sua literatura, em especial nos EUA, e 

refletindo sobre as suas origens. Talvez a contribuição mais extensa tenha sido feita por 

Daniel Callahan. Em 1969, ele era o co-fundador do Centro Hasting instituído em Hasting-

and-Hudson, no estado de Nova Iorque, inicialmente chamado de Instituto da Sociedade, 

Ética e Ciências da Vida. Ele escreveu:  

Com certeza, pode-se falar da Bioética como uma criança dos anos 1960... Quatro 
progressos foram importantes: a abertura de profissões, anteriormente protegidas, à 
fiscalização pública, o que ocorreu de forma surpreendente com a medicina; a 
explosão recente do individualismo liberal, colocando a autonomia no topo da 
montanha moral; a brilhante combinação de desenvolvimentos tecnológicos na 
biomedicina, indo desde a pílula (contraceptiva) e o aborto seguro, para o controle 
do início da vida e a diálise ao transplante de órgãos para postergar o final da vida; e 
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a renovação de interesses dentro da filosofia e da teologia por éticas normativas 
afastando-se do positivismo e do relativismo cultural, que nos anos 1940 e 1950 
pareciam ter terminado com a ideia de ética como um investimento profícuo.396  

E como uma resposta aos escândalos causados pelos experimentos da medicina 

desde o início da 2ª Guerra Mundial e em particular, três casos de notável relevância (1 – em 

1963, no Hospital Israelita de doenças crônicas de Nova York (NY), foram injetadas células 

cancerosas vivas em idosos doentes; 2 – entre 1950 e 1970, no hospital estatal de 

Willowbrook (NY), injetaram hepatite viral em crianças retardadas mentais; 3 – desde os anos 

40, mas descoberto apenas em 1972, no caso de Tuskegee study no Estado de Alabama – 

EUA, foram deixados sem tratamento quatrocentos negros sifilíticos para pesquisar a história 

natural da doença), ficou então estabelecido que o progresso técnico-científico não poderia 

prescindir de valores éticos, sob pena de colocar em risco a existência da humanidade.  

Sendo assim, o Governo e o Congresso norte-americanos constituíram, em 1974, 

o principal marco da Bioética, uma comissão especial denominada “National Commission for 

the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Reserch”, com a intenção de 

estabelecer algumas normas éticas que deveriam conduzir a experimentação em seres 

humanos, e que ao final, em 1978, promulgaram o Relatório Belmont.397  

O Relatório continha três princípios: a) o da autonomia398 ou do respeito às 

pessoas por suas opiniões e escolhas, segundo valores e crenças pessoais; b) o da 

beneficência399, que se traduz na obrigação de não causar dano e de extremar os benefícios e 

minimizar os riscos; c) o da justiça400 ou imparcialidade na distribuição dos riscos e dos 

                                                        
396 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 65.  
397 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 36.  
398 Esse princípio é inspirado na máxima “não faças aos outros aquilo que não queres que te façam”. Supõe o 
reconhecimento de um atuar responsável, respeitando-se os direitos humanos, os direitos fundamentais e os de 
personalidade. E a base da relação médico-paciente, da relação pesquisador-pesquisado, do consentimento livre e 
esclarecido utilizado nas pesquisas, tratamentos clínicos e cirúrgicos. 
399 Na assistência do paciente ou sujeito da pesquisa, deve estar presente o dever de impedir ou remover 
possíveis danos, buscando benefícios e qualidade de vida, presente ou futura. Por esse princípio, procura-se 
maximizar os benefícios e minimizar os danos. Estabelece padrões de limites para as condutas, para que seja 
cumprido o fim primário da Medicina, que é fazer o bem. Ou seja, os fins não podem justificar os meios. 
Encontra sua base nos arts. 4º e 15 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.  
400 O principio de justiça foi elaborado baseado na obra Uma Teoria da Justiça, do filósofo John Rawls, onde em 
sua teoria sobre justiça social, procura-se garantir uma distribuição justa e equitativa dos bens (novas técnicas, 
aparelhos, medicamentos) e serviços de saúde. É um principio que não quer dizer que se deve tratar todos de 
maneira igual, já que somos diferentes em termos biomédicos, mas que as ações e intervenções  empregadas para 
tal sejam proporcionais, devendo exigir do Estado uma ação positiva de garantia do direito (humano e 
fundamental) à saúde. Pois de acordo com o Relatório Belmont: “a cada pessoa uma parte igual, a cada pessoa 
de acordo com a sua necessidade; a cada pessoa de acordo com o seu esforço individual, a cada pessoa de acordo 
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benefícios, não podendo uma pessoa ser tratada de maneira distinta de outra, salvo haja entre 

ambas alguma diferença relevante.  

A esses três princípios, acrescentou-se o da não-maleficência401, segundo o qual 

não se deve causar mal a outro e se diferencia, assim, do princípio da beneficência que 

envolve ações de tipo positivo: prevenir ou eliminar o dano e promover o bem, mas se trata de 

um bem, de um contínuo, de modo que não há uma separação significante entre um e outro 

princípio, não havendo regras prévias que deem prioridade a um princípio sobre outro.402 

O primeiro princípio da Bioética, o da autonomia, considera como base das 

decisões a serem tomadas relativas ao uso de terapias e o desenvolvimento das pesquisas, o 

respeito à autonomia do ser humano, que serve para determinar os limites na pregação de 

terapêuticas e não utilização do corpo humano, como objeto de pesquisas científicas; o 

segundo princípio, o da beneficência, enfatiza a busca do bem-estar do paciente, incluindo a 

proibição de prejudicar o doente, sendo o mais antigo e tradicional, constituindo-se no núcleo 

do juramento hipocrático; o terceiro princípio, o da justiça, estabelece o tratamento justo e 

equânime de todas as pessoas, expressando, mais do que os outros dois, os valores morais 

implicados na dimensão social do estado democrático de direito.403 

Em 1996, no Brasil, o Conselho Nacional de Saúde, órgão do Ministério da 

Saúde, elaborou a Resolução n° 196/96, estabelecendo níveis de risco e fornecendo  

orientações normativas para a boa conduta ética e de segurança a serem observadas nas 

pesquisas em saúde envolvendo seres humanos404; incorporou também os princípios básicos 

                                                                                                                                                                             

com a sua contribuição à sociedade, a cada pessoa de acordo com o seu mérito”.  O princípio da justiça encontra 
sua base nos arts. 10 e 14 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
401 Esse princípio foi acrescentado mais tarde por Tom L. BEAUCHAMP e James F. CHILDRESS, em 1979, na 
obra Principles of Biomedical Ethics. Por meio desse princípio encontramos o mandamento de não fazer o mal a 
outra pessoa e se diferencia do princípio da beneficência, pois esse envolve ações positivas, enquanto aquele 
envolve ações ou omissões negativas. Trata-se de obrigação de não impor dano intencional, quer sejam eles 
presentes ou futuros. Assim, para se assumir riscos biomédicos é necessário que sejam seus objetivos legalmente 
e moralmente justificáveis, tendo sempre como fim primário a preservação da vida ou melhoramento de sua 
qualidade. Não se pode, devido a esse princípio, prejudicar uma pessoa para que outras sejam beneficiadas. 
402 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. Rev. Bioética.  Brasília, v. 8, n. 2, 2000, 
p. 211; FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de 
sua Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 12; KRELL, Olga Jubert Gouveia. 
Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 
2011, p. 41. 
403 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 50.  
404 Essa Resolução foi expressamente revogada pela atual Resolução No 466, de 12 de dezembro de 2012, pelo 
Conselho Nacional de Saúde e publicada no D.O.U. em 13/06/2013. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em 10 nov. 2013. 
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da Bioética: autonomia, beneficência, justiça e não maleficência, visando assegurar direitos e 

deveres à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.405  

Enquanto a ética hipocrática baseava-se na escolha a ser realizada pelo médico 

como pessoa virtuosa, os princípios da Bioética, expressão de uma ética do dever, passaram a 

formular normas de comportamento a serem seguidas por indivíduos virtuosos ou não.406 

Talvez a possibilidade de controle da vida, mais do que qualquer outra, tenha 

despertado a humanidade para a necessidade de preservá-la, estabelecendo limites para a 

atuação do cientista. Na verdade, antigas e não resolvidas questões – como a do aborto e a da 

eutanásia – foram realimentadas com o advento das técnicas de RHA e dos transplantes de 

órgãos e tecidos. Mas talvez o maior mérito da Bioética foi sistematizar (ou ao menos tentar) 

o tratamento de questões diversas, mas que devem guardar entre si, necessariamente, 

princípios e fins comuns.407 

A Bioética não é apenas uma nova versão da ética médica tradicional, pois não 

trata apenas de problemas deontológicos decorrentes das relações entre médicos e pacientes, 

mas de situações persistentes (racismo, aborto, eutanásia, distanásia) e de situações 

emergentes (terapia gênica, clonagem, Medicina a distância, direitos humanos e da cidadania 

direitos fundamentais...) decorrentes do progresso biotecnológico.  

Assim, a Bioética deve ser compreendida como ética que diz respeito às 

intervenções sobre a vida, sobre a saúde humana e sobre a integridade física e psíquica de 

indivíduos ou coletividades de gerações presentes e futuras. Dessa forma, a Bioética não deve 

ser considerada apenas uma moral do bem ou do mal ou um saber acadêmico a ser aplicado a 

uma realidade concreta, mas uma ação multi e interdisciplinar.408  

O objetivo principal desse campo de estudos éticos consiste, assim, em trabalhar 

as relações entre a ética e a vida humana, a ciência e os valores humanos, sendo 

necessariamente interdisciplinar.  Bioética é a área de conhecimento que se estende dos 

                                                        
405 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 12.  
406 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 53. 
407 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. Rev. Bioética.  Brasília, v. 8, n. 2, 2000, 
p. 210; FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de 
sua Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 9.  
408 SCHAEFER, Fernanda. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal 
(Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 35.  
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angustiantes dilemas privados e individuais, enfrentados pelos médicos ou outros 

profissionais da saúde na cabeceira de pacientes terminais, às terríveis escolhas públicas e 

sociais enfrentadas pelos legisladores e cidadãos, quando procuram definir políticas de saúde 

e ambientais equitativas.409 

Sendo assim, a Bioética deve ocupar-se dos problemas éticos atuais, tais como os 

referentes ao início e ao fim da vida humana, os novos métodos de reprodução artificial, a 

engenharia genética, a pesquisa científica em seres humanos, entre outros, buscando-lhe 

significado e alcance, de forma a que se estabeleçam regras de conduta que viabilizem a 

utilização das novas tecnologias, e em resumo, deve ser entendida como:  

O ramo do saber ético que se ocupa da discussão e conservação de valores morais, 
de respeito à pessoa humana no campo das ciências da vida ou ainda como o estudo 
sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto 
essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais.410 

Portanto, a Bioética não deve ser considerada apenas um fórum de preocupação 

comum, ou um método de resolução de problemas e tomada de decisão, ou ainda um meio de 

regulação social. Deve ser entendida como um movimento da ética aplicada, que promove a 

reflexão filosófica sobre problemas morais, sociais e, até mesmos, jurídicos propostos pelo 

desenvolvimento do progresso biotecnológico, visando a sistematização do tratamento dessas 

questões em princípios comuns e universais, determinando a informação e a compreensão da 

ciência de maneira acessível a todos, e orientando a instrumentalização jurídica de seus 

princípios mais básicos.411  

Talvez o maior mérito da Bioética seja sistematizar (ou ao menos tentar) o 

tratamento de questões diversas, mas que devem guardar entre si, necessariamente, princípios 

e fins comuns, sendo considerada como “ramo da filosofia moral que estuda as dimensões 

morais e sociais das técnicas resultantes do avanço do conhecimento nas ciências 

biológicas”.412 

                                                        
409 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 44. 
410 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 8.  
411 SCHAEFER, Fernanda. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal 
(Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 36-37. 
412 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, 
Jussara Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 53-54.  
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Retornando ao tema do presente estudo, as questões de saúde reprodutiva e sexual 

foram especialmente importantes no desenvolvimento da interdisciplina moderna da Bioética, 

pois elas envolviam temas sobre os quais a Igreja Católica Romana era muito rígida e 

proibitiva. A regulação da fecundidade foi a questão principal para a criação da Bioética, mais 

do que qualquer outra questão certamente, mais do que qualquer tema médico ligado às 

tecnologias de ponta. Esta era uma questão que afetava diretamente centenas de milhares de 

pessoas; lidava com a essência do sofrimento e da satisfação humana.413 

Sendo assim, serão apresentados a seguir os quatro princípios da Bioética 

relacionados aos direitos reprodutivos, lembrando que nenhum tem prioridade sobre os 

outros, sabendo que muito da controvérsia bioética envolve as discussões sobre qual deles 

deve ser priorizado para resolver problemas específicos.   

A autonomia do paciente baseia-se, por exemplo, em exigências éticas de que o 

consentimento dos pacientes quanto ao tratamento seja livre e esclarecido, sem pressão ou 

indução. Em geral, este princípio prevalece sob o dever de não fazer o mal, uma vez que ele 

defende as escolhas informadas, porém pobres dos pacientes, e condena qualquer 

comprometimento da autonomia do paciente, como atitudes paternalistas ou infantilização dos 

mesmos. Este princípio vem sendo utilizado de forma crescente para defender o direito dos 

pacientes de determinarem o tamanho de suas famílias e a concepção e a RHA, quando 

necessário.  Adultos perfeitamente capazes podem se tornar vulneráveis à exploração quando, 

por exemplo, os médicos de quem dependem para tratamentos terapêuticos solicitam que eles 

participem em pesquisas reprodutivas e em outras pesquisas médicas que envolvam risco.   

A beneficência, que se constitui no dever ético de fazer o bem e de maximizar o 

bem, corrobora as condições da maioria dos tratamentos médicos e da atenção à saúde. A 

busca por melhores terapias médicas e por cuidados médicos preventivos eficientes está em 

concordância com este princípio. Porém, ela representa um desafio ético, quando aquilo que 

uma pessoa acredita ser benéfico para ela, pode ter implicações adversas para outras. Isto 

significa que as pesquisas benéficas não podem ser interrompidas por especulações – tais 

como o mal ou a falta de segurança que um tratamento pode causar para os fetos – que ainda 

não tenham sido comprovadas. As mulheres, quando dispõem das informações necessárias, 

                                                        
413 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 66.  
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podem tomar as suas próprias decisões sobre os riscos e benefícios dos tratamentos e das 

pesquisas.  

A não-maleficência incorpora a ética médica fundacional de “não fazer o mal”. 

Em geral, é errado provocar, ou mesmo correr o risco de causar dano, no sentido de danos, 

dor, inabilidade, ou angústia. O dano também pode consistir, por exemplo, na deterioração da 

autoestima ou na provocação de sentimento nas pessoas de que tenham sido usadas, 

exploradas, ou tratadas de forma desrespeitosa. Uma abordagem mais recente, no entanto, 

considera que a recusa em aplicar uma proporção satisfatória de recursos para melhorar a 

atenção à saúde das mulheres, incluindo aquelas em idade reprodutiva, é considerada 

antiética.  

O princípio da não-maleficência não significa apenas não danificar, mas também, 

não agir de má-fé, o que inclui tratar as pessoas como objetos ou meios, nem impessoalmente, 

mesmo quando elas não estejam expostas ao risco de injúrias ou danos físicos.  

E finalmente, a justiça distributiva se preocupa com a imparcialidade, e com a 

garantia de que todas as pessoas recebam os direitos a que fazem jus. Isto requer que casos 

semelhantes sejam tratados de forma similar, como, por exemplo, na alocação de recursos 

escassos, e que casos diferentes sejam tratados de modo a expor as diferenças.414   

Todas as Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), que 

sucessivamente foram sendo editadas (sendo a atual a Resolução no 2.121/2015), 

disciplinando as técnicas de RHA, consagram o princípio da beneficência, visto que vincula o 

uso das referidas técnicas ao problema da infertilidade, que constitui um problema de saúde. 

Entendidas assim, as técnicas de RHA representam, acima de tudo, formas de combate à 

esterilidade e às doenças geneticamente transmissíveis.  

Do ponto de vista bioético, as técnicas de RHA constituem um remédio 

terapêutico para combater o mal da infertilidade humana e, assim, realizam o postulado de se 

fazer o bem aos seres humanos; elas podem ser utilizadas desde que exista a probabilidade 

                                                        
414 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
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efetiva de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o paciente ou o possível 

descendente, consagrando-se o princípio da beneficência e não o da maleficência.415  

Segundo o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), 

organismo português, a fundamentação ética, no que se relaciona com as tecnologias de RHA, 

deve apoiar-se no conceito de natureza humana, não numa perspectiva meramente biológica, 

mas integrando as diferentes dimensões da vida que confluem numa constante procura de 

realização pessoal. Assim, cada pessoa deveria ser entendida como ser único e irrepetível e 

tratada como um fim em si mesma, e não como um meio, o que significa que a opção pelas 

tecnologias de RHA e suas implicações não podem ser analisadas unicamente em função dos 

pais. Os dois princípios éticos fundamentais na aplicação das técnicas de RHA podem 

enquadrar-se, neste posicionamento, na não instrumentalização da pessoa humana e na 

dignidade humana.416  

Sílvia da Cunha Fernandes, em sua obra sobre a regulamentação jurídica da RHA, 

ao tecer comentários sobre o princípio bioético da justiça, argumenta que todos, 

independentemente da situação financeira, devem ter acesso aos benefícios do progresso da 

ciência, visto que devem ser tratados de forma igual, sendo dever do Estado colocar à 

disposição da população uma medicina moderna e avançada.417  

Olga Krell, Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL), defende que o princípio bioético da justiça possar dar chance à 

participação popular no progresso cientifico, especificamente nas técnicas de RHA:   

Em verdade, a população, de uma maneira geral e independentemente de sua 
situação social e econômica, deve ser privilegiada com os avanços da reprodução 
assistida. Tendo em vista o principio de justiça, os menos favorecidos 
economicamente também possuem o direito de gerar seus próprios filhos através das 
TRHA, devendo, para tal fim, receber ajuda estatal através do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A alocação de recursos para a medicina terapêutica deve beneficiar 
todos os cidadãos brasileiros, e para tanto se faz necessária uma política de recursos 
destinados à operacionalização das TRHA.418   

Desde o nascimento de Louise Brown, em 1978, o primeiro “bebê de proveta”, 

uma série de dúvidas éticas surgiram acerca do emprego de tecnologia para obtenção de 

                                                        
415 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 43.  
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gravidez e, à medida que novos avanços científicos surgem, aumentam os questionamentos 

sobre o tema.419  

Fermin Roland Schramm, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, ao 

analisar o tema da reprodução assistida conjuntamente com o abortamento, descreve que são 

certamente dois problemas importantes, tanto para a saúde pública como para a Bioética, 

ainda que não esgotem todo o campo dos complexos e conflituosos problemas morais dos 

cuidados em saúde da mulher, da criança, do adolescente e da família, sendo considerados 

como dois paradigmas constitutivos da Bioética do começo da vida, pois envolvem a chamada 

“dialética entre princípio da autonomia e princípio da proteção”.  

Mesmo afirmando que a RHA diz respeito à questão da liberdade reprodutiva e do 

desejo da mulher de ter filhos, ou seja, uma “liberdade de procriar” ou “liberdade positiva”, 

Fermin Roland Schramm admite que existem também oposições e tentativas de restringir, e 

até de proibir este tipo de liberdade, baseando-se em vários tipos de argumentos morais. Eles 

vão desde as proibições absolutas de tipo religioso – inclusive sua variante, consistente na 

proibição de “fazer o papel de Deus” (playing God) – e a proibição de interferir nos processos 

teleológicos naturais, passando pela proibição em prol da defesa dos direitos do ente 

presumivelmente mais frágil e desprotegido, o qual pode ser – em algumas interpretações – 

indiferentemente o feto (independentemente de seu estágio de desenvolvimento), o embrião 

ou o pré-embrião, e vão até argumentos aparentemente menos cogentes, como aqueles que 

consideram moralmente ilícita e até “fútil”, por exemplo, a reprodução diante da possibilidade 

de adoção de crianças e recém-nascidos abandonados, em nome do amor ao próximo ou da 

solidariedade social. 420 

A decisão de gerar uma criança não é um processo simples, abrangendo vários 

aspectos, que vão desde os recursos financeiros da família, até aqueles de ordem emocional, 

espiritual e econômico-social. Por ser algo complexo que envolve inúmeras facetas e, 

principalmente, por tratar-se de um ato humano que envolve um outro ser humano a ser 

trazido ao mundo, e que pode vir a ser fonte de conflitos, há necessidade de refletir, sob o 
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ponto de vista bioético, muito mais que biologicamente, sobre as decisões que devem ser 

feitas frente à reprodução humana.421  

Entre as diversas posições a favor ou contra a utilização, a posição Bioética laica 

que parece a mais adequada é expressa por Marco Segre e Fermin Roland Schram, quando 

escrevem:  

Distinguindo-nos das posições moralistas essencialmente preocupadas com os 
argumentos que visam a proibição, defendemos o ponto de vista ético da 
aceitabilidade prima facie das técnicas e biotécnicas de reprodução assistida ou 
NTRs que consideramos necessárias para enfrentar os problemas ligados à 
reprodução humana, desde que tal aceitação seja fruto do exercício da autonomia 
responsável em termos de reprodução, esteja acompanhada pela indispensável 
vigilância em termos de biossegurança e uma razoável garantia de respeitar e/ou 
ponderar os direitos fundamentais dos sujeitos morais envolvidos.422  

Eduardo de Oliveira Leite, atualmente Professor Titular da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), há 20 anos já perguntava se a moral e o direito positivo estão 

suficientemente aptos a enfrentar essas novas questões, ou se as novas técnicas estariam a 

exigir novas regras capazes não só de contornar os problemas daí decorrentes, como também 

estabelecer limites de aplicação dos novos conhecimentos.  

 Acrescenta ainda, dizendo que nas sociedades modernas, a esterilidade gera uma 

série de tratamentos terapêuticos. Como muitos – inclusive o Poder Judiciário – em sua 

esmagadora maioria, ainda acham não se tratar de uma doença (infelizmente ainda nos dias 

atuais) e a opinião pública tem se questionado se ela merece um tratamento adequado, ou se, 

no atual estágio de evolução científica, deve-se recusar os progressos da pesquisa e limitar 

progressivamente seu avanço. 

E afirma que as procriações artificiais perturbam nossas representações 

tradicionais dos modos de concepção e das estruturas de parentesco e que a FIV criou uma 

situação especialíssima na história da maternidade: pela primeira vez na história da 

humanidade, o começo da vida humana se encontra dissociado do corpo da mulher geradora, 

e conclui dizendo que nossos hábitos, até então, sempre nos conduziram a não nos 

envolvermos neste terreno extremamente íntimo e delicado, que é a decisão do casal de ter ou 
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não ter um filho, e que toda a rede social e familiar sempre se estruturou em torno da ideia de 

que esta decisão é de exclusiva competência do casal e do seu médico.  

Eduardo de Oliveira Leite questiona se teríamos nós o direito de criar um novo 

ser. Uma criança. Se a criança assim criada não correria o risco de ser tratada como um meio 

e não como um fim em si mesmo. Para ele, o interesse da criança seria, sem dúvida, um dos 

critérios a ser considerado na resposta. E conclui nos conduzindo a nos interrogarmos sobre o 

direito dos indivíduos de serem pais e também sobre as relações entre os que participam da 

reprodução e aqueles que educarão a criança.423 Parece, porém, que todo esse tempo, de mais 

de 20 anos, ainda não foi suficiente para responder tais questões de forma satisfatória.   

Partindo-se da premissa, do princípio de que “a medicina é uma atividade 

inerentemente moral”, Monica Sartori Scarparo cita Jacques Testard, pai do primeiro bebê de 

proveta francês, que junto com René de Frydman, e autor de L’ouef transparente, afirmaram 

taxativamente que “o século XXI ou será ético ou não existirá”. Esclarecem que a Bioética, 

como disciplina que regula e orienta o progresso das ciências da vida e da saúde, constitui, 

portanto, um desafio para a sociedade atual. Ao direito cabe posicionar-se sobre esse 

desafio.424 

Na seara dos novos direitos relacionados à Bioética, destaca-se uma questão 

preliminar quanto ao direito de procriar: existe um direito a filhos? Para a professora gaúcha 

Fabiane Simioni:  

A demanda por filhos não se dá da mesma forma em todos os contextos de classes 
sociais, raça e gênero. Ela é mais que uma expressão da afirmação de uma 
individualidade, é a reivindicação pela descendência planejada e racionalizada com 
o intuito de manutenção de si e daquele outro ser tão vigorosamente desejado.425 

A biologia impõe restrições que a racionalidade do homem não segue; esse possui 

objetivos e desejos, que muitas vezes não podem ser atingidos pelas funções biológicas 

                                                        
423 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 131-133. 
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425 SIMIONI, Fabiane. Monoparentalidade e Tecnologias Reprodutivas In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, 
Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 311. 



153 
 

 

disponíveis. O uso da tecnologia para produzir uma criança pode ser permissível se isso torna 

o mundo mais apropriado às pessoas.426  

A infertilidade levanta implicações éticas diferentes em cada sociedade, embora, 

de modo geral, ela seja uma fonte de sofrimento emocional para as pessoas que desejam ser 

pais. Algumas sociedades negam que a infertilidade do casal seja causada pelo fator 

masculino, e as mulheres acabam levando a culpa por não conceber os filhos de seus maridos, 

chegando a ponto de divórcio, vergonha e destituição de bens.427  

As questões bioéticas que se apresentam podem ser expressas pela falta de 

autonomia das pessoas em decidir sobre os melhores métodos, já que eles não têm acesso aos 

mesmos, seja por desinformação, seja pela ausência de serviços saúde. Do mesmo modo, 

ocorre uma injustiça em relação à prevenção dos problemas e ao seu tratamento quando eles 

se configuram. Parece haver uma política velada de não investir nas causas de infertilidade e 

no seu tratamento, já que muito claramente a política, nos países em desenvolvimento, é 

diminuir a prole para combater a miséria.428  

Percebe-se facilmente os envolvimentos éticos e os riscos que estão presentes na 

utilização destas técnicas em face da ausência de uma legislação que organize, estabeleça 

critérios e responsabilidades pelos desvios que podem, certamente ser provocados com a 

utilização das mesmas, sobretudo no que diz respeito à vida e aos direitos da mulher, do 

homem e da criança nascida de tais intervenções.429  

A Ética e o Direito não têm sido capazes de acompanhar as inovações 

biotecnológicas que colocam em discussão velhos dilemas, paradigmas e valores tradicionais, 

considerados absolutos e imutáveis como, por exemplo, vida e morte. São avanços que podem 

alterar completamente o rumo da vida humana, presente e futura e, por isso, merecem atenção 

especial, com a imposição de novos e mais dinâmicos limites éticos, morais e jurídicos, 

capazes de garantir a efetiva tutela dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.  
                                                        
426 CARDOSO, Fabíola de Castro; FELIPE, Sônia T. O Estatuto Moral de Humanos em Estado Embrionário e 
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Nota-se que há uma evidente incompatibilidade entre a realidade social e cultural 

da sociedade atual (tecnocientífica) com a ordem jurídica firmada pelo Estado Liberal de 

Direito e, por isso, suas categorias jurídicas têm se mostrado insuficientes e inadequadas à 

proteção de interesses individuais e coletivos, sendo muitas vezes ineficazes as respostas 

dadas a conflitos gerados pelo progresso científico.430  

Sendo assim, não se pode negar que, à medida que a ciência avança, é dever do 

Estado acompanhar as mutações, sob pena de ficar muito atrás na prestação de serviços à 

sociedade. Ou seja, o Estado deve acompanhar os avanços da RHA, pois, por uma questão 

lógica, constata-se que com o avanço da ciência surgiu a Bioética. Na Bioética está insculpido 

o princípio da justiça. E desse princípio surge a obrigação estatal em melhor disponibilizar os 

benefícios dos avanços tecnológicos.431   

Porém, não é lícito querer ter um filho a todo custo, forçando até mesmo os 

limites naturais. O desejo de ter um filho é “apreciável”, mas não indispensável nem 

fundamental. Em muitos casos, o desejo de ter um filho não é em nada algo superfluo e 

frívolo; pelo contrário, a decisão de fazer nascer um filho é um aspecto importante e crucial 

para o próprio projeto de vida, pois constitui um compromisso para com a existência.432   

Compete à Bioética estudar a moralidade da conduta humana na área das ciências 

da vida, sendo certo que com os avanços científicos no campo da reprodução humana e uma 

consequente superação de preconceitos, houve uma reintrodução da preocupação ética, pois a 

sociedade precisa de critérios para poder adequadamente julgar e decidir o que é “bom” e o 

que é “mau” para si própria. O questionamento a respeito da natureza ética das condutas 

humanas, no tocante às técnicas de RHA, deverá analisar em profundidade até onde esse 

avanço tecnológico poderá levar à “coisificação” do ser humano; mas, ao mesmo tempo, não 

poderá perder de vista que a essência da questão também diz respeito à perpetuação da 

espécie e à realização do desejo humano de procriação.433   
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No caso da utilização das técnicas de RHA, a lógica do paciente e do médico é a 

seguinte: o primeiro deseja ter um filho a todo o custo, não entendendo por que deva 

desprezar qualquer tipo de procedimento “necessário” para atingir seu intento; o segundo 

imagina ter um dever de fazer tudo o que for tecnicamente possível para atender seu paciente. 

Desse modo, ignora-se completamente qualquer barreira ética que possa existir.  

Contudo, deve-se ter em mente que planejar, conceber e dar à luz a um ser 

humano acarreta um vínculo perene de responsabilidade entre pais e filhos; esse vínculo 

moral deve ser a base ética de qualquer procedimento de RHA, porque os pais têm o dever de 

cuidar sempre dos interesses de seus filhos.434   

Sendo assim, não se pode fechar os olhos para todas as questões e possíveis 

envolvimentos éticos e riscos que estão presentes na utilização das modernas técnicas de 

RHA, que são uma ajuda valiosa para aqueles que padecem com a infertilidade, havendo 

necessidade, sem dúvida alguma, de uma legislação que organize e estabeleça critérios e 

responsabilidades pelos descaminhos que podem, certamente, envolver a vida e os direitos da 

mulher, do homem e da criança nascida de tais intervenções.435 

 

 

2.2.2 As questões psicológicas envolvendo o casal infértil 

Ao abordar assunto tão complexo quanto a infertilidade e as questões que orbitam 

em torna da mesma, é importante tecer breves comentários a respeito dos aspectos 

psicológicos envolvidos, não só em relação à descoberta da infertilidade no momento em que 

mais se deseja um filho, mas também em relação à vivência daqueles que são submetidos às 

novas técnicas de RHA, que na realidade, já não são tão novas assim, mas que podem se 

constituir numa experiência inédita, e muitas vezes traumatizante para quem padece com a 

infertilidade. 

O querer humano é sobrelevado.  O desejo de filhos é algo especial. No modelo 

tradicional, o membro do grupo deve procriar porque está a serviço da linhagem e tem o dever 
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de assegurar sua continuidade pela descendência; entre nós ele procria também por esses 

motivos, mas principalmente porque “deseja ter filhos”.436 

A infertilidade é uma doença que tem inúmeros efeitos sobre a saúde física e 

psicológica das pessoas, bem como consequências sociais, incluindo a instabilidade conjugal, 

ansiedade, depressão, isolamento social e perda de status social, perda de identidade de 

gênero, ostracismo e abuso. A maior parte das religiões dá grande valor para famílias com 

muitos filhos. Assim, a infertilidade também afeta o bem-estar religioso na vida e, para 

algumas comunidades, também depois da morte.437 

As técnicas de RHA, por sua vez, são oferecidas aos casais ou às pessoas que não 

obtêm êxito em ter filhos através do encontro sexual. Assim, se com a contracepção, tornou-

se possível o sexo sem reprodução, aqui é viabilizada a reprodução sem sexo. Ao permitir a 

disjunção entre reprodução e sexo, ela radicaliza a disjunção entre erotismo e fecundação, 

entre acaso e reprodução.438 

Tais técnicas representam uma verdadeira revolução, na medida em que permitem 

a procriação sem relação sexual, ao inverso da contracepção que permite a sexualidade sem 

procriação.439 Como observa a psicanalista francesa Marie-Magdeleine Chatel, “o abalo que 

o nosso século conheceu, com a possibilidade de controlar medicamente os nascimentos, 

operou uma revolução irreversível, a de separar o ato sexual da procriação”.440  

Com efeito, antes dessa revolução, um filho vinha como uma das consequências 

possíveis do ato sexual; ele vinha do desconhecido, do acaso, do risco inevitável que se corria 

ao manter relações sexuais. A fecundação era da ordem do acidente, e o filho, da 

imprevisibilidade. Hoje, a vinda de um filho pode ser e é de fato cada vez mais racional, 

consciente e voluntariamente programada, até mesmo nas camadas sociais menos favorecidas,  
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como será abordado mais adiante nesse capítulo. O lugar do sexo, por sua vez, se desloca: não 

mais lugar do risco, e sim do meio a que se pode ou não recorrer para a realização de um 

projeto fundado na razão, na consciência e na vontade.  

A medicina da procriação forneceu seu saber e suas competências ao desafio 

voluntarista moderno, e a gestão racional e intencional de se ter um filho, encontra-se hoje, 

com a sua ajuda, em grande parte, realizada. Instaurada, portanto, essa revolução, as pessoas 

passam a acreditar que podem controlar a sua fecundidade, já que podem tanto inibi-la pelos 

métodos contraceptivos, quanto induzi-la pelas técnicas de RHA. E isso em grande parte é 

real, de modo que o surgimento do imprevisível, do inesperado, do novo e do impensável 

encontra-se hoje também em grande parte excluído.  

O desenvolvimento das técnicas de RHA encontra-se, com efeito, numa linha de 

continuidade com o desenvolvimento de uma Medicina que, enquanto representante da 

ideologia do progresso, mostra-se cada vez mais apta a responder eficaz e seguramente à 

demanda feminina de disjunção entre sexo e reprodução, e de junção entre o desejo 

consciente e a vinda de um filho.441 

Colocada à disposição das pessoas inférteis ao final dos anos 1970, as técnicas de 

RHA difundiram-se rapidamente no mundo, inclusive no Brasil, onde a primeira tentativa de 

sucesso ocorreu em 1984. O crescimento das mesmas foi relacionado, por especialistas da 

área biomédica e da psicologia, em última instância, a um iminente desejo de filhos ou de 

reprodução. A força e a verdade deste desejo levariam homens e mulheres a buscar, muitas 

vezes a qualquer custo e a qualquer preço, ter acesso a essa tecnologia.442 

O desejo de filiação é inato à natureza humana, sendo certo que, em decorrência 

da transformação de um casal em pai e mãe, faz com que o homem e a mulher se sintam 

adultos como seus pais. Não se é mais filho de seu pai, nem filha de sua mãe, mas o pai de seu 

filho, a mãe de seu filho, numa situação extraordinariamente nova, inédita para ambos, 

impossível de ser definida quando não vivenciada. E, nascida a criança, confere-se às pessoas 
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uma perspectiva imortal, pois com a fecundidade, está garantida a capacidade de se 

multiplicar, o que permite perpetuar-se bem além da morte, na continuidade da filiação.443  

E obviamente, nos dias atuais, esse desejo também é experimentado por pessoas 

solteiras, após a promulgação de nossa CF/88 (art. 226, §4º), que deu novas cores à entidade 

familiar, e mais recentemente, no reconhecimento, pelo STF, em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, das uniões homoafetivas.444 

Reproduzir alcança status de recurso à plena formação individual, significa 

eternizar-se. Não sendo o ser humano imortal, um recurso para se tornar perpétuo é, 

exatamente, a reprodução.  Gerar outros a partir de si mesmo é fazer-se permanente. Assim, o 

reproduzir pode ser, também por isso, entendido como necessidade pessoal. Inclusive, este é o 

fato que explica o termo perpetuar usado, por vezes, como sinônimo de reproduzir. Manter-se 

perpétuo, eterno, é fim que se pode alcançar através da reprodução.445 

Nas sociedades ocidentais desenvolvidas, a reprodução é cercada de significados 

simbólicos, predominando ideias tais como as de continuidade individual, de recriação do eu, 

de realização pessoal por meio da maternidade e da paternidade, definidas em bases 

biológicas – enfoque que pode estar sendo reforçado pelas novas tecnologias reprodutivas.446  

Sem dúvida alguma, tanto o desejo da paternidade quanto o da maternidade 

foram, ao longo dos tempos, sendo inscritos na cultura e no caráter do homem e da mulher, 

como fonte essencial para a preservação da espécie. Nesse contexto, a infertilidade toma o 

aspecto de um estigma, e em muitas culturas até foi vista como castigo divino, pois a mulher 

estéril era comparada à figueira maldita de que fala a bíblia. Percebe-se, então, porque tantos 
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446 COSTA, Tonia. E por que não a Adoção ou Ficar sem Filhos? O Desejo da Maternidade no Contexto da 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
110. 



159 
 

 

casais se socorrem das novas alternativas. Em primeiro lugar, como forma de afirmarem sua 

capacidade de geradores, e, em segundo, para cumprirem seu desiderato de perpetuidade, de 

se imortalizarem através de um filho, de um descendente.447  

A descoberta da doença relacionada à impossibilidade de procriar naturalmente 

gera uma série de desequilíbrios psicológicos no casal, ou em um de seus integrantes, 

afetando, portanto, suas integridades psicofísicas. Assim, as técnicas de RHA permitem que 

tais problemas, que afetam diretamente à saúde das pessoas envolvidas, possam ser sanados, 

mesmo que se saiba que a esterilidade, por exemplo, permanecerá depois da concepção e do 

nascimento do filho.448 

Se a fecundidade confere ao homem a capacidade de se multiplicar, de se 

imortalizar na figura dos filhos, a ausência destes, como decorrência da infertilidade, pode 

desestruturar uma união, rompendo com a cadeia familiar, não permitindo a perpetuação de 

vida, pois durante toda sua existência, pelo menos para a grande maioria das pessoas, espera-

se continuar vivendo através dos filhos.449  

Trata-se essencialmente de refazer aquilo que fizeram nossos pais, de continuar a 

cadeia da vida e, pois, de lutar contra o envelhecimento e a morte pela criança, que deve 

sobreviver aos pais. A gravidez surge. É o momento da verificação da integridade corporal e 

das faculdades de reprodução. A criança que nasce dá, pela sua presença, o estatuto de pais a 

seus procriadores. A partir de então, estes serão um pai e uma mãe, tanto quanto seus próprios 

pais.450 

Porém, é importante destacar que os aspectos psicológicos da experiência de 

infertilidade têm sido discutidos de maneira relevante na literatura nacional e internacional, 

onde a infertilidade tem sido descrita como fonte de ansiedade para a maioria dos casais que a 

                                                        
447 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.29-30. 
448 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 511. 
449 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 22.  
450 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 101-102.  
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vivenciam, podendo desencadear sentimentos de inferioridade, raiva, culpa, depressão e 

frustração.451   

A infertilidade interrompe um projeto de vida pessoal e do casal, produzindo 

sofrimento psíquico. Para alguns, ter um filho é o principal objetivo de vida e, nesses casos, o 

sofrimento decorrente da infertilidade é maior, sendo que a maior dificuldade para ambos é a 

ansiedade, que está acima dos níveis tidos como normais.452 

No momento em que há o desejo por filhos e esse desejo não pode ser preenchido, 

inicia-se um período de provações, nem sempre com final feliz. Se no final do século XX 

instalou-se a liberdade de contracepção, tão natural e comum ao casal moderno, não se pode 

dizer o mesmo quanto à possibilidade de procriar. A concepção, o poder de fecundar, apesar 

de todas as conquistas científicas, guarda segredos e permanece um mecanismo complexo. Se 

hoje dispomos do poder de inibi-la completamente, não dispomos, na mesma proporção, da 

capacidade de conduzi-la a termo em cada tentativa. E em meio a essas tentativas, quanto 

mais a idade avança, mais as chances de conceber se reduzem, tornando a espera ainda mais 

angustiante, pois o tempo cobra seu preço. 

A imagem mais ou menos dramática que se tem de seu estado de infertilidade é 

então determinada não pela extensão de seus conhecimentos de biologia, mas, principalmente, 

por suas fantasias e imaginário social, crenças antigas e tradições que geraram o infame mito 

da esterilidade, e sendo grande o número de fatores subconscientes que determina o desejo 

por um filho (já que o filho sempre existiu, de uma forma ou de outra, nas fantasias do 

homem ou da mulher), torna-se insignificante determinar se a infertilidade é causada por um 

ou por outro membro do casal, pois a descoberta atinge a ambos. 

Nesse sentido, frustram-se também todos os projetos de vida em família quando a 

aguardada chegada de um filho não ocorre. Os planos desaparecem e o desejo de que o novo 

ser tão esperado preencha lacunas, realize os mais intensos sonhos, compense deficiências e 
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fracassos, seja portador de benesses e felicidade, esvai-se diante do espectro da 

infertilidade.453 

E para quem desejava um filho e não o consegue, o sentimento de derrota é muito 

intenso, pois no momento em que se toma a decisão de conceber, na hora mais apropriada e 

racionalmente calculada, surge a incapacidade de completar esse desejo e isso rapidamente 

trás uma sensação de fracasso.454  

A capacidade de perpetuar a espécie representa uma essência para a realização do 

ser humano, em todos os tempos, em todos os povos. A preocupação com a fecundidade vem 

se desenrolando na história, de tal modo que a incapacidade de gerar sempre representou uma 

ameaça, um temor que poderia significar motivo de degradação nos grupos familiar e social. 

Ser infértil resulta em um mal-estar, fonte de sofrimentos e dissabores como frustração, culpa, 

inferioridade, pois significa ser portador de um estigma que marca e discrimina quem se 

desvia dessa ordem social estabelecida,455 e a consciência da infertilidade é uma experiência 

de sofrimento que provoca crises no curso da vida.456  

A vulnerabilidade inata a qualquer paciente, torna-se ainda mais aguda no âmbito 

da RHA. Além da intransponível impossibilidade – na maioria das vezes – de uma “cura” e 

das muitas incertezas cultivadas pelos especialistas neste ramo, há outras circunstâncias 

agravantes, como os efeitos psicológicos da luta pela fertilidade e os altos custos destes 

tratamentos. A soma de tais fatores confere àqueles que passam por este verdadeiro calvário 

uma “especial vulnerabilidade”.457 

Assim, ao chegar o momento da procriação e não se concretizando o desejo por 

um filho, uma estranha surpresa começa a dominar os espíritos diante a realidade. A 

impossibilidade do projeto não realizado transforma a surpresa e inquietude numa progressiva 

angústia. A sucessão das tentativas fracassadas leva as pessoas a procurar um intermediário 

                                                        
453 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 22-24. 
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455 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
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eficaz. Os especialistas da reprodução vão então ser requisitados para preencher esta falta 

insuportável e escandalosa.458 

Se numa sociedade em que a anticoncepção é largamente difundida e utilizada, ou 

seja, tem-se o controle para não engravidar, no momento em que o desejo pelo filho se 

manifesta e não pode ser satisfeito diante de um diagnóstico de infertilidade, todo o controle 

que havia se perde nesse sentido, surgindo então, principalmente os sentimentos de fracasso e 

frustação, que podem chegar a ser intoleráveis. 

E esta intolerabilidade, baseada nas pesquisas da britânica Barbara Menning, se 

manifesta em progressiva ascensão que passa por seis fases consecutivas, a saber: recusa, 

raiva, sensação de isolamento, culpa, obsessão, angústia e depressão. 

A recusa é a primeira reação ao problema insolúvel. A grande maioria de homens 

e mulheres, apanhados na surpresa da revelação, recusa-se a aceitar o diagnóstico dado pelo 

médico. Na realidade, tal atitude nada mais é do que um meio de defesa que permite adaptar-

se a uma nova situação traumatizante. 

A confirmação do diagnóstico gera a raiva que mascara os sentimentos de intensa 

dor e angústia. A raiva é direcionada a pessoa que se encontra mais próxima do casal, no caso, 

o médico. Muitas vezes, procura-se a opinião de vários médicos, e o médico que deu o 

diagnóstico passa a ser o grande vilão, que dever ser esquecido e rejeitado. 

Já consciente da dura realidade, surge então o isolamento e a negativa de dividir o 

problema com familiares ou amigos, o que é compreensível: a vergonha, o temor de ser objeto 

de pena e o medo dos conselhos inadequados acentua o isolamento. Com relação à família, a 

infertilidade frustra as expectativas dos parentes, especialmente dos futuros avós, assim como, 

em relação aos amigos, destroem-se as esperanças do meio social.  

O sentimento de culpa sucede à sensação de profundo isolamento. Segundo 

Barbara Menning, há uma procura para se saber as razões da “punição” da infertilidade. O uso 

de anticoncepcionais, o sexo antes do casamento, ou o aborto, são algumas das razões 

arguidas como justificadoras da infertilidade. Diante do fracasso, investe-se na possível 

gravidez recorrendo a qualquer meio para suavizar a “culpa” da inaceitável esterilidade. 
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Já o intenso desejo de engravidar caracteriza a fase da obsessão. A vida 

transforma-se num infinito planejamento: curvas de temperatura, datas de ovulação, consultas 

médicas, medicamentos maciços, etc. 

E, por fim, vêm os estados de angústia e depressão, que seguem a inabilidade de 

ter um filho. Angústia que envolve tanto a perda de uma vida em potencial, quanto a 

possibilidade de superar a própria mortalidade. Enfrenta-se um período de intensa crise que 

pode influenciar sua fertilidade e ter repercussões em sua vida sexual, criando novos fatores 

de infertilidade que não existiam antes. Se a crise da infertilidade não for resolvida, entra-se 

num círculo vicioso, no qual os sintomas são agravados por problemas psicológicos que, por 

sua vez, agravam a ansiedade e a frustração. 459  

Não se pode chamar de egoísta aquele e/ou aquela que quer ter seu próprio filho. 

Além disso, o ato de amor ocorre igualmente, e, talvez, dose maior quando se empregam as 

técnicas de RHA, onde ocorre a renúncia integral da privacidade no ato de procriação e se 

aceita a participação de um terceiro estranho. 

O testemunho de pacientes submetidos à procriação artificial e o conjunto de fases 

ou etapas de reações psicológicas a que todos, necessariamente, se submetem, revelam um 

dado importante que não pode ser subestimado por aqueles que se debruçam sobre a matéria: 

a inseminação artificial ou a FIV não são recursos inconsequentes, superficiais ou 

sensacionalistas, aos quais recorrem os casais estéreis. Ao contrário, o processo vem cercado 

de intensa dificuldade, tensão, riscos e sequelas, agora estudados com maior intensidade – que 

só valorizam a tentativa de seus autores e atores. Uma coisa, porém, é certa: quem a ele se 

submete e dele sai ileso, não só demonstrou ser possuidor de imensa carga de coragem, mas, e 

sobretudo, deu testemunho de uma incomum capacidade de amar.460 

Para Mônica Scarparo, é oportuno que se acrescente a posição atual de teólogos 

não conservadores sobre a RHA, tais como o padre Pedrinho Alcides Guareschi, Doutor em 

Psicologia Social e Professor Convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o qual apresenta os seguintes argumentos:  
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O princípio que dá sentido à família é que ela, à semelhança da Trindade (que 
também é uma família), procura a realização e complementação mútua de dois ou 
mais seres, através do amor. (...) Costuma-se dizer que os filhos são fruto deste 
amor. Se formos aplicar essas reflexões ao problema da inseminação in vitro, 
poderíamos dizer que essa ação, quando contém em si esse princípio fundamental de 
amor, realização e complementação mútua, se coloca muito bem dentro dos 
princípios cristãos. A experiência nos mostra que casais chegam a gastar fortunas e 
fazem sacrifícios ingentes para poderem ter um filho que vai ser o fruto de seu amor. 
Pode-se reduzir o amor à relação sexual normal? Não poderiam existir outros 
caminhos para que eles cheguem à realização e complementação de suas vidas, 
através do amor?461 

A infertilidade sempre existiu, podendo afetar um dos pares ou o casal e trazer 

implicações na vida conjugal, gerando, em muitos casos, conflitos e até separações. É fonte de 

sofrimento, angústia e, não raro, quadros depressivos. A mulher pode se sentir menos 

completa, menos feminina. Já os homens inférteis são identificados e se identificam como 

sendo pouco másculos.462  

De modo geral, as mulheres e os homens não estão preparados para a infertilidade, 

acreditando serem férteis. Uma das explicações para esse fenômeno é que a educação sexual, 

recebida ao longo da vida, costuma focar na noção de fertilidade, assim como o processo mais 

geral de reprodução cultural dos valores ligados à paternidade e à maternidade. Participam 

desse processo educativo, por exemplo, a família, a escola, a mídia, as instituições religiosas, 

os cientistas e os profissionais da saúde.  

A título de elucidação, na infância, as crianças imitam o papel de mãe e/ou pai nas 

suas brincadeiras. Na adolescência, meninos e meninas recebem educação sexual na escola 

e/ou na família para usar preservativos, a fim de evitar DST e filhos indesejados, associando 

isso à ideia de que todos são férteis. Assim, só quando uma pessoa se depara com a 

infertilidade percebe o quanto sua educação foi unidirecional.463 

A infertilidade não coloca em cheque só a organização psíquica do indivíduo, mas 

atinge também o casal. Se é difícil ser aceita pelo homem solteiro, ela é ainda mais ofensiva 

para o homem casado, que sofre em não poder dar a sua mulher a realização da gravidez e a 
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alegria de ter um filho. Com efeito, a infertilidade priva-a de três sensações insubstituíveis: a 

gravidez, a criança e o estado de mãe.464 

Na maioria das sociedades, a responsabilidade psicológica e social pela 

infertilidade é muito mais direcionada para as mulheres. Em muitos casos, a condição da 

mulher está diretamente ligada à sua fecundidade, e a incapacidade de ter filhos pode ser 

interpretada como uma desgraça, ou mesmo razão para o divórcio. O sofrimento vivenciado 

por mulheres inférteis ou por mulheres que estejam em casamentos inférteis pode ser muito 

real465 e ainda parece vigorar a ideia de a mulher torna-se feliz e realizada quando engravida e 

dá a luz, e que as nulíparas466 são mulheres amargas, egoístas e desequilibradas 

psicologicamente, porque não querem ser mães, não conseguiram engravidar ou, ainda, não 

puderam levar uma gravidez a termo. De fato, para algumas pessoas, a infertilidade constitui 

um castigo injusto, ou justo para aqueles que recriminam a mulher por retardar o prazo 

prescrito pelos médicos para gerar.467 

Sendo assim, quando se busca na procriação artificial o alívio de tal sofrimento, 

exige-se uma carga emocional de renúncia, abnegação e esforço acima da média normalmente 

suportada pelo comum das mulheres. Logo, não pode ser taxado de ato de vaidade, mas antes, 

é um ato de imensa coragem e infinito desprendimento.468  

As limitações causadas pela infertilidade podem ser dolorosas fisicamente e 

trazem, também, muito sofrimento emocional. Há várias histórias no Velho Testamento que 

demonstram o sofrimento de mulheres inférteis como Rachel, que preferia morrer a não ter 

um filho. As mulheres choram seu infortúnio, não conseguindo comer e implorando a Deus 

por um filho, invejando a fecundidade de outras mulheres que formam o clã.  
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Mesmo sendo as preferidas, as mulheres inférteis se desesperam e são cobertas de 

amor por seus maridos, que não conseguem compreender porque sua dedicação não lhes supre 

suficientemente de felicidade. Para algumas mulheres a gravidez é um evento essencial na 

vida. Já alguns homens, nos dias atuais, quando se dão conta de que a infertilidade do casal 

pode se dever à sua própria impossibilidade, sentem dor pela incapacidade de gerar 

descendentes e, adicionalmente, sentem-se culpados por privarem suas parceiras da vivência 

da gravidez.469  

A infertilidade é, para muitas mulheres, geradora de sofrimento psíquico, visto 

que a reprodução humana busca a perpetuação do ser. O avanço das tecnologias biológicas 

como, por exemplo, os métodos contraceptivos, dá à mulher a ideia da possibilidade de 

controle do desejo, o que é sem dúvida um engodo. Suas realizações nas esferas do trabalho e 

do estudo, bem como no campo financeiro, geralmente servem de critério para que as 

mulheres adiem os planos de gravidez, marcando datas e fases de vida “ideais” para que 

tenham seus filhos. E nesse sentido, a RHA, outrora chamada artificial, não é senão, mais um 

instrumento a serviço da pulsão humana, tencionando energia capaz de abrir caminho para a 

vida ou fechá-la para a morte.470 

A infertilidade pode prejudicar a autoestima dos pacientes e, em algumas culturas, 

ser uma causa de divórcio. A prática tem mostrado que os homens tendem a acreditar que a 

impossibilidade de ter filhos seja causada por uma incapacidade de sua esposa e não sua. 

Embora a infertilidade seja uma preocupação comum a ambos os parceiros de um casamento, 

e uma questão para a qual eles buscam tratamento, ambos podem ter interesses contrários em 

obter informações sobre a parcela de contribuição do outro na dificuldade de se tornarem 

pais.471   

E quando um casal busca os recursos médicos disponíveis para solucionar o 

impasse da infertilidade – independente se sua condição sócio-econômica – quer uma solução 

rápida e vencedora. E nesta luta, quem mais sofre é a mulher, pois a idade lhe cobra um preço, 
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onde seu prazo é exíguo, já que a natureza não lhe concede outra prorrogação. Instala-se, 

assim, uma luta contra o tempo, que cria um processo de sofrimento e ansiedade extrema.472  

A não concepção involuntária pode constituir uma crise importante na vida 

pessoal, trazendo tratamentos que mobilizam mudanças físicas e psicológicas para os casais. 

Os procedimentos de RHA, como a inseminação intrauterina, FIV ou a Injeção 

Intracitoplasmática de Espermatozóide (ICSI), embora tenham provido muitos casais com 

uma nova oportunidade para a gravidez, também podem prolongar seu sofrimento e 

desapontamento, pois não oferecem garantia de sucesso. 

Viagens para a realização do tratamento, custos elevados, falta de privacidade e 

reorganização da rotina são outras questões com que esses casais necessitam lidar. A 

sexualidade perde um pouco de sua espontaneidade e de seu sentido lúdico de prazer em meio 

aos gráficos de temperatura, testes e tratamentos. Os tratamentos intensificam a perda do 

controle sobre um aspecto privado da vida do casal: a sua relação sexual. 

A FIV tem sido descrita, portanto, como um estressor multidimensional, uma vez 

que envolve tanto questões características da própria experiência de infertilidade, como 

aquelas referentes ao tratamento em si. Constitui-se, assim, um contexto em que é difícil 

separar o impacto da infertilidade das reações ao tratamento. No início do mesmo, os casais 

mostram-se, de uma forma geral, bem ajustados, apresentando poucas diferenças em relação à 

população em geral. No entanto, o posterior contato com o fracasso das tentativas tenderia a 

afetar seu bem-estar psicológico.473 

Não se pode olvidar que nessa busca de satisfação legítima ao desejo de gerar, 

podem-se encontrar também sentimentos de vaidade e egoísmo, pois certos casais vêem na 

criança um objeto, um valor a ser perseguido e para o qual todos os meios justificam a 

realização do projeto. Alguns valores de nossa “sociedade de consumo moderna” enaltecem a 

concepção hedonista do mundo, de modo que a impossibilidade de transmitir a vida é 

vivenciada, às vezes, com dramaticidade e reconhecimento de fracasso.474   

                                                        
472 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 59.  
473 SPOTORNO, Paula Munimis; SILVA, Isabela Machado da; LOPES, Rita Sobreira. Expectativas e 
sentimentos de mulheres em situação de reprodução medicamente assistida. Aletheia, n. 28, 2008, p. 105-106. 
474 BRAUNER, Maria Claudia Crespo, op. cit. p.56.  
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E é justamente sobre os aspectos sociológicos envolvendo a infertilidade e as 

técnicas de RHA empregadas na tentativa de contorná-la, assim como uma abordagem 

filosófica sobre o tema, que se passará a analisar a seguir.  

 

2.2.3 Uma abordagem sociológica e filosófica da infertilidade no contexto da reprodução 

humana assistida 

O processo de angústia, frustração e sofrimento pelo fracasso no projeto de 

paternidade, não é só estabelecido no ambiente íntimo e restrito ao casal, ou, em projeção um 

pouco maior, no ambiente familiar, mas – e aqui entra o componente irônico e abrangente do 

problema – continua determinado pelo meio social em que vivem. 

 A sociedade – que tende sempre a fixar os papéis humanos que nela atuam – 

continua estabelecendo não só padrões de comportamentos, como também posturas a serem 

vividas numa relação a dois. Igualmente estabelece atribuições, funções e desempenhos, que 

não podem ser subestimadas, arriscando-se os infratores a pagar pesados ônus. Homens e 

mulheres devem aceitar a parte que lhes cabe nesses papéis e o grupo social espera que tanto 

um, como outro, se conforme com os imperativos e regras sociais. 

O tradicional pressuposto social reprodutivo e as representações dele têm que ser 

reformulados, já que a imperiosidade dá espaço à liberdade. Com os avanços tecnológicos 

observados na medicina nos últimos cinquenta anos, o reproduzir vai aos poucos perdendo o 

seu caráter de dever e estabelecendo-se como uma opção, onde instituições sociais não mais 

podem fundar-se nos mesmos pilares porque estes, paulatinamente, tornam-se insustentáveis. 

Porém, nem sempre essa decisão será livre e autônoma no meio social, como se verá adiante.  

 Um aspecto relevante que concorre, sobremaneira, para esta imprescindível 

reavaliação social é a própria persistência do objeto reprodutivo. Embora todo o progresso 

médico tenha permitido estado de escolha – sendo possível, assim, a negativa – não 

exterminou a generalizada pretensão dos indivíduos de reproduzirem-se. O que muda é o 

controle que se faz do processo: uns adiam-no, outros o adiantam, uns valem-se do recurso 

natural, outros das técnicas de RHA. 

A possibilidade de procriar artificialmente, aliada à revolução da contracepção, 

ou seja, à separação da sexualidade e procriação, que permite ao casal ter filhos quando 
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querem e se querem, possibilitou aos homens escolher, livre e voluntariamente, o momento da 

chegada da criança esperada. Mas nenhuma evolução ou revolução, por mais intensa que se 

tenha manifestado, afastou a hipótese da procriação plenamente latente na sociedade atual, 

como na era primitiva. Ou seja, o desejo por filhos sempre povoou o imaginário da maioria 

das pessoas e a sociedade sempre esperou e cobrou que esse desejo fosse realizado.475   

Se o avanço médico não excluiu da sociedade a busca pela reprodução, o que fez 

foi, em considerável amplitude, conformá-la e redimensioná-la. Fez-se uma nova 

configuração do fenômeno reprodutivo. Com essas inferências científicas, iniciou-se um 

processo irreversível: a denominada medicalização do sexo e da reprodução. Nessas 

sociedades, a prática e o discurso dos saberes atuam pela regulação das condutas cotidianas e 

dos comportamentos individuais, baseadas em enunciados científicos que descrevem o normal 

e o anormal.476 

Não importa se pobres ou ricos, oriundos do serviço público ou privado, 

separados às vezes por enorme distância social, os casais infertéis dividem exatamente o 

mesmo “desejo”: o de ter um filho.  

Suas aspirações, suas palavras, podem ser resumidas: Eu, nós, “desejo-desejamos” 

um filho. Desejo, de desejar, verbo transitivo direto (Aurélio). Ter desejo ou vontade de; 

querer; apetecer; ambicionar. Ter gosto ou empenho em. Cobiçar, ambicionar. Querer 

(alguém ou algo), para determinado fim. Exprimir (um desejo), às vezes sob a forma de votos 

de cumprimentos. Aspirar ao que não possui ou goza.477 

Na vida em sociedade, pode-se afirmar que a infertilidade sempre foi considerada 

como um fator negativo, uma grande falha humana; já a fertilidade sempre foi vista como 

uma bênção, onde a possibilidade de gerar e ter filhos tornava o homem imortal. Até o final 

do século XV, somente a mulher era considerada infértil, sendo inadmissível a possibilidade 

                                                        
475 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 21-22. 
476 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 92. 
477 SOUZA, Maria do Carmo Borges de SOUZA. Infertilidade e Reprodução Assistida. “Este tal Desejo de Ter 
um Filho”. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 3.  
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de haver infertilidade masculina. Porém, foi somente no século XVII que se admitiu não ser 

só da mulher, mas do homem também.478  

A incapacidade de procriar constitui para muitos uma prolongada crise na vida e 

este estresse resulta em morbidade emocional e problemas interpessoais, como já descrito 

anteriormente. O desejo de prole pode ser um instinto herdado, e a reprodução como um 

objetivo essencial da vida toma-se implícito já nos primórdios dos processos de socialização, 

como observado em citações bíblicas. 

Sempre existiu o argumento de que a infertilidade não é uma doença e, portanto, 

não precisa, necessariamente, ser tratada. A própria definição de saúde (demonstrada no 

Capítulo 1) contesta tal argumento. Saúde não é só ausência de doença. Seu conceito é mais 

abrangente e envolve bem-estar físico, mental e social; isto implica que homens e mulheres 

sejam informados e tenham direito de acesso a serviços apropriados de saúde, que 

possibilitem a concretização do sonho de uma gravidez. Se por um lado a incapacidade 

reprodutiva carece de importância para os sociólogos preocupados com a explosão 

demográfica, para aqueles que não têm filhos o problema muitas vezes assume proporções 

gigantescas, incapacitando-os de desfrutar a plena felicidade pessoal e conjugal. A 

infertilidade determina impacto social; não raro os casais sofrem pressões familiares e de 

amigos e, às vezes, são discriminados pela falta de filhos.479 

Se, juntamente com os aspectos emocionais, acrescentarmos as imposições de 

ordem social e familiar, pode-se bem avaliar no que implica, para o casal, a descoberta de 

uma infertilidade. A situação psicológica torna-se difícil pelo isolamento no qual é colocado o 

casal, assim como as reações das pessoas que os cercam igualmente pesam sobre eles. O que 

ocorre é uma reação de reprovação em cadeia, causada pela infertilidade e considerada pela 

sociedade como uma doença, sempre grave e diversa na sua evolução; ora lenta, ora aguda. 

Limitada, inicialmente, a uma pessoa, essa reação de reprovação passa a atingir o casal, e daí, 

passa ao grupo familiar, envolvendo, num estágio derradeiro, a sociedade inteira.480 

                                                        
478 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 23.  
479 PETRARCO, Alvaro; BADALOTTI, Mariangela; ARENT, Adriana Cristine. Bioética e Reprodução 
Assistida. IN: LEITE, Eduardo de Oliveira. Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 1-2.  
480 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 102-103. 
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Maria Claudia Crespo Brauner, ao considerar a infertilidade um fato comum, 

afirma que em nossos dias os distúrbios dos mecanismos fisiológicos da reprodução 

constituem problema médico-social generalizado e de progressiva incidência, que atinge uma 

assinalável camada da população em idade procriativa, envolvendo milhares de casais.481  

A história do nascimento diz respeito a todos os seres humanos, pois todos 

nascemos um dia. O nascimento de uma criança reafirma a questão essencial do sentido da 

existência humana, testemunhando nossa fé no futuro. Em razão desta importante carga 

simbólica, estamos definitivamente ligados aos aspectos históricos e ao contexto sociocultural 

do nascimento.482 

Ao término do século XIX, diversos pesquisadores concluíram que a fertilização 

ocorria com a união de um espermatozóide a um óvulo através da cópula carnal, e que era o 

gameta fecundado que dava origem a um novo ser humano após a gestação. E somente no 

século XX, a partir do conhecimento mais aprofundado das ciências médicas, aconteceram 

grandes descobertas no campo da genética, sendo a década de 70 decisiva para a evolução das 

procriações artificiais483, o que gerou uma verdadeira revolução no seio da unidade familiar, 

assim como da sociedade como um todo. 

A evolução tecnológica da medicina reprodutiva, após difundir os métodos 

contraceptivos, avançou e se estabeleceu em direção a uma nova conquista: contornar as 

limitações biofisiológicas daqueles que desejavam reproduzir-se, mas não conseguiam. Neste 

contexto, a medicina reprodutiva tornou-se o instrumento eficaz para que uma equipe médica 

burlasse os obstáculos trazidos pela infertilidade.  

E em uma sociedade culturalmente lastreada em uma base familiar, composta por 

pais e filhos, a RHA possibilitou a correção legítima do “desvio” social causado pela ausência 

de filhos, concretizando a medicalização de fenômenos antes restritos à intimidade do casal, 

tais como a inseminação artificial e a FIV. Ao mesmo tempo, a RHA modificou a 

                                                        
481 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
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mentalidade das pessoas em relação à sexualidade, à medida que possibilitou a desconexão 

entre sexo e reprodução: hoje, os bebês também “vêm do laboratório”.484  

O desejo de ter filhos é central no debate sobre as técnicas de RHA e já foi 

demonstrado em diversos estudos, das mais variadas abordagens. Além disso, transcende a 

divisão sexista binária em que a nossa sociedade se apoia. Para Maurizio Mori, Professor de 

Bioética da Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Turim, Itália, o desejo de ter 

filhos não é algo supérfluo e frívolo. A decisão de fazer nascer um filho deve ser entendida 

como um aspecto crucial para o próprio projeto de vida, pois constitui um profundo 

compromisso com a existência, onde a impossibilidade de procriação compreende grave 

obstáculo ao projeto de vida das pessoas.485  

Gay Becker, uma das sociólogas pioneiras no estudo da medicalização da 

infertilidade nos Estados Unidos, mostrou como houve uma guinada no sistema classificatório 

utilizado para definir a ausência involuntária de filhos. Se nos anos 60 e 70 a infertilidade era 

um problema eminentemente social e passível de ser contornado pela adoção, a partir dos 

anos 80 ela passou a ser vista como um problema médico, diante do qual se recorre à ciência 

em busca de solução. Houve, portanto, uma mudança nos termos descritivos: de condição 

social, a infertilidade tornou-se um quadro clínico passível de ser controlado pela ciência.486   

Se, por um lado, a infertilidade ilustra o processo crescente de medicalização das 

sociedades industrializadas, por outro ela pode ser utilizada como uma lente para 

compreender os valores sociais relacionados à fertilidade, à sexualidade, à maternidade, à 

reprodução biológica e social, aos papéis de gênero, ao parentesco, à filiação, à família e, 

mais recentemente, à informação genética.487  

Nas classes populares, por exemplo, o constrangimento a que se vêem submetidos 

mulheres e homens, pela ausência de filhos, enseja um comprometimento de ordem moral que 

                                                        
484 QUEIROZ, Arryanne. Tecnologias Reprodutivas e Direito: algumas conexões. In: DINIZ, Débora; 
BUGLIONE, Samantha. Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do 
Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 24. 
485 MORI, Maurizio. Fecundação assistida e liberdade de procriação. Rev. Bioética, Brasília, v. 9, n. 2, 2001, p. 
67. 
486 BECKER, Gay; NACHTIGALL, Robert D. Eager for medicalisation: the social production of infertility as a 
disease. Sociol. Health Illn., v. 14, n. 4, 1992, p. 457. 
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atinge as identidades masculina e feminina,488 e ao mesmo tempo a gravidez é bem recebida, 

sendo motivo de união das famílias e contando com seu total apoio. Assim, nos grupos 

populares, a identidade feminina está muito vinculada ao desempenho do papel de mãe e de 

esposa.489  

A reprodução humana, hoje medicamente assistida, na medida em que trata do 

nascimento de um ser humano, está impregnada dos costumes e modos da época em que a 

consideramos490, e a intervenção médica no fenômeno reprodutivo gera, na realidade, uma 

normatização dos comportamentos. E esta é uma valiosa consideração. Afinal, a medicina não 

é meramente somada a uma conjuntura dada, mas vem moldar esta conjuntura. Assim, a seu 

próprio cargo, ficou a reformulação social da sexualidade e da reprodução. Medicalização, 

portanto, é exatamente a promoção desse regramento. 

A vontade humana torna-se valor central para as práticas médicas e, de maneira 

reflexa, para a coordenação social. Inexiste uma “situação social ideal” da qual partem as 

intenções reprodutivas. Assim, na medida em que as técnicas médicas já foram inseridas na 

estruturação da sociedade, elas influenciam as deliberações dos indivíduos, e da própria 

sociedade como um todo.491 

Pode-se salientar a importância do controle de certos determinantes de saúde 

relacionados com a poluição, estresse, tabaco, comportamentos sexuais, proliferação de DST, 

além da prática de abortos clandestinos, que constituem causas evitáveis de infertilidade e que 

justificam o desenvolvimento sustentado de programas de prevenção, educação e 

aconselhamento no âmbito da sexualidade e reprodução em particular, e da saúde e bem-estar 

em geral. 492 
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Nesse diapasão, a prevenção da infertilidade é sem dúvida preferível às tentativas 

de sua superação. A título de exemplo, no Brasil há uma situação de infertilidade decorrente 

do uso distorcido da esterilização feminina: mulheres esterilizadas, com ou sem seu prévio 

consentimento, e desejosas de uma nova gravidez, compõem entre 15% e 25% da clientela de 

alguns ambulatórios de infertilidade.493   

Como demonstrado na análise dos dados reunidos em um amplo estudo 

internacional realizado pela OMS, a responsabilidade pela infertilidade é comumente 

compartilhada pelo casal. Porém, por razões biológicas e sociais, o ônus da infertilidade não é 

compartilhado de forma igualitária. Os levantamentos clínicos sobre a infertilidade da 

companheira são mais elaborados do que os do companheiro.494  

E foi justamente com as mulheres que o desenvolvimento das novas tecnologias 

reprodutivas, tanto em termos de contracepção, como de concepção, provocaram as maiores 

mudanças sociais, alterando o papel das mulheres na sociedade. Com o surgimento dos 

métodos anticoncepcinais na década de sessenta, aliado aos movimentos feministas, as 

mulheres ganharam liberdade sexual, podendo pela primeira vez desvincular o sexo da 

reprodução. E com as novas tecnologias de RHA, as mulheres puderam investir em suas 

carreiras profissionais, deixando o sonho da maternidade temporariamente adiado. De “donas 

de casa” e “senhoras do lar”, passaram a profissionais independentes e autônomas quanto à 

escolha do melhor momento para procriar.   

A participação da mulher no trabalho reprodutivo e a divisão sexual do trabalho 

social evoluíram de tal maneira que, como mostram os dados demográficos, as mulheres 

passaram a se reproduzir em idade bem mais elevada. Tal fato social e culturalmente 

determinado tem implicações no plano biológico: a dificuldade de procriação aumenta de 

forma diretamente proporcional à idade da mulher.  

As mudanças no plano de cultura, representadas pela necessidade de ampliação no 

tempo da formação escolar e do preparo para a entrada no mercado de trabalho, são fatores 
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que efetivamente postergam a idade da procriação para faixas etárias mais avançadas e, 

consequentemente, aumentam a demanda pelas técnicas de RHA.495  

Foi a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho que determinou a 

aceleração na produção e na circulação de meios de regulação de fecundidade, o que, por sua 

vez, possibilitou às mulheres separar sexualidade e reprodução. Pela primeira vez na história, 

as mulheres tiveram a chance de controlar a sua fecundidade e subsistir independentemente de 

um homem, já podendo então ser designadas por algo mais do que mães. Ou seja, a 

capacidade fisiológica das mulheres para gestar, parir e aleitar passou a não definir mais um 

dever sócio-cultural das mesmas, e muito menos pode ser tomada como pretexto para o seu 

aprisionamento e subordinação social.496   

Ter um filho compreende uma decisão deliberada, na qual pesam fatores tais 

como posição no mercado de trabalho, estabilidade financeira, realização/conclusão de 

estudos, preocupação com a educação dos filhos. E projetos de reprodução que desconsiderem 

fatores deste tipo tendem a ser socialmente reprovados, mesmo quando a realidade indica a 

ausência de possibilidade de concretizar projetos – situação comum entre os mais jovens, os 

mais pobres, os desprovidos de acesso aos cuidados de saúde – e que infelizmente 

compreendem a maioria da população brasileira. 

A ausência de filhos expõe publicamente características físico-morais de mulheres 

e homens. As identidades de mulheres e homens estão relacionadas aos valores e às posições 

do feminino e do masculino no contexto social. Deste modo, a demanda por filhos não se dá 

da mesma forma em todos os contextos de classe, raça e gênero. Nas classes populares, por 

exemplo, o constrangimento a que se veem submetidos mulheres e homens, pela ausência de 

filhos, enseja um comprometimento de ordem moral que atinge as identidades masculina e 

principalmente a feminina.497  
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Demógrafos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destacam 

que quanto maior a renda familiar, mais tarde as mulheres se casam e, consequentemente, 

mais tarde têm filhos, porque preferem completar seus estudos e ingressar no mercado de 

trabalho primeiro. Em contrapartida, para as classes populares, a importância da primeira 

gravidez e da maternidade como ritos de passagem, aliada à valorização do status adulto, 

permite, inclusive, a aceitação da gravidez das jovens logo após ficarem “mocinhas”. 

Ao contrário do que se imagina, a falta de informação sobre métodos 

contraceptivos nem sempre é a principal causa da gravidez nessa faixa etária, mas, sobretudo, 

a busca por autoestima, em que ser mãe “é uma forma de encontrar seu lugar no mundo e ter 

relativa independência em relação aos pais”, num universo em que não há perspectiva de 

crescimento profissional ou intelectual (escolaridade). Com o status de mãe, ganha-se 

ascensão social no meio em que se vive, na “comunidade”, onde a gravidez é bem recebida, 

sendo motivo de união das famílias e contando com seu total apoio. Assim, nos grupos 

populares, a identidade feminina está muito vinculada ao desempenho do papel de mãe e de 

esposa.  

Ser mulher nos grupos populares inclui a maternidade como condição inerente e 

necessária para sua completa realização como pessoa. A gravidez e a maternidade são vividas 

não apenas como processo corporal, mas como a atribuição de um status superior à mulher 

em relação às mulheres sem filhos, onde o desejo de ser mãe usualmente configura-se como 

projeto da vida, enquanto em grupos sociais mais abastados, a maternidade pode ser 

programada e dotada de recursos tecnológicos para este fim.498 

Com o avanço tecnológico, nascimento, desenvolvimento e preservação da vida, 

e mesmo a morte deixaram de serem fatos naturais, transformando-se em ações médicas, de 

todo influentes para o direito e onde a medicina determina como nascer, quando morrer, 

como viver, o que comer, o que fazer ou não, num processo contínuo de acompanhamento do 

indivíduo, de forma direta ou indireta, como a que ocorre por meio de campanhas ou 

orientação pelos meios de comunicação de massa.499 

                                                        
498 COSTA, Tonia. E por que não a Adoção ou Ficar sem Filhos? O Desejo da Maternidade no Contexto da 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
111-112.  
499 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
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E nos debates éticos sobre a tecnologia reprodutiva, é fundamental que os 

médicos e demais profissionais envolvidos com a reprodução, prestem esclarecimentos sobre 

os aspectos biológicos e técnicos presentes nas técnicas de RHA, para que a nossa sociedade, 

que é pluralista, possa participar de maneira mais informada e menos emotiva, e tente solver 

os dilemas relativos aos conflitos morais que surgem em função dos diferentes pontos de vista 

sobre estas questões.500 

Indispensável destacar a observação de Miriam Ventura, no sentido de que 

durante décadas o planejamento familiar e o controle da natalidade não eram pensados como 

tema de saúde e cidadania, mas como um problema “coletivo/macro/social”, pertinente ao 

debate sobre demografia e crescimento econômico. O “planejamento familiar” e o “controle 

da natalidade”, em outra compreensão, serviram de instrumento de políticas populacionais 

coercitivas e controle do crescimento da população em alguns países, como a China e a índia. 

Os movimentos sociais, especialmente os das mulheres, vêm promovendo o deslocamento e a 

consolidação do referido tema para o campo da saúde reprodutiva, e o seu reconhecimento 

como direito, prioritariamente, individual. Este último entendimento parece ser o único 

adequado e exigível para fins de proteção da pessoa humana.501 

Quando se fala em liberdade de procriação, parte-se do princípio de que a política 

não deve se intrometer na vida das pessoas regulando quando e quantos filhos devem ter. De 

fato, isto ocorre na procriação dita “natural” – por meio de uma relação sexual. Já a 

reprodução dita medicalizada, assexuada ou artificial é regulada por resoluções e portarias, 

existindo um controle social sobre a mesma que pode ser questionado.502 E o questionamento 

pode ser ainda maior quando esse controle não tem a representatividade democrática 

encontrada em uma lei. 

                                                                                                                                                                             

Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.778.  
500 PETRARCO, Alvaro; BADALOTTI, Mariangela; ARENT, Adriana Cristine. Bioética e Reprodução 
Assistida. IN: LEITE, Eduardo de Oliveira. Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 13.  
501 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3. ed. Brasília – DF, 2009. P. 86. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>. Acesso em 09 set. 2013; BARBOZA, Heloisa 
Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, 
Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no Direito Internacional 
Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p.782. 
502 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 176.  
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E nessa esteira, o antropólogo Marko Synésio Alves Monteiro aponta que um dos 

desafios colocados ao pensamento sobre o corpo são as biotecnologias contemporâneas e as 

possibilidades de manipular a matéria viva, tornadas possíveis pela engenharia genética e 

outras tecnologias, onde a cada dia temos notícia de novas descobertas e novas possibilidades 

de manipulação de células, seja no campo da saúde, da agricultura ou das indústrias 

farmacêuticas e de cosméticos. Para ele, a novidade trazida pela biotecnologia vem no sentido 

de possibilitar a manipulação de processos biológicos, sem a limitação de processos naturais 

como a reprodução sexuada, causando interferências antes inimagináveis. Além disso, novos 

seres vivos passam a conviver conosco, oriundos não de processos evolutivos, mas de práticas 

laboratoriais. E entre as novas tecnologias encontram-se, sem dúvida alguma, as técnicas de 

RHA. 

  Para o antropólogo, os desenvolvimentos das diversas biotecnologias superam em 

velocidade a nossa capacidade social de debater as suas consequências. Afirma que a cada 

momento nos deparamos com fatos consumados que precisam ser debatidos e avaliados em 

esferas como o Poder Legislativo, o Direito e a cultura, e que estamos, assim, em pleno 

processo de reorganização das nossas expectativas e normas de conduta com relação aos 

nossos próprios corpos, e no caso das novas tecnologias de RHA, os impactos que as mesmas 

provocam na vida humana e a perturbação nos sistemas de parentesco, filiação, 

consanguinidade e família.503 

O sociólogo britânico Nikolas Rose, em sua obra The Politics of Life Itself: 

Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty First Century, analisa sociologicamente as 

consequências da manipulabilidade da biologia pelos novos desenvolvimentos da genética. 

Segundo ele, com a biotecnologia, a própria ontologia da vida é que se torna objeto de 

disputas políticas, levando a um necessário questionamento das categorias que utilizamos para 

pensar tais processos.504 Obviamente, tais questionamentos com respeito à biotecnologia 

sempre existiram, principalmente quando governos, e a política que os sustenta, utilizam-se 

dessas novas tecnologias como forma de controle e atenuação das tensões populacionais.  

                                                        
503 MONTEIRO, Marko Synésio Alves. Corpos projetados e redimensionados: arte e políticas da vida. Revista 
Alegrar (online), n. 8, 2011, p. 4, 6. Disponível em: <http://www.alegrar.com.br/revista08/pdf/corpos_ 
monteiro_alegrar8.pdf>.  Acesso em 20 dez. 2013. 
504 ROSE, Nikolas, 2007 apud MONTEIRO, Marko Synésio Alves. Corpos projetados e redimensionados: arte e 
políticas da vida. Revista Alegrar (online), n. 8, 2011, p. 5. Disponível em: 
<http://www.alegrar.com.br/revista08/pdf/ corpos_monteiro_ alegrar8.pdf>.  Acesso em 20 dez. 2013. 
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Os filósofos se perguntam sobre a imagem do ser humano e da vida que estaria 

embutida na aceitação, na crítica ou na rejeição das tecnologias e qual o referencial teórico 

que daria embasamento às diferentes posições. Sociólogos e antropólogos indagam sobre os 

impactos que elas provocam na vida humana e a perturbação nos sistemas de parentesco, 

filiação, consanguinidade e família. Os cientistas avaliam perspectivas e riscos. Os juristas 

buscam a adequação dos problemas no campo específico do direito individual e coletivo. As 

mulheres se interrogam sobre o significado das técnicas de RHA para a autonomia, desejo e 

liberdade de decidir. Psicanalistas e psicólogos ficam atentos às questões da subjetividade 

humana.505 Tudo isso prova que as questões decorrentes do desenvolvimento da 

Biotecnologia e da Biomedicina envolvem respostas específicas multidisciplinares e 

interdisciplinares506, e no caso das técnicas de RHA, acrescente-se às áreas de conhecimento 

já citadas, a medicina. 

Para o filósofo francês Michel Foucault, foi durante o século XX que se 

consolidou um modelo de controle social, denominado por ele de biopoder, que tem nas 

práticas e no discurso da medicina e daquelas disciplinas, peças fundamentais. Este modelo é 

marcado por um forte investimento político na vida, na “qualidade” das populações, na 

reprodução individual e coletiva, sendo o domínio da sexualidade aquele que permite articular 

esses dois planos da reprodução. Para ele:  

Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento 
do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos 
no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de 
população aos processos econômicos. Mas, o capitalismo exigiu mais do que isso; 
foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu reforço quanto de sua utilizabilidade e 
sua docilidade, foram-lhe necessários métodos de poder capazes de majorar as 
forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar. 

Seria útil relembrar que quando Michel Foucault introduziu o termo biopoder, no 

final de suas aulas no Collège de France de 1975-6, ele foi preciso quanto ao fenômeno 

histórico que estava buscando apreender. Ele os enumerou: taxas de natalidade e o início das 

políticas de intervenção sobre elas; assuntos de morbidade, nem tanto as epidemias, mas as 

doenças que são rotineiramente predominantes em uma população particular e sugam seu 

                                                        
505 REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS. 
Reprodução Humana Assistida: Dossiê. Belo Horizonte: Rede Feminista de Saúde, 2003, p. 40. Disponível 
em: < http://www.redesaude.org.br/home/conteudo/biblioteca/biblioteca/dossies-da-rede-feminista/006.pdf >. 
Acesso em: 23 nov. 2013. 
506 Multidisciplinar porque as respostas muitas vezes decorrerão da utilização paralela de várias disciplinas. 
Interdisciplinar porque as respostas muitas vezes exigirão a integração de saberes de diversas disciplinas de 
diferentes áreas do conhecimento. Transdisciplinaridade é método de pensamento e de ação que pressupõe a 
integração completa das disciplinas.  
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esforço exigindo intervenções em nome da higiene pública e novas medidas para coordenar a 

assistência médica; os problemas da idade avançada e os acidentes a serem tratados através de 

mecanismos de seguridade; o problema da raça e o impacto sobre ele das condições 

geográficas, climáticas e ambientais, notavelmente na cidade. O conceito de biopoder é 

proposto depois de dez anos de pesquisa individual e coletiva em torno da genealogia do 

poder sobre a vida nos séculos XVIII e XIX.507 

O filósofo italiano Giorgio Agamben, em sua obra Homo Sacer, destaca que 

Michel Foucault, nos últimos anos de sua vida – enquanto trabalhava na história da 

sexualidade e ia desmascarando, também neste âmbito, os dispositivos do poder – começou a 

orientar, sempre com maior insistência, as suas pesquisas para aquilo que definia como 

biopolítica, ou seja, a crescente implicação da vida natural do homem nos mecanismos e nos 

cálculos do poder.508  

Michel Foucault nos mostrou como, a partir dos sécs. XVII / XVIII, o poder e os 

governos tomaram a seu cargo a vida, agora não disciplinar, não mais dirigida ao homem-

corpo, mas ao homem enquanto ser vivo, ao homem-espécie, no que ele chamou de 

biopolítica.509 A população torna-se assim um problema político ou, como o próprio filósofo 

diz, um “problema ao mesmo tempo científico e político, um problema biológico e de poder”. 

A vida biológica, tanto dos indivíduos como da espécie, deixa de ser considerada mera 

sobrevivência e passa a ser conscientemente assumida pelo poder, passa a ser uma questão 

política e de governo, trata-se agora de ampliar a vida, de capacitá-la, de promover a saúde 

tanto do indivíduo como da população, em suma, de inverter a frase considerada típica do 

poder soberano: no lugar de “fazer morrer ou deixar viver”, trata-se agora de “fazer viver e 

deixar morrer”.510 

                                                        
507 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. Política & Trabalho. Rev. Ciênc. Soc. - 
Política Trab., João Pessoa, n. 24, 2006, p. 31-32. 
508 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. 2. ed. 2. 
Reimpr. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p. 116. 
509 Biopolítica é o termo utilizado por Michel Foucault para designar a forma na qual o poder tende a se 
modificar no final do século XIX e início do século XX. As práticas disciplinares utilizadas antes visavam 
governar o indivíduo. A biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduos, a população. A biopolítica é a 
prática de biopoderes locais. No biopoder, a população é tanto alvo como instrumento em uma relação de poder. 
Já o Biopoder é uma tecnologia de poder, um modo de exercer várias técnicas em uma única tecnologia. Ele 
permite o controle de populações inteiras. Em uma era onde o poder deve ser justificado racionalmente, o 
biopoder é utilizado pela ênfase na proteção de vida, na regulação do corpo, na proteção de outras tecnologias. 
Os biopoderes se ocuparão então da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, 
dos costumes, etc, na medida em que essas se tornaram preocupações políticas. 
510 FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade. Tradução Maria Thereza da Costa Albuquerque e J.A. 
Guilhon Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 130-132. (A vontade de saber, v.1). 
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 E, enquanto Michel Foucault é de algum modo impreciso em seu uso dos termos 

no campo do biopoder, podemos usar o termo biopolítica para abarcar todas as estratégias 

específicas e contestações sobre as problematizações da vitalidade humana coletiva, 

morbidade e mortalidade, sobre as formas de conhecimento, regimes de autoridade e práticas 

de intervenção que são desejáveis, legítimas e eficazes.511 

Porém, num sentido de certa forma inverso à biopolítica descrita por Michel 

Foucault, considerada de majoração das qualidades e potencialidades da vida, ligada a um 

capitalismo em desenvolvimento que se queria inclusivo – mesmo que marcado pela extorsão 

da força de trabalho – e ao ideal de universalidade da modernidade, o capitalismo de hoje é 

excludente, ampliando a distância entre incluídos e excluídos, no que é acompanhado pela 

tecnociência. A biopolítica hoje é também excludente, eugênica e com um forte componente 

tanatológico. 

Mas a novidade do biopoder é que ele não atuará principalmente pelo controle 

repressivo da sexualidade e pela reafirmação da aliança e do casamento, mas pela incitação 

aos prazeres, pela valorização do desejo e das sensações, através de uma “explosão discursiva 

sobre o sexo”. As relações entre sexo e reprodução estão historicamente tão ligadas, que ainda 

hoje é impossível falar da sexualidade nas sociedades contemporâneas, sem considerar essas 

relações. Isso porque, nas sociedades humanas, todos os diferentes momentos da sequência 

reprodutiva – desde o coito, a gravidez, o parto e a amamentação, até o número e a 

socialização das crianças – são socialmente organizados e controlados.512 

Curioso notar que o termo biopolítica foi utilizado pela primeira vez por Michel 

Foucault durante suas conferências exatamente sobre a história da medicina, proferidas no 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1974.513  

Ao analisar o nascimento da medicina social, Michel Foucault afirma que com o 

capitalismo não se deu uma passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, 

mas justamente o contrário. Para ele, a medicina moderna é uma medicina social, 

fundamentada em uma certa tecnologia do corpo social. Talvez seja o lugar mais antigo onde 

se pode observar o jogo da verdade, do poder e da ética em relação ao sujeito, e às 

                                                        
511 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. Rev. Ciênc. Soc. - Política Trab., João 
Pessoa, n. 24, 2006, p. 28. 
512 LOYOLA, Maria Andréa. Sexualidade e medicina: a revolução do século XX. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 
4, 2003, p. 876. 
513 Ibidem. p.890. 
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possibilidades de uma vida boa, ou como os gregos teriam tido, uma vida florescente, 514 e 

como um sistema de racionalização e de controle, invadiu o campo da saúde, dilatando o da 

doença. Ao proclamar o desejo de gerir a população, a medicina se torna uma instância 

normativa, um componente do biopoder. Em nome da saúde, constituiu-se uma nova moral, 

uma nova economia e uma nova política do corpo. Nesse sentido, o filósofo francês afirma: 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 
no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 
corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica.515 

Porém, não parece casual que ele tenha dedicado tantos estudos à medicina dos 

sécs. XVIII e XIX, pois, na realidade, nenhum outro domínio do conhecimento representa 

melhor a interação normalizadora do saber e do poder, característica do biopoder (e 

consequentemente da biopolítica), levando à medicalização progressiva de toda a sociedade. 

No capítulo intitulado “Nascimento da Medicina Social”, na obra Microfísica do 

Poder, Michel Foucault sinaliza os efeitos de uma medicalização da vida e do espaço social, 

no qual os doentes tendem a perder o “direito sobre seu próprio corpo, o direito de viver, de 

estar doente, de se curar e morrer como quiserem”.516  

Para Michel Foucault, a sexualidade era crucial, em parte por que era o elo que 

conectava uma anatomo-política do corpo humano a uma biopolítica da população. Porém, 

hoje, talvez ao longo dos últimos cinquenta anos, essas instâncias se tornaram desconexas. A 

sexualidade tem sido desacoplada em certo grau das práticas e do simbolismo da reprodução, 

e a própria reprodução tem se tornado o objeto de uma série de formas de conhecimento, 

tecnologias e estratégias políticas que têm pouco a ver com a sexualidade. 

Observa-se, que na linha de Michel Foucault, o poder é mais exercido do que 

possuído. É um conjunto de relações estratégicas. Não há relação de poder sem a construção 

de um campo de saber. Na verdade, o poder produz realidades, produz campos de objetos e 

rituais de verdade.517 

                                                        
514 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. Rev. Ciênc. Soc. - Política Trab., João 
Pessoa, n. 24, 2006, p. 32. 
515 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 25. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2015, p. 80.  
516 Ibidem. p.96.  
517 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 34.  



183 
 

 

A partir da década de setenta, a questão da reprodução passa a ser problematizada, 

tanto nacional quanto supranacionalmente, por causa de suas consequências econômicas, 

ecológicas e políticas – superpopulação, limitação ao crescimento etc. Uma nova política para 

o aborto surge, adquirindo diferentes formas em contextos nacionais diversos. E, ao menos no 

Ocidente, uma temática relacionada, porém diferente da “escolha reprodutiva”, começa a 

tomar forma, quando um pequeno número de casais, em aliança com alguns médicos, tentou 

definir a infertilidade como uma condição médica potencialmente remediável e, 

consequentemente, o lugar de intervenções legítimas. Todos estes lugares conjuntamente, 

porém de modo diferenciado, combinaram-se, fazendo da reprodução um campo de 

problemática, no qual um conjunto de conexões aparece entre o individual e o coletivo, o 

tecnológico e o político, o legal e o ético. Este é um espaço biopolítico por excelência. 518 

A retórica da escolha claramente ressoa com a ética da autonomia no coração dos 

modos avançados de subjetivação liberal, e a transformação da infertilidade em uma doença 

tratável exemplifica a re-imaginação das habilidades humanas como abertas à reengenharia e 

ao melhoramento pela medicina. No entanto, precisa-se reconhecer o alcance limitado desses 

procedimentos, e o fato de que eles estão longe de ser rotineiros, e com frequência fracassam. 

Talvez, como muitas feministas têm afirmado, o principal sucesso biopolítico aqui 

reside no eixo da subjetivação: estas estratégias exibem a formação característica na qual 

escolhas aparentes ensejam novas formas de “responsabilização” e impõem obrigações 

onerosas, especialmente, neste caso, sobre as mulheres. Essas estratégias biopolíticas são 

indubitavelmente lastreadas por reivindicações de verdades, embora sejam aquelas verdades 

da demografia e da economia, e não da hereditariedade e da eugenia. 

Paul Rabinow e Nikolas Rose tomam como exemplo, a publicação, em 1972, do 

relatório do Clube de Roma intitulado Limites ao Crescimento519, que concluiu que: 

                                                        
518 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. Rev. Ciênc. Soc. - Política Trab., João 
Pessoa, n. 24, 2006, p. 43-44. 
519 Em 1968, constituiu-se o Clube de Roma, composto por cientistas, industriais e políticos, que tinha como 
objetivo discutir e analisar os limites do crescimento econômico levando em conta o uso crescente dos recursos 
naturais. Detectaram que os maiores problemas eram: industrialização acelerada, rápido crescimento 
demográfico, escassez de alimentos, esgotamento de recursos não renováveis, deterioração do meio ambiente. 
Tinham uma visão ecocêntrica e definiam que o grande problema estava na pressão da população sobre o meio 
ambiente. No ano de 1972, o grupo de pesquisadores liderado por Dennis L. Meadows publicou o estudo 
intitulado "Os Limites do crescimento". No estudo, fazendo uma projeção para cem anos (sem levar em conta o 
progresso tecnológico e a possibilidade de descoberta de novos materiais) apontou-se que, para atingir a 
estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais é necessário congelar o crescimento da 
população global e do capital industrial. Tal posição significava uma clara rediscussão das velhas teses de 
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Se as tendências atuais do crescimento na população mundial, industrialização, 
poluição, produção de alimentos e a redução de recursos naturais continuarem 
inalteradas, os limites ao crescimento neste planeta só serão alcançados dentro dos 
próximos cem anos. O resultado mais provável será um repentino e incontrolável 
declínio na população e na capacidade industrial. 

 
E para os autores, o controle da natalidade como forma de estabilizar a população 

foi fundamental na prescrição do referido relatório para reverter este problema, limitando o 

tamanho das famílias a duas crianças, especialmente naqueles países onde os índices de 

natalidade atualmente excedem em muito esse número, mas mesmo esta medida não era 

garantia de sucesso: 

Finalizamos com uma nota de urgência. Temos enfatizado repetidamente a 
importância de ajustes naturais na proporção população/capital no mundo. A demora 
destes ajustes significa, por exemplo, que, se a média de natalidade no México 
declinar gradualmente de sua taxa atual para uma substituição exata do valor dessa 
taxa até o ano 2000, a população do país cresceria de cinquenta para cento e trinta 
milhões. Não podemos dizer com certeza quanto tempo a espécie humana pode adiar 
o início do controle deliberado de seu crescimento antes que tenhamos perdido a 
chance de controle. 

 
Estes alarmes críticos ressoam com um conjunto de interesses análogos sobre o 

impacto do crescimento populacional sobre a riqueza econômica e a necessidade para os 

governos – especialmente aqueles dos países menos desenvolvidos – de introduzirem políticas 

para conter a reprodução – especialmente entre os pobres – como um pré-requisito para a 

modernização.520 

E no Brasil, conforme já dito anteriormente na seção 1.5 do capítulo 1 (e nunca é 

demais repetir), foi com a promulgação da CF/88 que expressamente se impediu – conforme 

disposto no §7º do art. 226 – que houvesse política de controle demográfico.   

Hoje o biopoder está sendo fortalecido pelas crescentes potencialidades das 

biotecnologias impulsionadas pelo mercado. A gestão técnica da vida cria poderes de 

agenciamento que potencializam estratégias biopolíticas na sociedade. O biopoder da atual 

tecnologia em gerar habilidades no domínio da vida é o desafio fundamental da bioética em 

sua tarefa de defender e proteger a vida em sentido amplo.  

                                                                                                                                                                             

Malthus sobre os perigos do crescimento da população mundial. A tese do Crescimento Zero era um ataque 
direto às teorias de crescimento econômico contínuo, propalados pelas teorias econômicas. O relatório teve 
repercussão internacional, principalmente, no direcionamento do debate caloroso que ocorreu, no mesmo ano de 
1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conhecida como Conferência de 
Estocolmo. Disponível em: <www.cefetsp.br/edu/geo/cluberoma.doc>. Acesso em: 10 abr. 2015. 
520 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas. O conceito de biopoder hoje. Rev. Ciênc. Soc. - Política Trab., João 
Pessoa, n. 24, 2006, p. 44-45. 
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A temática do biopoder, já comentada linhas atrás e introduzida por Michel 

Foucault, é posteriormente retomada por Giorgio Agamben, porém sob um viés sociológico e 

histórico, dando-lhe um enfoque mais filosófico e político. 

Para analisar o biopoder, Giorgio Agamben recorre à enigmática figura jurídica do 

homo sacer, do antigo direito romano e que designava ao homem, cuja vida era consagrada à 

Júpiter e por isso sagrada e separada das restantes vidas, não podendo ser “sacrificada” no 

sentido religioso ou ritualístico. Essa vida, por ser sagrada e não sacrificável, era, por isso, 

excluída da lei jurídica, o que permitia que ela pudesse ser eliminada por qualquer indivíduo 

sem que esse assassinato fosse considerado um delito. O homo sacer caracteriza-se pelo veto 

de sacrifício e pela impunidade de sua morte. Portanto, trata-se de uma vida sagrada e não 

sacrificável, mas matável por estar excluída do sistema jurídico.521  

Então, de acordo com Giorgio Agamben, a figura do homo sacer reaparece no 

século XX nos campos de concentração ou de extermínio em que as pessoas são reduzidas à 

vida nua e precária, por estarem excluídos da proteção jurídica da lei. Aqui ele retoma a 

distinção aristotélica entre bios e zoé522, pois, no campo, os sujeitos foram esvaziados da vida 

política (bios), enquanto cidadãos, já que foram excluídos do âmbito da lei moral e jurídica e 

reduzidos à pura zoé, isto é, à vida nua e crua, condição na qual eles são matáveis, porque não 

tem mais a proteção do direito. 

Segundo o filósofo italiano, os gregos não possuíam um termo único para 

exprimir o que nós queremos dizer com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, semântica 

e morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um étimo comum: zoé, que exprimia o 

simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bios que 

indicava a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo.523 

Michel Foucault, ao final de sua obra Vontade de Saber, resume o processo 

através do qual, nos limiares da Idade Moderna, a vida natural começa, por sua vez, a ser 

incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma em 

biopolitica: “Por milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal 

                                                        
521 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. 2. ed. 2. 
Reimpr. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p. 74-76.  
522 Na teoria política de Aristóteles, o homem, como qualquer outro ser vivente, é zoé (vida nua = mera 
existência biológica), mas que em razão de uma sua qualidade, que outros seres viventes não têm – a linguagem 
–, tem, também, uma existência política: é a linguagem que torna possível ao homem passar de zoé a politikòn 
zôon (animal político), vale dizer, lhe possibilita uma vida política (bíos políticos). 
523 AGAMBEN, Giorgio, op. cit. p.9. 
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vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja 

política está em questão a sua vida de ser vivente”.524   

A morte525 impediu que Michel Foucault desenvolvesse todas as implicações do 

conceito de biopolítica e mostrasse em que sentido teria aprofundado ulteriormente a sua 

investigação; mas, em todo caso, o ingresso da zoé na esfera da polis, a politização da vida 

nua como tal constitui o evento decisivo da modernidade, que assinala uma transformação 

radical das categorias político-filosóficas do pensamento clássico.  

E segundo Giorgio Agamben, uma das orientações mais constantes do trabalho de 

Michel Foucault é o decidido abandono da abordagem tradicional do problema do poder, 

baseada em modelos jurídicos-institucionais, na direção de uma análise sem preconceito dos 

modos concretos com que o poder penetra no próprio corpo de seus sujeitos e em suas formas 

de vida, onde esta análise parece orientar-se segundo duas distintas diretrizes de investigação: 

por um lado, o estudo das técnicas políticas (como a ciência do policiamento), com as quais o 

Estado assume e integra em sua esfera o cuidado da vida natural dos indivíduos; por outro, o 

estudo das tecnologias do eu, através das quais se realiza o processo de subjetivação, que leva 

o indivíduo a vincular-se à própria identidade e à própria consciência e, conjuntamente, a um 

poder de controle externo.526  

E para Giorgio Agamben, a tese foucaultiana deverá, então, ser corrigida ou, pelo 

menos, integrada, no sentido de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a 

inclusão da zoé na polis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como tal 

venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões do poder estatal; decisivo é, 

sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo qual a exceção se torna em todos os 

lugares a regra, o espaço da vida nua, situado originariamente à margem do ordenamento, 

vem progressivamente a coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, externo e 

interno, bios e zoé, direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção.527  

Segundo a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Danielle Grynszpan, o 

Juramento de Hipócrates não pode ser considerado anacrônico porque nele, pela primeira vez 

                                                        
524 FOUCAULT, Michel, 1976 apud AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua. 
Tradução de Henrique Burigo. 2. ed. 2. Reimpr. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p. 10-11. 
525 Michel Foucault faleceu em Paris, em 25 de junho de 1984. 
526 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. 2. ed. 2. 
Reimpr. Belo Horizonte: UFMG, 2014, p. 12-13. 
527 Ibidem. p.16. 
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na história, ficou bem demarcada a separação entre matar e curar como compromisso 

profissional na tradição ocidental. E este é essencial no que diz respeito à reprodução 

assistida.528  

Para o filósofo alemão Jüngen Habermas, o avanço das descobertas científicas 

sempre gerou muito polêmica, mas continuamente as pesquisas avançam, pois, trazendo a 

expectativa de uma vida mais saudável e longa, a aceitação social não deverá diminuir no 

futuro. O desejo por uma conduta de vida autônoma une-se sempre aos objetivos coletivos de 

saúde e de prolongamento de vida. Além disso, percebe-se que nenhuma dessas discussões 

deteve o avanço da técnica.529  

Como auxílio na resolução dos problemas mais graves de infertilidade, pode-se 

também explicar a função social da RHA, reportando-se à teoria do eudaimonismo de 

Aristóleles, na qual o grande objetivo da vida seria a felicidade530, e esta, seria possível graças 

à qualidade especificamente humana, que diferencia o homem dos outros seres, sua 

capacidade de raciocínio, a qual lhe permitiria ultrapassar e governar todas as outras formas 

de vida. Presumia o filósofo que a evolução dessa faculdade traria realização pessoal e 

felicidade. Mas o filósofo não previu que essa mesma peculiaridade faria o homem conquistar 

campos inimagináveis, que o colocariam no limiar da sua própria natureza.531  

Como bem observa Jüngen Habermas, o papel da filosofia é apenas o de emprestar 

coerência ao relato dos resultados da ciência no que diz respeito à História e aos dilemas e 

perspectivas da atualidade. Para ele, o desenfreado desenvolvimento tecnológico provoca, no 

seio da sociedade, fissuras indeléveis e rupturas com a ordem até então vigente, 

impulsionando-nos à criação de novos conceitos e institutos capazes de promover a adaptação 

necessária aos tempos modernos532, sendo que o limite aceitável para a aplicação da 

                                                        
528 GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de Reprodução Assistida. In: 
SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em 
tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 126.  
529 HABERMAS, Jüngen. O Futuro da Natureza Humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 
Karina Jannini. Revisão da Tradução de Eurides Avance de Souza. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes,  
2010, p. 35. 
530  “Em verdade, o futuro nos é impenetrável, enquanto a felicidade, afirmamos nós, é um fim e algo de final a 
todos os respeitos. Sendo assim, chamaremos felizes àqueles dentre os seres humanos vivos em que essas 
condições se realizem ou estejam destinadas a realizar-se — mas homens felizes.”- ARISTÓTELES. Ética a 
Nicômaco. Tradução de Torrieri Guimarães. 6. ed. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 26.  
531 SCHEIDWEILER, Cláudia Maria Lima. A Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a 
necessidade de uma legislação específica . In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em 
Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 25. 
532 QUEIROZ, Juliane Fernandes. Paternidade: aspectos jurídicos e técnicas de inseminação artificial. 1. ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 63. 



188 
 

 

biotecnologia é o da beneficência estrita, além do qual toda prática deve ser considerada 

eugênica e, portanto, abusiva.533 E nesse sentido, preconiza: 

O modo como lidamos com a vida humana antes do nascimento (ou com as pessoas, 
após a sua morte) afeta nossa autocompreensão enquanto seres da espécie. E as 
representações de nós mesmos como pessoas morais encontram-se estreitamente 
entrelaçadas com essa autocompreensão ética da espécie.534 

Afirma ainda o filósofo alemão que nas sociedades liberais o cidadão tem o direito 

de estabelecer seus planos de vida individual da maneira que lhe parece a melhor possível. 

Esse espaço ético de liberdade que permite fazer o melhor, mas que também pode fracassar, é 

determinado pela capacidade, disposições e qualidades genéticas. Entretanto, essa liberdade 

de escolha de uma vida própria é restringida quando se utiliza de uma programação eugênica 

de qualidades e disposições desejáveis, suscitando, desse modo considerações morais sobre o 

referido projeto na medida em que insere a pessoa em determinado plano de vida.535 

Importante destacar a responsabilidade envolvida num projeto parental, tanto por 

meio da procriação natural (muitas vezes não desejada), como por intermédio das técnicas de 

RHA. E principalmente nessas últimas a reponsabilidade é ainda maior, pois além do 

envolvimento de terceiros (profissionais de saúde responsáveis pela reprodução assistida), há 

o desejo manifesto por um filho (explicitado quando o casal se sujeita a se submeter a tais 

tratamentos), ou quem sabe, pior ainda, apenas o desejo de ser apenas pai ou mãe.  

Tecidas todas essas considerações, não se pode esquecer de que a função precípua 

da procriação humana assistida é a busca de um substitutivo para a reprodução “não 

assistida”, que lhe seja o mais aproximado possível, e não uma versão otimizada dos métodos 

convencionais.536  

E se foi na década de setenta que Michel Foucault estabeleceu o conceito de 

biopolítica (e evidentemente sua obra não se restringe a isso), nada impede que se possa 

desdobrá-lo até os dias de hoje e utiliza-lo como chave de leitura para o que constitui nosso 

                                                        
533 FRAGA, Ivana de Oliveira; AGUIAR, Mônica Neves. Neoeugenia: o limite entre a manipulação gênica 
terapêutica ou reprodutiva e as práticas biotecnológicas seletivas da espécie humana. Rev. Bioética, Brasília, v. 
18, n. 1, 2010, p. 127. 
534 HABERMAS, Jüngen. O Futuro da Natureza Humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 
Karina Jannini. Revisão da Tradução de Eurides Avance de Souza. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes,  
2010, p. 92. 
535 Ibidem. p.84 
536 LEWICKI, Bruno. O Homem Construtível: Responsabilidade e Reprodução Assistida. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 149. 
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objeto de estudo: o direito fundamental ao planejamento familiar, com ênfase ao acesso 

universal e igualitário às novas técnicas de RHA. 

 

2.3 A contextualização da infertilidade primária e secundária sob a ótica global e 

nacional 

Tecidas as diferenças entre infertilidade primária e secundária na seção 2.1 do 

presente capítulo, pode-se observar que as causas geradoras das mesmas variam, sendo que  

aquelas que afetam a fertilidade da população brasileira não diferem substancialmente 

daquelas de outros países subdesenvolvidos, seja na América Latina (onde se dará grande 

enfoque), seja no restante do mundo. O que se tem que ter em mente é que, certamente, as 

causas de infertilidade dos países subdesenvolvidos não são as mesmas dos países 

desenvolvidos, assim como nas classes sociais mais favorecidas, quando comparadas com as 

classes de melhor nível sócio-econômico.  

A desigualdade social em relação à saúde reprodutiva no Brasil vem também 

sendo descrita em outras localidades da América Latina e até em países europeus. Como 

características comuns podemos destacar a alta incidência de gravidez precoce e o alto índice 

de DST e de gravidez não desejada que se encerra em abortos ilegais, que podem gerar 

sequelas – sobretudo obstrução tubária.  

Se, dentre as classes populares brasileiras, ao menos a maternidade se estabelece 

como o projeto da vida (já que os projetos profissionais muitas vezes se encerram ainda no 

primeiro grau dos bancos escolares), para as mulheres que não engravidam significa passar a 

ocupar um status social inferior àquelas que são mães.537 As mulheres, em sua maioria ainda 

jovens, ao se tornarem mães, deixam de ser importunadas na “comunidade”, pois passam a ser 

vistas como  “mães de família”.  

Se o papel de mãe ainda é fortemente cobrado e mitificado pela sociedade, uma 

mulher infértil se sentirá obrigada a ter filhos, a qualquer custo, de qualquer modo. E o 

homem, que ainda tem sua imagem de virilidade ligada à possibilidade de gerar filhos, da 

                                                        
537 COSTA, Tonia. E por que não a Adoção ou Ficar sem Filhos? O Desejo da Maternidade no Contexto da 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
117.  
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mesma maneira se sentirá compelido a tê-los. Este, de modo geral, é o quadro do problema de 

infertilidade e da anticoncepção no Brasil, onde, apesar do PAISM, pouco se tem avançado no 

sentido de corrigir tais distorções.538 Parece então evidente a percepção da solução por meio 

das técnicas de RHA, que assumem assim uma outra função: a de permitir o resgate da 

condição natural feminina perdida, concretizando a possibilidade de ser mãe e de ter filhos.539  

Segundo estudo do Banco Mundial, que quantificou a incidência de enfermidades, 

as DST são a segunda maior causa de doenças entre jovens adultas de países em 

desenvolvimento, contribuindo para 8,9% do peso total de doenças neste grupo etário. Já entre 

os homens do mesmo grupo etário, as DST (excluindo a infecção sexualmente transmitida por 

HIV) não estão incluídas entre as de primeiras causas e respondem apenas por 1,5% do peso 

das doenças.  

A infecção pélvica, por exemplo, contribui com aproximadamente um terço dos 

casos de infertilidade no mundo, e com uma percentagem muito mais elevada na África 

Subsaariana. A infertilidade resultante é também mais difícil de ser tratada. A magnitude do 

problema de infertilidade só poderá ser melhorada com a redução das DST, com partos 

seguros que evitem as infecções pós-parto, e com a diminuição do número de abortos 

inseguros.540   

Em nível mundial, 38% dos casos de infertilidade podem ser atribuídos por DST 

anteriores (quando não são adequadamente tratadas). Após um episódio de doença 

inflamatória pélvica (DIP)541 há uma probabilidade de 15 % de infertilidade; após um 

segundo episódio a probabilidade aumenta para 38 % e depois de um terceiro episódio atinge 

quase 75%.542 

                                                        
538 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 175.  
539 COSTA, Tonia. E por que não a Adoção ou Ficar sem Filhos? O Desejo da Maternidade no Contexto da 
Reprodução Assistida. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, 
Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 
117.  
540 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 49.  
541 Por exemplo, a gonorréia ou clamídia não tratadas podem invadir a área pélvica e infectar o útero, trompas e 
ovários, causando a doença inflamatória pélvica (DIP). Isto acaba formando um tecido cicatricial ao redor dos 
órgãos pélvicos, causando obstruções e distorções nas trompas de falópio, de modo que o ovúlo não pode entrar 
naturalmente no útero. 
542 LUNA, Florencia. Infertilidad en Latinoamérica. En busca de un nuevo modelo. Rev. Bioét. Derecho, 
Barcelona, n. 28, 2013, p. 35.  
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A OMS diz que o aborto inseguro causa até 5 milhões de internações anuais no 

mundo, sendo responsável por aproximadamente 13% das mortes maternas e causa 

infertilidade secundária em cerca de 24 milhões de mulheres. Um estudo recentemente 

publicado no Lancet aponta que os abortos inseguros continuam a aumentar no mundo. 

Segundo este estudo, nos países com leis mais restritivas sobre o aborto, a maioria desses 

procedimentos não são seguros: 97 % dos abortos na África e 95% na América Latina são 

considerados inseguros. Em contraste a isso, nas regiões em que é permitido o aborto com 

ampla tolerância, a maioria dos procedimentos (99%) foi considerada segura.543  

Nos países em desenvolvimento, muitos mais pessoas experimentam 

incapacidades por causas preveníveis. A OMS menciona duas causas: acidentes ou lesões 

preveníveis e a infertilidade como uma incapacidade evitável. Além disso, o relatório da OMS 

esclarece que as causas da infertilidade e abortos inseguros por sepse544 materna é de 0,8 % 

no grupo de países industrializados contra 32,5% nos outros países. Essas cifras mostram 

realidades completamente diferentes entre o “Norte” e o “Sul”.545  

Provavelmente, sempre existirão alguns casais que irão sofrer de infertilidade por 

razões que não se podem prevenir, tratar ou mesmo por causas desconhecidas. Estas situações 

são conhecidas como o núcleo da infertilidade (ou infertilidade básica) e representam menos 

de 5% dos casos, podendo ser ainda menores. Caso a prevalência de infertilidade seja superior 

a 5%, considera-se que a mesma seja adquirida, o que indica a existência de causas no âmbito 

da comunidade que estariam contribuindo para tornar outros casais inférteis. Em alguns locais 

da África Subsaariana, por exemplo, a prevalência de infertilidade pode ser superior a 30%. A 

                                                        
543 SEDGH, Gilda et al. Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. Lancet, v. 379, 
2012, p. 628.  Disponível em: <http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(11)61786-8.pdf>. 
Acesso em 20 abr. 2014. 
544 Sepse (antigamente conhecida como septicemia), ou sépsis, é uma doença sistêmica complexa e 
potencialmente grave. É desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma 
infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias. Essa reação é a forma que o organismo encontra para 
combater o micro-organismo agressor. Para tanto, o sistema de defesa libera mediadores químicos que espalham 
a inflamação pelo organismo, o que pode determinar a disfunção ou a falência de múltiplos órgãos, provocada 
pela queda da pressão arterial, má oxigenação das células e tecidos e por alterações na coagulação do sangue. 
Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/letras/s/sepsesepticemia/>. Acesso em 10 abr. 2014. 
545 WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. World report on disability 2011, Geneva: WHO, 2011, 
p.296-297. Disponível em: <http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf>. Acesso em: 20 abr. 
2014. 
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principal causa de infertilidade adquirida é a infecção pélvica resultante de DST (como a 

clamídia e a gonorréia), de abortos inseguros ou de infecção puerperal (após o parto).546   

Por outro lado, é conhecido o fato de que alguns países ocidentais, justamente 

aqueles que desfrutam de melhores condições de vida, confrontam-se nas últimas décadas 

com problemas ligados à infertilidade. Isto reflete negativamente na já diminuta taxa de 

nascimentos que apresentam certos países. Entretanto, mesmo que eles disponham das 

melhores condições médicas e tecnológicas, as soluções terapêuticas para identificação das 

causas e do tratamento das doenças ou disfunções ligadas à reprodução humana constituem 

uma grande dificuldade.547  

Nos países de primeiro mundo, ou nas classes sociais com uma boa condição 

financeira, observa-se que as mulheres aguardam mais tempo para ter filhos. Este 

acontecimento está ligado à necessidade de formação profissional, realização afetiva e 

conquista de objetivos no âmbito pessoal e profissional.  

A necessidade da mulher em estudar e trabalhar, assegurando sua emancipação, 

sua independência econômica, aquisição de experiência e busca pela igualdade com os 

homens, vêm trazendo à tona uma outra questão que surte impacto sobre elas, que é a 

postergação da maternidade, fazendo com que o projeto de gerar fosse retardado, deixado 

para o futuro. O encontro do companheiro ideal para partilhar este projeto de parentalidade 

também é um fator a ser considerado.   

Constata-se, então, que a primeira gravidez tão programada para depois dos trinta 

anos, momento em que a mulher parece estar preparada para o acontecimento, nem sempre 

obtém a pronta resposta das suas funções reprodutoras. Numa sociedade que põe a satisfação 

dos desejos em primeiro lugar, ter um filho deve ser uma decisão deliberada, que envolve um 

projeto voluntarista devidamente controlado, no qual pesam fatores como a colocacão no 

mercado de trabalho, a estabilidade do casal ou da mulher, o desejo de concluir estudos, entre 

                                                        
546 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 31, 312.  
547 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 55.  
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outros, e onde a dificuldade maior de engravidar tem sido tratada através das novas técnicas 

de RHA.548 

Porém, são as mulheres dos países subdesenvolvidos (ou das classes sociais 

menos favorecidas), que por razões biológicas e sociais, correm um risco maior de serem 

infectadas, sendo menos propensas a buscarem ajuda e mais difíceis de serem diagnosticadas, 

correndo assim maior risco de permanecerem com sequelas de doenças, e estando mais 

sujeitas a discriminações sociais e as suas consequências.549   

E sempre que alguém menciona sobre a possibilidade de oferta de tratamento de 

infertilidade nos países em desenvolvimento, a reação das pessoas é quase unanimemente 

negativa. Relatórios ao longo das últimas décadas têm inculcado na cabeça das pessoas, 

principalmente em países do ocidente, a crença de que a superpopulação é o principal 

problema dos países em desenvolvimento. Esta convicção foi e ainda é a principal barreira 

para sequer considerar o tratamento da infertilidade em países com poucos recursos. Um dos 

paradoxos demográficos é que os países com a maior fertilidade geral são também aqueles em 

que a prevalência de infertilidade secundária é mais elevada.550 

Florencia Luna, da Universidade de Buenos Aires, baseada no contexto latino-

americano em que se inserem as técnicas de RHA (infertilidade secundária de mulheres 

pobres ocasionada por exclusão à saúde reprodutiva), considera que “a la luz de esta 

situación, defenderé la importancia de considerar las técnicas de reproducción asistida como 

parte integrante de la salud reproductiva, en la cual prime una actitud totalizadora y de 

respecto hacia la mujer”.551   

A autora, em um de seus estudos, consegue analisar a influência sutil do contexto 

social na hora de implementar a RHA. Usa como referência seu país de origem, a Argentina, 

embora demonstre conhecimento sobre o perfil epidemiológico de infecções ginecológicas, 

abortos, etc. no Brasil. A infertilidade secundária é, na sua avaliação, um problema de relevo 
                                                        
548 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 58; BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: 
SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org.). Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e 
crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 176.   
549 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 15.  
550 PENNINGS, Guido. Ethical issues of infertility treatment in developing countries. In: GERRITS, Trudie et 
al.(Ed.). Biomedical infertility care in low resource countries: barriers and access. Geneva:WHO, 2012, p. 17. 
551 LUNA, Florencia. Reproducción asistida y “sabor local”: contexto y mujer en Latinoamérica. Rev. Bioética, 
v. 9, n. 2, 2001, p. 85.   
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na América Latina, resultado principalmente de infecções ginecológicas ligadas ou não a 

abortos clandestinos, gestações indesejadas na adolescência e falta de educação sexual e de 

informações elementares sobre o uso do próprio corpo – coisa típica do Terceiro Mundo –, 

mistura exótica e complicada de cidadania curta e política de saúde desastrosa.552 

Luna, em um trabalho recente, revela que um fator que deve ser levado em conta 

no caso da infertilidade secundária é que sua origem está dissociada de sua manifestação 

posterior. Isto é, as causas da infertilidade retroagem até a adolescência ou a situações nas 

quais as mulheres não querem ter um filho. O especialista em infertilidade virá, muito tempo 

depois do “fato consumado”, com a infertilidade já estabelecida. Para reverter esta situação, 

só com tratamentos caros e invasivos. 

No entanto, para a pesquisadora argentina, isto não necessariamente deveria ser 

assim. Justamente estas situações poderiam ser contornadas de uma forma mais simples, ética 

e economica, se as suas causas fossem evitadas. Porém, se a infertilidade não é considerada 

um problema de saúde pública, torna-se difícil conseguir tal prevenção e se o tema da 

infertilidade continuar a ser tomado como uma questão privada, denegrindo a saúde sexual 

das mulheres ao longo de suas vidas e discriminando-as, não se poderá nunca alcançar uma 

visão integral e preventiva.553 

 

2.4 A taxa de infertilidade e suas possíveis leituras e interpretações 

Segundo a OMS e sociedades científicas, a infertilidade é um problema mundial 

de saúde pública e que aproximadamente 8% a 15% dos casais têm algum problema de 

infertilidade durante sua vida fértil, sendo que a infertilidade se define (conforme seção 2.1 do 

presente capítulo) como a ausência de gravidez após 12 (doze) meses de relações sexuais 

regulares, sem uso de contracepção.554 Porém, devido a diferenças na definição e metodologia 

                                                        
552 LUNA, Florencia. Reproducción asistida y “sabor local”: contexto y mujer en Latinoamérica. Rev. Bioética, 
v. 9, n. 2, 2001, p. 96.  
553 LUNA, Florencia. Infertilidad en Latinoamérica. En busca de un nuevo modelo. Rev. Bioét. Derecho, 
Barcelona, n. 28, 2013, p. 44.  
554 BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.793; BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis 
Ajudam? In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 99 
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de coleta de dados, existem variações desse percentual nas diferentes regiões do mundo555, 

com prevalência geral de 5% na população em idade reprodutiva. Embora principalmente nos 

países em desenvolvimento a mulher seja o foco maior da propedêutica e da “culpa” social, o 

homem contribui igualmente nas causas relacionadas.556   

Transferindo estes dados percentuais para o cenário da população mundial, a qual 

em 2002 era de 6,2 bilhões de habitantes, isto significava que entre 50 a 80 milhões de 

pessoas poderiam estar sofrendo de algum problema de infertilidade.557 Para o ano de 2015, 

com uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas, o número daqueles que padecem com 

algum problema de infertilidade no planeta pode estar entre 59 e 94 milhões. 

E se as estatísticas apontam entre 8 a 15% dos casais com problemas de 

infertilidade, esta constatação está relacionada aos seguintes fatores: aumento da incidência de 

situações que detectam fatores de ordem masculina; incremento de patologia dependente de 

DST, adiamento da idade desejada para a primeira gestação, com inevitáveis consequências 

sobre a fecundidade; prática mais generalizada do aborto e utilização de métodos 

contraceptivos perniciosos para uma futura concepção; verificação, com alguma frequência, 

de sequelas de tuberculose genital feminina e, exposição excessiva a fatores tóxicos e 

ambientais com efeitos deletérios nos mecanismos que asseguram a reprodução. 

É também conhecido o fato de que a infertilidade pode ocorrer em função de 

fatores femininos, masculinos ou de ambos. Estima-se que, em 40% dos casos, a causa da 

infertilidade esteja associada à mulher, em 40% ao homem, e, em 20%, a problemas do casal 

ou de causa desconhecida, onde não se detecta nenhum fator presumível.558  

 

                                                        
555 MAKUCH, María Yolanda et al. Low priority level for infertility services within the public health sector: a 
Brazilian case study. Hum. Reprod., v. 25, n. 2,  p. 430–435, 2010. 
556 SOUZA, Maria do Carmo Borges de SOUZA. Infertilidade e Reprodução Assistida. “Este tal Desejo de Ter 
um Filho”. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 2.  
557 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 11.  
558 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 59-60; SCHEIDWEILER, Cláudia Maria Lima. A 
Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a necessidade de uma legislação específica . In: 
MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, 
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Sabe-se que a probabilidade de um casal engravidar em um ciclo menstrual é de 

aproximadamente 20%. No entanto, 93% dos casais engravidam no 1º ano de tentativa, e 97% 

engravidam nos dois primeiros anos. Pode-se notar, portanto, que muito poucos casais 

engravidam no 2º ano. Logo, casais que estão tentando há mais de um ano devem procurar um 

ginecologista para a realização dos exames basais que avaliam a fertilidade.559  

Nunca é demais lembrar que a causa mais comum de infertilidade masculina é a 

varicocele. Depois da cirurgia, a taxa de gravidez fica em 40% mais alta que os 25% da FIV. 

Outro exemplo é a reversão de vasectomia, cuja taxa de gravidez sobe para 70% depois da 

cirurgia. Por isso o diagnóstico é importante, já que é possível tratar as causas sem precisar da 

RHA.  

Assim, a RHA é a escolha nos casos mais complicados, tais como: contagem 

baixa de espermatozóides, no homem; obstrução das duas trompas e problemas graves de 

ovulação, na mulher. O sucesso da gravidez com as técnicas de RHA existentes diminui 

conforme a idade aumenta. Em mulheres de até 30 anos, a taxa fica em torno de 45%; aos 35 

anos diminui para 35%; de 35 a 40 anos, a chance é de 25% a 30%; e acima de 40 anos, de 

18% a 20%. Sendo assim, o casal precisa ser bem investigado antes de optar pela RHA, 

devendo ser esta a última opção.560   

Jacques Testard, em uma breve exposição de algumas das causas mais comuns 

para a hipofertilidade, conclui afirmando que, mesmo realizando-se todos os exames e 

investigações necessários, em mais de um casal para cada dez que se são consultados, 

nenhuma explicação conclusiva pode ser encontrada.561 

O desejo de ter filhos é uma aspiração legítima, sendo incontestável. Porém, a 

infertilidade pode trazer sérios empecilhos para número considerável de casais que com ela se 

confrontam, quer pela inviabilidade do projeto da parentalidade, quer por acarretar alguma 
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estigmatização social. Um em cada seis casais apresenta problemas de fertilidade e para cerca 

de 20% deles a única alternativa é o recurso às técnicas de RHA.562 

Sabe-se que a queda da taxa de nascimentos é um problema sério em vários países 

desenvolvidos, onde, pelas mudanças sociais e científicas, a gravidez deixou de ser o objetivo 

principal do matrimônio. Acresce-se a isto o adiamento da gravidez para idades mais 

avançadas, de modo que a fertilidade da mulher sofre um sério declínio, assim como aumenta 

a chance de gerar crianças com anomalias. Junte-se a isto as questões abordadas sobre a 

infertilidade e teremos, então, um quadro mais amplo das pessoas que querem recorrer às 

técnicas de RHA.563  

Já do outro lado da moeda, a OMS, com base em estudo demográfico e de saúde, 

estimou que entre os anos de 1994 e 2000, 186 milhões de mulheres (como uma aproximação 

para os casais, já que as estimativas para os homens não estavam disponíveis) nos países em 

desenvolvimento não conseguiam ter filhos, apesar de cinco anos de tentativa de gravidez.  

Isto, estatisticamente, se traduz no fato de que um em cada quatro casais em idade 

reprodutiva, nos países em desenvolvimento, não conseguiram realizar o desejo de uma 

gravidez planejada de forma natural. Portanto, apesar de um casal poder ter oito filhos e uma 

necessidade não atendida de contracepção, o casal vizinho pode estar lutando para ter apenas 

um filho.564 Provavelmente, esse percentual de infertilidade de 25% ainda permaneça atual 

nos países em desenvolvimento.  

Frequentemente, nos países em desenvolvimento, as barreiras contra o avanço na 

melhoria da saúde das mulheres são devidas às más condições sociais, econômicas, culturais, 

legais e demais condições correlacionadas, que transcendem as considerações de saúde. 

Aspectos sociais, como o analfabetismo, ou o baixo nível educacional, ou a falta de 
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childhood mortality and morbidity . Geneva: WHO, 2013.  p. 46. 



198 
 

 

oportunidades profissionais, não deixam outra alternativa para as mulheres jovens senão o 

casamento e a maternidade precoces.565  

Sendo assim, estima-se que na América Latina existam 13.840.000 pessoas em 

idade reprodutiva que sofrem de infertilidade. Por outro lado, a prevalência de infertilidade 

vem aumentando em todo o mundo, à medida que a decisão de se tornar mãe é adiada como 

resultado do difícil dilema que experimentam muitas mulheres, ao se verem forçadas a 

harmonizar os seus desejos reprodutivos com seu desenvolvimento em outros aspectos da 

vida. Há evidências científicas abundantes de que a eficiência reprodutiva diminui com a 

idade da mulher.566 

Embora não existam estatísticas disponíveis confiáveis no Brasil sobre a 

prevalência da infertilidade, presume-se que taxa internacional de prevalência seria aplicável. 

De qualquer forma, calcula-se em terras nacionais, que entre 10 a 20% dos casais apresentam 

algum tipo de problema de infertilidade, sendo que tais dados dificilmente refletem a 

realidade devido ao estigma social causado pela situação de infertilidade.567  

Levando-se em conta que a população brasileira total, de acordo com o último 

censo do IBGE, gira em torno de 203 milhões de habitantes, e que 147 milhões (72,5%) 

dependem do sistema de saúde do setor público prestado pelo SUS, e considerando que há 

quase 48 milhões de mulheres em idade fértil (15-49 anos de idade) no Brasil e em torno de 5 

milhões de casais inférteis568, é razoável supor que quase 3,6 milhões de casais inférteis 

dependem do sistema público de saúde para o cuidado de infertilidade.  

Os números acima mostram a magnitude do problema, que não é habitualmente 

discutido por autoridades governamentais, e destaca a importância de melhorar o acesso das 
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mulheres e dos homens aos serviços que oferecem o diagnóstico e tratamento da infertilidade, 

incluindo as técnicas de RHA.569 

 

2.5 Desconstruindo o preconceito de que “pobre tem muito filho” 

Sempre esteve presente no imaginário das pessoas, e principalmente dos 

governantes, de que quanto mais pobre, maior o número de filhos. Esse mito vem da 

“fotografia” de um tempo passado, da imagem da “roça”, das cidades pequenas do interior, 

das comunidades carentes, das favelas, onde a figura da mulher, com várias crianças ao seu 

redor, além de mais uma em seu colo, mamando ao seio, persistiu por muitos anos.  

Estabeleceu-se que quanto mais filhos as pessoas pobres tinham (que fique claro 

que toda a preocupação com a prole se referia aos pobres) menos chances estas crianças 

teriam de se tornar cidadãos livres e responsáveis. Tudo isto era inferido pelos números que 

apontavam que, quanto mais pobre, mais filhos, como se uma coisa causasse a outra, quando 

o que ocorre é justamente o contrário. 

Nesse sentido, para o Frei Antônio Moser, a demografia sucede algo parecido ao 

que ocorre em relação ao crescimento da pessoa humana: há momentos de aceleração, 

desaceleração e estabilização, onde os fatores mais determinantes são os alimentares e os 

socioculturais, sendo que esta intuição talvez pudesse ser hoje traduzida como 

“desenvolvimento integral”. Para o teólogo: 

Este seria o melhor contraceptivo e o melhor caminho para o equacionamento do 
problema demográfico. Particularmente no que se refere à reprodução das 
populações pobres, é necessário tomar como ponto de partida outro postulado: os 
pobres não são pobres porque se multiplicam tanto e tão rapidamente, mas se 
multiplicam tanto e tão rapidamente porque são pobres”.570  

Porém, esse quadro mudou, e é isso que se provará adiante.  

Antes, cumpre estabelecer que a fecundidade, assim como a mortalidade e a 

migração, corresponde a uma das componentes definidoras da dinâmica demográfica e é 
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principalmente pelo seu comportamento que a estrutura etária da população é determinada. 

Um dos indicadores de fecundidade é a Taxa de Fecundidade Total (TFT) que mede o número 

médio de filhos nascidos vivos que uma mulher teria ao fim do seu período reprodutivo.571 

A expectativa do número de filhos que as mulheres têm durante sua vida 

decresceu, reduzindo assim a sua exposição ao risco da gravidez e do parto. Calculava-se em 

2004, portanto há mais de dez anos, que em termos de média mundial, as mulheres teriam 

menos de três filhos durante a idade reprodutiva, com uma diminuição do risco durante a 

gravidez e o parto. Estimava-se também que em regiões menos desenvolvidas, esta estimativa 

seria 3,2 (3,7 excluindo a China) e em áreas mais desenvolvidas, a média seria de 1,5.572   

Ao longo do tempo, a população mundial continuou aumentando, à razão de 

1,2%/ano, o que equivale a um adicional de 80 milhões de pessoas/ano, sendo que atualmente 

a população do planeta é estimada em 7,3 bilhões de habitantes. Porém, nos últimos 75 anos, 

o mundo presenciou reduções sem precedentes em taxas de mortalidade e crescimento 

populacional, seguidas de inusitadas reduções nas taxas de fecundidade, e nesse contexto, o 

Brasil experimentou uma das mais rápidas reduções nas taxas de fecundidade da história da 

humanidade.573 

A taxa média geométrica de crescimento anual populacional no Brasil, no período 

2000/2010, foi de 1,17%, uma das mais baixas já observadas, refletindo a continuidade do 

declínio da fecundidade que vem se verificando no decorrer dos últimos 30 anos. Esse 

declínio é generalizado no país, exprimindo-se na queda relativa e, em diversos casos, na 

redução até absoluta do número de nascimentos. O componente de natalidade e os padrões 

correlatos de fecundidade são os principais agentes de mudanças no padrão demográfico 

brasileiro. O seu movimento de declínio explica a razão pela qual a taxa de crescimento 

demográfico registrado é inferior, atualmente, a 1,2% ao ano, de acordo com os resultados da 

população recenseada em 2010, comparadas com as de 2000. 

                                                        
571 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Síntese de indicadores sociais: 
uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 214 p. (Estudos e pesquisas: 
informação demográfica e socioeconômica n. 34). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
visualizacao/livros/ liv91983.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2015. 
572 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 10, 26.  
573 BUGLIONE, Samantha. Esterilização de Mulheres: Desenvolvimento, Preservação de Recursos Naturais e 
Respeito à Autonomia. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 279.  
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Até meados da década de 60, o Brasil apresentava níveis elevados das taxas de 

fecundidade total, responsáveis por estruturas etárias muito jovens e baixa proporção de 

pessoas idosas. Até 1960, a TFT era levemente superior a seis filhos por mulher; em 1970, 

reduziu para 5,8 filhos, com diminuição mais acentuada na região Sudeste. Nas regiões Sul e 

Sudeste, o início da transição da fecundidade, de altos para baixos níveis, ocorre a partir dos 

primeiros anos da década de 70, em decorrência da forte indução por parte das políticas 

públicas do uso de métodos contraceptivos. Nas regiões Norte e Nordeste, esse fenômeno se 

verifica um pouco mais tarde (início da década de 80).  

Durante a década de 80, manteve-se o ritmo de declínio, com estimativas para o 

ano de 2000 de 2,4 filhos por mulher e de 1,9 no ano de 2009. Trata-se de uma redução 

expressiva em um tempo tão curto (30 anos), quando comparada à experiência dos países 

desenvolvidos, cujo processo teve uma duração superior a um século para atingir patamares 

bastante similares574 (Gráfico 1). 

 

 

                       Gráfico 1 – Evolução das taxas de fecundidade total – Brasil e regiões – 1940 a 2009. 

 

 

                                                  Fonte: Plano Nacional de Saúde – PNS: 2012-2015. 
 

                                                        
574 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Plano 
Nacional de Saúde – PNS: 2012-2015. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011, 
p. 12. 
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E mais recentemente, de acordo com a projeção de população do IBGE575, 

divulgada em 2013, a taxa de fecundidade total para o Brasil passou de 2,39 filhos por 

mulher, em 2000, para 1,77 em 2013, representando uma queda de 26% neste indicador. Em 

2013, os valores eram mais elevados no Acre (2,59 filhos por mulher), Amapá (2,42), 

Amazonas (2,38), Roraima (2,34), Maranhão (2,28) e Pará (2,20) com taxas acima do nível de 

reposição populacional (2,10). Os menores valores neste indicador foram observados em 

Santa Catarina (1,58), Distrito Federal (1,59), Rio Grande do Sul (1,60), Rio de Janeiro (1,62) 

e São Paulo e Minas Gerais (1,63), conforme demostrado na Tabela 1. 

Se o apresentado demostrou redução na taxa de fecundidade, por outro lado os 

dados da infertilidade podem estar subestimados, posto que os estudos demográficos avaliam 

índices de fertilidade (número de filhos vivos). Num discurso sob falsas premissas de 

superpopulação, questiona-se, frequentemente, se a assistência pública de saúde deveria 

contemplar esta parcela “não-prioritária” das populações, o que certamente exacerba os danos 

sociais. Ao atribuir injustamente a estes indivíduos as mazelas de uma superpopulação, sem a 

divisão da responsabilidade social, como nos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo 

nega-se a eles a autonomia de decidir sobre sua reprodução.576 

As pessoas pobres têm uma margem muito restrita de segurança para cometer 

erros nas decisões sobre suas vidas e, consciente ou inconscientemente, elas sabem disso. As 

mulheres, analfabetas ou não, ricas ou pobres, que tenham a informação e o direito de 

escolher e de decidir, tomarão as decisões corretas para si próprias e para as suas famílias, e 

para a comunidade como um todo.  Frequentemente, as vozes das mulheres e suas 

perspectivas não são levadas em consideração na elaboração de leis, políticas e regulamentos 

que regem a sua saúde sexual e reprodutiva.577   

 

 

                                                        
575 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Síntese de indicadores sociais: 
uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 2014. 214 p. (Estudos e pesquisas: 
informação demográfica e socioeconômica n. 34). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
visualizacao/livros/ liv91983.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2015. 
576 SOUZA, Maria do Carmo Borges de SOUZA. Infertilidade e Reprodução Assistida. “Este tal Desejo de Ter 
um Filho”. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 1.  
577 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 41.  
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               Tabela 1 – Taxa de fecundidade total, segundo as grandes regiões e unidades da federação.  
 

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação 

 

Taxa de fecundidade total 
 

Brasil 1,77 
  
Norte 2,22 

Rondônia 1,83 
Acre 2,59 
Amazonas 2,38 
Roraima 2,34 
Pará 2,20 
Amapá 2,42 
Tocantins 2,02 

  

Nordeste 1,89 

Maranhão 2,28 
Piauí 1,83 
Ceará 1,82 
Rio Grande do Norte 1,80 
Paraíba 1,85 
Pernambuco 1,83 
Alagoas 2,04 
Sergipe 1,83 
Bahia 1,79 

  

Sudeste 1,63 

Minas Gerais 1,63 
Espírito santo 1,67 
Rio de Janeiro 1,62 
São Paulo 1,63 

  

Sul 1,62 

Paraná 1,68 
Santa Catarina 1,58 
Rio Grande do Sul 1,60 

  

Centro-Oeste 1,74 

Mato Grosso do Sul 1,92 
Mato Grosso 1,91 
Goiás 1,66 
Distrito Federal 1,59 

 
                                               Fonte: IBGE - Síntese de Indicadores Sociais, 2014.  

 

Maria Helena Diniz, ao contestar a tese de que a superpopulação conduz à 

pobreza, mostra que os países mais pobres têm menor quantidade de habitantes por 

quilômetro quadrado do que os países mais desenvolvidos. O Japão, por exemplo, tem 840 
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hab./Km2, e as nações europeias, 213 hab./Km2, enquanto os países em desenvolvimento, 

como os da América Latina e os da África, têm, respectivamente, 55 e 80 hab./Km 2.  

Maria Helena Diniz ainda relata que no Brasil, em 1977, houve um programa de 

Prevenção de Gravidez de Alto Risco, que, visando controlar o nascimento entre pobres e 

negros, foi arquivado, ante reações da Igreja, da imprensa, de partidos políticos etc. Hoje, já 

se tem a consciência de que a maior causa dos problemas sociais concentra-se na má 

distribuição de riquezas, resultante do modelo econômico vigente, sendo inclusive motivo de 

mudança no discurso dos EUA, que passaram a concordar com o posicionamento de que o 

aumento populacional não era fator gerador da pobreza.578   

E preciso perceber até onde as diferentes concepções sobre fecundidade, 

reprodução, esterilização e desenvolvimento se constituíram como políticas legítimas, ou seja, 

tornaram-se norma jurídica. Isso é importante porque se parte do pressuposto de que o espaço 

do direito é um espaço político em função da relação jurídica entre direito e dever. Seja na 

prescrição explícita, seja no silêncio.  

Como afirmou Michel Foucault: 

O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, nem 
beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido 
ao silêncio. Não somente não existe como não deve existir e à menor manifestação 
fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras.579  

Pode-se perceber, portanto, que a difusão do emprego das técnicas de RHA, e a 

inversão constatada nas curvas de crescimento demográfico, particularmente nos países 

desenvolvidos – mas também verificada no Brasil – contribuíram, sem dúvida, para que se 

colocasse em pauta o direito à procriação ou o “direito reprodutivo positivo” (a possibilidade 

de uma “reprodução sem sexualidade”), a essa altura já reconhecido, se não como um direito 

de per si, mas certamente compreendido pela “autonomia reprodutiva”.580  

Nesse sentido, as políticas demográficas brasileiras (e internacionais), ao 

priorizarem o controle de natalidade em relação a todos os outros aspectos do 

                                                        
578 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev, aum. e atual. de acordo com o Código de 
Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 174-175.  
579 FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade. Tradução Maria Thereza da Costa Albuquerque e J.A. 
Guilhon Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 10. (A vontade de saber, v.1). 
580 BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução Assistida e o Novo Código Civil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire 
de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.). Bioética, Biodireito e o Código Civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 230. 
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desenvolvimento humano, terminaram por aumentar disparidades sociais, incrementando a 

dificuldade de realização de uma sociedade (seja regional, seja global) com níveis de 

igualdade e liberdade mais equitativos.581  

Ou seja, não se pode negar o acesso às técnicas de RHA, baseado no mito de que 

“pobre tem muito filho”, pois conforme demostrado, isso não é verdadeiro. 

 

2.6 A reprodução humana assistida – definição e principais técnicas 

2.6.1 Definição 

Antes de se estabelecer uma definição propriamente dita das técnicas de RHA, 

cumpre lembrar de que, na verdade, artificiais são os meios para se obter a fecundação e não 

esta em si, como induz a designação criticada. A fecundação, união ou fusão dos elementos 

ontogenéticos, é sempre natural. 

 Deve-se também lembrar que as técnicas em análise não corrigem o problema da 

infertilidade. Não curam (muito embora possam contornar o problema que levou à 

infertilidade), sendo feitas apenas para atender ao desejo do casal, ou até da mulher somente 

(ou mais recentemente, nos casos de união homoafetiva). Substitui-se o ato natural que dá 

origem à concepção por um ato técnico: findo o processo, os que procriaram continuam 

inférteis.582 

Também é importante não confundir a RHA com a engenharia genética, uma vez 

que aquela é o conjunto de técnicas que visam superar a infertilidade, enquanto esta é o 

conjunto de técnicas para leitura e manipulação do código genético.583  

Para as biólogas Ana Cristina Allemand Mancebo e Christina de Albuquerque da 

Rocha, entende-se como RHA: 

                                                        
581 BUGLIONE, Samantha. Esterilização de Mulheres: Desenvolvimento, Preservação de Recursos Naturais e 
Respeito à Autonomia. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). Direito à Reprodução e à 
Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 279.  
582 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 36-37.  
583 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 24.  
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Todos os tipos de tratamento que incluem a manipulação in vitro (no laboratório) em 
alguma fase do processo, de gametas masculinos (espermatozóides), femininos 
(oócitos) ou embriões, com o objetivo de se estabelecer uma gravidez, onde a FIV 
consiste no conjunto de técnicas que possibilitam o encontro dos gametas masculino 
e feminino fora do organismo.584  

Já a FIV é a fecundação de um óvulo em laboratório.  A união dos elementos 

masculino e feminino de reprodução, que dão origem ao ovo, é extracorpórea. O óvulo é 

retirado da mulher, bem como coletado o sêmen do homem, reunindo-os num tubo de ensaio, 

em condições adequadas. Dentro de certo tempo, ou embrião assim originado é transferido 

para o útero de uma mulher para seguimento da gestação. 

A RHA pode ser vista como o incremento de uma competência que, via de regra, 

a mulher tem “naturalmente”, isto é, a competência biológica, emocional e racional de 

escolher o momento fértil para engravidar ou, ao contrário, o momento não-fértil para exercer 

sua sexualidade e evitar uma gravidez indesejada. Nesse sentido a RHA pode ser vista como 

um aprimoramento, pela ciência e a técnica, de uma competência já possuída “naturalmente” 

pela própria mulher.585 

Do ponto de vista prático, a RHA se constitui de um conjunto de técnicas que tem 

como fim provocar a gestação mediante a substituição ou a facilitação de alguma etapa que se 

mostre deficiente no processo reprodutivo.586 

Nas palavras de Marilena Correa:  

Reprodução assistida é o termo médico que descreve um conjunto heterogêneo de 
técnicas reunidas em torno de um eixo – o tratamento paliativo para situações de 
esterilidade –, mas que, como veremos, o ultrapassa. O mesmo conjunto é também 
designado como novas tecnologias reprodutivas, termo encontrado geralmente na 
literatura de cunho crítico e de análise das relações entre medicina, tecnologia, 
gênero e corpo, como em estudos sobre mulheres, estudos feministas e outros 
estudos sociológicos.587  

                                                        
584 MANCEBO, Ana Cristina Allemand; ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – 
Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 15.   
585 SCHRAMM, Fermin Roland. Cuidados em Saúde da Mulher e da Criança, Proteção e Autonomia. In: 
SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org.). Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e 
crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 57.  
586 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.5. 
587 CORRÊA, Marilena Cordeiro Dias Villela. Novas Tecnologias Reprodutivas: bem-vindas reflexões 
feministas. Rev. Estud. Fem., v. 6, n. 1, 1998, p. 126. 
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E, conforme terminologia adotada pelo CFM588, as técnicas de RHA compõem 

um conjunto de procedimentos em torno da reprodução humana, no qual o aparato biomédico 

interfere de alguma maneira em células germinativas e pré-embriões. A expressão 

“reprodução assistida” também é utilizada na mídia em geral; e a expressão “novas 

tecnologias reprodutivas” é referida particularmente nos estudos na área de gênero.589  

Porém, como bem lembra Débora Diniz, antropóloga e professora da Faculdade 

de Direito de Brasília, não se pode esquecer os compromisso com a ética, ao afirmar que:  

Para a classe médica, especialmente para os profissionais atuantes no campo da 
medicina reprodutiva, as técnicas reprodutivas devem ser vistas como um conjunto 
de ferramentas capazes, senão de curar, mas de remediar a ausência indesejada de 
filhos. Segundo essa perspectiva, o principal objetivo da medicina reprodutiva é a 
produção de bebês, sendo pouco incentivada a pesquisa sobre as causas da 
infertilidade ou da baixa fecundidade.  

E é exatamente esse pouco compromisso com as causas da infertilidade, e a 

excessiva preocupação com a produção de bebês, que provoca a suspeita entre os críticos da 

definição estritamente médica das técnicas reprodutivas. Para esses últimos, o modelo médico 

de compreensão e intervenção em casos de infertilidade não considera perspectivas morais 

fundamentais à reprodução, como a preferência por filhos geneticamente vinculados aos 

genitores como condição para a realização reprodutiva ou os critérios de elegibilidade para o 

acesso ao tratamento.590   

Sendo assim, diante das definições anteriores apresentadas, estabele-se uma 

definição mais ampla sobre as técnicas de RHA, levando-se em consideração não só aspectos 

técnicos, como também bioéticos, onde a RHA seria o conjunto de todas as técnicas 

empregadas com o objetivo não de curar, mas de remediar temporariamente a infertilidade da 

mulher, do homem ou do casal, e que inclui a manipulação em laboratório (in vitro) de 

gametas masculinos (espermatozóides) e/ou femininos (oócitos) ou embriões/pré-embriões, 

com o objetivo de se alcançar a fecundação, que poderá se dar tanto in vivo como in vitro, 

                                                        
588 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº  2.121/2015. Adota as normas éticas para a 
utilização das técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da 
observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e 
procedimentos médicos – tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e 
revogando a Resolução CFM nº 2.013/13, publicada no D.O.U. de 9 de maio de 2013, Seção I, p. 119. 
Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 28 set. 
2015. 
589 SIMIONI, Fabiane. Monoparentalidade e Tecnologias Reprodutivas. In: BUGLIONE, Samantha; 
VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 295.  
590 DINIZ, Débora. Introdução. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha. Quem pode ter acesso às 
tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 11.  
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para o estabelecimento de uma gravidez, dentro dos limites da ética, da autonomia e 

respeitando-se os direitos do futuro filho a ser gerado. 

 

2.6.2 Principais Técnicas 

Deve-se deixar claro, inicialmente, que não se pretende aqui esgotar o assunto 

sobre todas as técnicas de RHA, nem tampouco tornar o texto cansativo e enfadonho com 

detalhes puramente técnicos. Porém, uma descrição suscinta sobre as técnicas, com ênfase na 

FIV (objeto da presente investigação) não poderá deixar de ser realizada, sob pena de 

comprometer as abordagens jurídicas que poderão advir. 

Para que seja mais fácil a compreensão dos métodos descritos a seguir, podemos 

considerar o processo de reprodução natural sumariamente dividido em três fases: a primeira 

permite a transferência de espermatozoides para o aparelho reprodutor feminino pelo ato 

sexual; a segunda ocorre com a fusão do gameta feminino e masculino (ou ovócito e 

espermatozóide) na porção ampolar das trompas uterinas, originando um ovo ou zigoto, que 

inicia o seu processo acelerado e continuado de desenvolvimento celular; e a terceira e última, 

denominada implantação embrionária (ou nidação), ocorre mediante a implantação desse 

embrião na mucosa uterina e posterior desenvolvimento da gravidez.591  

A classificação realizada por Heloisa Helena Barbosa, em um dos pioneiros 

trabalhos nacionais sobre o tema, e que levou em consideração a presença ou não do 

casamento, assim como se a fecundação era homóloga (com material genético do casal) ou 

heteróloga (material genético de terceiro estranho ao casal)592, foi de certa forma, disciplinada 

pelos incisos III e IV do Art. 1.597 do Código Civil de 2002, que acompanhou a verdade 

biológica para determinar a paternidade.593 Acrescente-se ainda, nos tempos atuais, a 

maternidade de substituição e a fertilização pos-mortem, com suas respectivas implicações 

jurídicas, as quais, como já dito, não serão objeto de investigação no presente trabalho. 

                                                        
591 ALVES, Sandrina Maria Araújo Lopes; OLIVEIRA, Clara Costa. Reprodução Medicamente Assistida: 
questões bioéticas. Rev. Bioética. Conselho Federal de Medicina. Brasília, v. 22, n. 1, 2014, p. 68. 
592 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 43.  
593 Art. 1.597 Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
III- Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. 
IV – havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 
homóloga. 
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Sendo assim, para que se possa dimensionar a complexidade dos problemas 

jurídicos, parece útil considerar três aspectos das técnicas de RHA: a não-dependência de 

relação sexual, o local onde se dá a fertilização e a interferência ou não de terceiro na 

efetivação  da técnica.  

No que tange à fertilização, há técnicas intracorpóreas, isto é, em que a 

fecundação ocorre no interior do corpo da mulher, compreendendo as hipóteses de 

inseminação artificial; e extracorpóreas, nas quais a fecundação se dá em laboratório, caso da 

FIV.594 

Os procedimentos são então agrupados sob a rubrica de baixa ou alta 

complexidade.  

A baixa complexidade está representada pelo coito programado e pela 

inseminação artificial, sendo que nesta última os espermatozóides são preparados 

(capacitados) para adquirir maior e melhor motilidade e, a seguir, introduzidos, através de 

cateter adequado, diretamente no fundo uterino e na cavidade tubária. O encontro dos 

gametas, assim como a fertilização esperada, irão ocorrer de forma espontânea, nas tubas 

uterinas. Apresentam a vantagem de menores custos. 

Os procedimentos de alta complexidade incluem a FIV com transferência de 

embriões, que pode ser tanto a FIV convencional, como a injeção intracitoplasmática de 

espermatozóides (ICSI) – em inglês, intracytoplasmatic sperm injection.595  

As técnicas de baixa e alta complexidade são, portanto, distintas: a inseminação 

artificial não implica na retirada do óvulo da mulher, ocorrendo a fecundação no próprio 

                                                        
594 BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução Assistida e o Novo Código Civil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire 
de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.). Bioética, Biodireito e o Código Civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 226; COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. 
Saúde reprodutiva e direitos humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, 
Renata Perrone e equipe. Rio de Janeiro: CEPIA, 2004, p. 314. 
595 MANCEBO, Ana Cristina Allemand; ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – 
Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 15; 
PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. ampl. 
São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 325; SCHEIDWEILER, Cláudia Maria Lima. A 
Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a necessidade de uma legislação específica . In: 
MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 22.  
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organismo feminino, portanto, intracorpórea596; na FIV, ao contrário, retira-se o óvulo, para 

uni-lo ao esperma em laboratório, que faz o papel de uma grande trompa artificial, daí ser 

considerada extracorpórea. Em ambos os casos a inseminação se dá sem relação sexual.597 

De relevo destacar que apenas a FIV interessa para a presente investigação, razão 

pela qual não serão descritas em detalhes as demais técnicas.  

A ICSI, cujo primeiro relato de sucesso se deu em 1992, e a técnica mais utilizada 

atualmente, surgindo inicialmente para os casos graves de infertilidade por fator masculino, 

tais como baixíssima concentração de espermatozóides, alterações importantes de motilidade 

ou mesmo ausência de motilidade do espermatozóide. Nestes casos a FIV convencional não 

dá bons resultados, pois é necessário um número mínimo de espermatozóides com boa 

motilidade para que a fertilização ocorra. Na ICSI, após a capacitação, e através da utilização 

de microagulhas, com um equipamento especialmente desenvolvido para este fim 

(micromanipulador) o espermatozóide é injetado no oócito, aumentando as chances de 

fertilização.598  

Para que a FIV seja realizada com sucesso, faz-se necessária a superação de 

alguns obstáculos, entre eles:  

• A formulação de meios de cultura para oócitos, espermatozóides e embriões humanos, já 

que estas células têm características peculiares, diferentes dos outros tipos celulares;  

• A criação, em laboratório, de condições favoráveis para capacitar os espermatozóides, de 

modo que assim eles possam ser utilizados para fertilizar os oócitos;  

• A obtenção de oócitos maduros, antes que ocorra a ovulação espontânea, para serem 

fertilizados em situação extracorpórea, ou seja, no laboratório. 

                                                        
596 Um fator que às vezes causa confusão entre os leigos seria a distinção entre fertilização in vitro e in vivo. A 
fertilização “in vivo” acontece dentro do corpo da mulher. É chamada de gravidez natural. Ou se dá por meio de 
relações sexuais, ou por meio de reprodução assistida, em que a fertilização artificial intrauterina torna o 
processo de concepção acelerado. Os espermatozóides mais bem formados do sêmen do parceiro são 
selecionados e colocados, através de uma seringa, dentro do útero, ou seja, por meio da inseminação artificial. 
Para isso, a mulher tem de tomar hormônios para induzir a ovulação. Já a fertilização in vitro abrange duas 
modalidades: a clássica, conhecida popularmente como “bebê de proveta”, realizada pela primeira vez em 1978; 
ou a ICSI (sigla em inglês para injeção intracitoplasmática de espermatozóide), criada em 1992. 
597 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 36.  
598 MANCEBO, Ana Cristina Allemand; ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – 
Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 17. 
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E na FIV estão envolvidas as seguintes etapas: 

• Estimulação ovariana: tem por finalidade induzir a maturação de um número maior de 

oócitos por ciclo, ao contrário do que ocorre no ciclo natural, não estimulado, onde em 

geral 1 ou 2 oócitos maduros chegam ao final do ciclo e são liberados através da ovulação 

espontânea.  

• Aspiração folicular ou captação: é o procedimento pelo qual os oócitos são aspirados, por 

via vaginal, utilizando-se uma agulha acoplada ao transdutor de um aparelho 

ultrassonográfico, que guia o procedimento. O objetivo desta etapa é aspirar o maior 

número possível de oócitos maduros, ou seja, oócitos que estejam no estágio de 

desenvolvimento em que se tornam aptos a serem fertilizados.  

• Capacitação dos espermatozóides: faz-se necessária porque o espermatozóide do 

ejaculado é incapaz de fertilizar o oócito imediatamente, mesmo que seja colocado em 

contato direto com ele. In vivo, no caso de relações sexuais normais, os espermatozóides 

adquirem a capacidade de fertilização durante a passagem pelo trato genital feminino. Para 

os procedimentos de FIV, a capacitação deve ser feita em laboratório pelo emprego de 

técnicas que separam os espermatozóides do plasma seminal, ao mesmo tempo em que 

selecionam os espermatozóides com maior potencial de fertilização. 

• Fertilização in vitro propriamente dita: nesta etapa promove-se, em laboratório, o contato 

entre o oócito e o espermatozoide, a fim de que a fertilização ocorra. Para isso é importante 

que as etapas anteriores tenham sido realizadas com sucesso. Precisa-se de oócitos 

maduros e de espermatozóides capacitados. Após a fertilização, os oócitos entram em 

processo de divisão celular (clivagem) e passam a ser denominados “embriões”. Em geral 

os embriões têm de 2 a 4 células após 48 horas em cultura (dia 2) e de 6 a 8 células após 72 

horas (dia 3). 

• Transferência de embriões: após 2 ou 3 dias em cultura, e sob condições ideais, os 

melhores embriões obtidos são transferidos para a paciente. O sucesso do tratamento é 

confirmado 15 dias após a transferência, através de dosagem sérica do hormônio BhCG 

(gonadotrofina coriônica humana). Nestes casos recomenda-se a realização de exame 

ultrasonográfico 15 dias após o BhCG positivo (gestação química) para a visualização da 

vesícula vitelínica, com embrião apresentando batimentos cardíacos regulares, o que 
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caracteriza a gestação clínica. O sucesso final será o nascimento de um bebê, quando 

levado para casa por seus pais (a chamada taxa de “bebê em casa”).599  

Ultrapassados esses breves comentários técnicos, será descrita a evolução das 

técnicas de RHA, para que se possa compreender, não só o contexto histórico em que foram 

criadas, mas também as repercussões jurídicas surgidas ao longo de quase quarenta anos, 

desde a primeira FIV com sucesso. 

 

2.7 A evolução histórica da fertilização in vitro no contexto mundial e nacional 

A busca de solução para a ausência de descendentes já é encontrada na Bíblia, 

havendo quem refira passagens mitológicas em que a procriação teria sido obtida por meios 

diferentes dos naturais. O homem, mais informado por razões diversas, desde as religiosas até 

as de interesse político-econômico, sempre se preocupou com a sua descendência, mais do 

que com a simples perpetuação da espécie.600 

Tão antigo quanto a busca de métodos contraceptivos é o combate à infertilidade: 

“a obsessão da esterilidade é imemorial”. Só a partir da década de 70, todavia, é que os 

métodos de RHA começam a se difundir. O nascimento, em 1978, de Louise Brown – o 

primeiro bebê de proveta – é um marco desse segundo “momento”, verdadeira revolução que 

complementava a popularização dos métodos contraceptivos, representando “a possibilidade 

técnica de trazer soluções ao antigo drama – o de não ter filhos – como se fosse possível, de 

repente, romper com a fatalidade bíblica”.601 Os principais pontos dessa cronologia serão a 

seguir descritos. 

No final do século XVI (em 1590) o estudo da infertilidade conjugal ganhou foros 

de cientificidade com a invenção do microscópio, por Leenwenhoek. Precisou-se, porém, 

esperar quase um século (1677) para que Johann Ham afirmasse que a infertilidade, muitas 

vezes, ocorria por ausência ou escassez de espermatozóides. Ou seja, somente no século XVII 

se admitiu, pela primeira vez, que a infertilidade não era só feminina, mas também masculina. 

                                                        
599 MANCEBO, Ana Cristina Allemand; ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – 
Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 16-17. 
600 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 32.  
601 TESTART, Jacques. A fertilização artificial . Tradução de Sonia Goldfeder. São Paulo: Atica, 1998, p. 15. 
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Logo, a noção de esterilidade conjugal surgiu no século XVII. Abriam-se novos horizontes ao 

problema da esterilidade humana. 602 

A primeira experiência bem sucedida de fertilização em animais sem a cópula 

deu-se em 1777, quando o italiano Lázaro Spallanzani, após ensaios de fecundação artificial 

com óvulos de rã, prosseguiu suas pesquisas com a fertilização de uma cadela que já tivera 

várias ninhadas de filhotes. Conforme relato do experimento, o cientista trancou o animal em 

um quarto isolado, dando-lhe comida, e quando ela demonstrou estar no cio, retirou pequena 

quantidade do líquido seminal de um cachorro da mesma raça e injetou-o na vagina e no útero 

da fêmea. Sessenta e dois dias mais tarde ela deu à luz três cachorrinhos perfeitos, que se 

pareciam tanto com a mãe quanto com o pai ausente.603  

Em 1778, Heller afirma que os espermatozóides se encontram no líquido 

testicular. Porém, um naturalista suíço, Charles Bonnet, em 13/01/1781 escreve carta a 

Spallanzani, na qual manifestava sua preocupação quanto à aplicação, não imaginada, na 

espécie humana e cujas consequências certamente não seriam leves.  

A primeira experiência científica em humanos atribui-se ao cirurgião inglês John 

Hunter, quando em 1791 obteve sucesso ao inseminar artificialmente, com  sêmen do marido, 

a esposa de um lord que apresentava hipospádia604 e desejava perpetuar seu nome. Seguiram-

se, dignas de destaque, em 1838, experiências do professor francês Girault, que consegue 

realizar, pela primeira vez, a inseminação artificial homóloga, obtendo resultados positivos 

em oito mulheres, uma delas com gravidez gemelar.605  

Em 1842, Ponchet e Bischoff estabelecem a ovulação e a menstruação, e entre 

1875 e 1890, diversos pesquisadores concluem (a partir da análise em mamíferos e peixes) 

que a fertilização é constituída pela união do núcleo de um espermatozoide com o de um 

                                                        
602 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 18. 
603 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.6-7. 
604 É uma malformação congênita, caracterizada pela abertura anormal do orifício por onde sai a urina (meato 
urinário), em diferentes locais na parte de baixo (face ventral) do pênis, ou mais raramente na bolsa escrotal. 
Na maioria dos casos é acompanhada por uma alteração da pele (prepúcio) que recobre a glande (cabeça do 
pênis), sendo que o prepúcio que passa a ter o formato de um capuz. Em alguns casos, ao ficar ereto o pênis 
apresenta curvatura para baixo, em direção à bolsa escrotal. A hipospádia ocorre em até 1: 500 da população 
masculina. Dentre os meninos que nascem com hipospádia, 75% deles terão as formas distais, cujo tratamento 
cirúrgico é menos complicado, com maior probabilidade de sucesso na primeira cirurgia. 
605 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 33; SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos 
Científicos e Legais. Rio de janeiro: Forense Universitária, 1991, p.7. 
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óvulo, muito embora a pré-história da FIV tenha tido início mais precisamente em 1878, 

quando Schenk, na tentativa de fertilizar óvulos de cobaias, incubou oócitos foliculares com  

espermatozóides, não obtendo sucesso na sua experiência. Em 1883, Dogues admite a 

participação dos ovários no processo de fecundação e em 1884, nos EUA, ocorre o primeiro 

caso de inseminação heteróloga, por iniciativa de médico Pancoast, em uma mulher cujo 

marido sofria de azospermia, que consiste na ausência de gametas no esperma. Em 1890, 

Heape, em Calcutá, estudou a fase de pré-implantação de embriões de macaco e ainda em 

1890, Heape e Buckley realizaram a primeira transferência de embriões entre coelhas 

grávidas, mas não tiveram sucesso. Continuaram tentando a experiência da terapêutica in vitro 

em 1897, mas também sem êxito.606  

Em 1910, o russo Elie Ivanov foi o responsável pela descoberta da conservação do 

sêmen fora do organismo, por resfriamento, tendo utilizado sêmen de equinos, sendo que na 

época da segunda grande guerra – entre 1940 e 1945 – surgiram e se propagaram nos EUA os 

“bancos de sêmen”, havendo quem então alegasse que o Estado instituíra um recrutamento 

racional e científico, com candidatos selecionados que deveriam inseminar as melhores 

mulheres, para se obter uma elite inteligente e bem constituída fisicamente, a qual asseguraria 

o progresso constante da nação.607 

A FIV humana começou em 1944, quando dois biologistas, Rock e Menkin, 

obtiveram quatro embriões normais a partir de mais de uma centena de óvulos humanos 

colhidos nos ovários e colocados em presença dos espermatozóides. 

Em 1947, Chang realiza a primeira transferência de ovo fertilizado e congelado 

entre 5º e 10ºC. Uma década depois apresentava prova inequívoca do sucesso da FIV 

(aplicando a técnica em coelhos). Em 1953, Smith consegue congelar embriões em fase de 

pré-implantação, provando que o resfriamento em baixas temperaturas não é incompatível 

com o desenvolvimento normal dos ovos de mamíferos. A técnica se afirma e é amplamente 

utilizada a partir dos estudos de Whittingham e Wilmut. Em 1958, Gemzell, Diezfalusi e 

Tilinger apresentaram os efeitos clínicos do hormônio hipofisário folículo estimulante. Em 

                                                        
606 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 18, 41.  
607 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 33.  
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1967, Harker consegue decifrar a estrutura do ácido ribonucleico (RNA) e, em 1970, 

Anderson termina a síntese do gene.608 

Notou-se que foi a partir da segunda metade do século XX que os jovens casais 

mostravam novo perfil, manifestando desejo cada vez mais frequente de formar uma família 

pouco numerosa, condizente com a vida urbana e com a crescente recepção de cada criança 

com um ser que desde a mais tenra idade demanda cuidados altamente individualizados. 

Tornava-se assim possível, dentro de uma margem bastante razoável de previsibilidade, evitar 

filhos quando eles não fossem desejados. Como complemento deste primeiro “momento”, 

contudo, estava ainda um grande passo a ser dado: o que fazer quando havia o desejo 

(expresso no acúmulo de tentativas), mas os aguardados descendentes não vinham? 609 

A FIV, seguida de transferência do embrião para o útero, passa a tomar 

consistência na década de sessenta, especialmente nos países anglo-saxões, muito embora 

assinale Wanderby Lacerda Panasco, que antes de 1964 nenhum americano havia escrito um 

livro sobre inseminação artificial, onde os textos dedicados exclusivamente à infertilidade 

continham menos de um capítulo sobre o tema.610 

Em 1969, Patrick Steptoe e Robert Edwards611 obtiveram embriões humanos por 

fecundação in vitro capazes de reproduzir. As experiências animais, anteriormente 

desenvolvidas colocaram em evidência um dado fundamental à fecundação: para ser 

fecundado, o óvulo deveria estar maduro, ou seja, a maturação do óvulo é indispensável ao 

sucesso da operação. Igualmente, para ser capaz de fecundar o óvulo, o espermatozóide deve 

se submeter a numerosas modificações. A adequação dos dois fatores (óvulo x 

espermatozóide ) é que garante o sucesso das fecundações. 

Na mesma data, Carl Wood realizou no Queen Victoria Medical Center a primeira 

cirurgia de trompa artificial “que consistia em uma cápsula plástica onde o espermatozóide e 

o óvulo poderiam se encontrar e formar o embrião, que mais tarde seria transferido para o 

útero”. Colocavam-se, de modo definitivo, as premissas do programa FIV.  

                                                        
608 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 19. 
609 LEWICKI, Bruno. O Homem Construtível: Responsabilidade e Reprodução Assistida. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 100. 
610 PANASCO, Wanderby Lacerda, 1984 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação 
artificial e da fertilização in vitro . Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 34. 
611 STEPTOE, Patrick Christopher. Laparoscopy: diagnostic and therapeutic uses. Proc. R. Soc. Med., London, 
v. 62, n.5, p. 439-441, 1969. 
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A partir de 1971, especialmente com os trabalhos dos pesquisadores ingleses 

(além de Edwards e Steptoe, Taylor e Collins) a ideia de utilizar um tratamento hormonal para 

estimular o crescimento dos folículos ovarianos de forma a obter diversos óvulos ao invés de 

um só, representou um progresso decisivo na FIV. O aumento do número de óvulos 

recolhidos em cada ciclo aumentava a possibilidade de óvulos fecundados, o número de 

embriões divididos e, por via de consequência, a taxa de gravidezes. 

A década de 70 vai marcar as descobertas decisivas capazes de garantir a 

evolução das procriações artificiais. Em 1971, Mastroiani, consegue filmar, pela primeira vez, 

um óvulo. No mesmo ano, Hayashi, da Universidade de Toho, apresenta seu filme “Começo 

da vida”, onde mostra todo o processo reprodutivo do ser humano. 

 De 1970 a 1975 diversos cientistas realizam estudos da FIV com óvulos 

humanos, formação de embriões com transferência para o útero, coleta de óvulos. Destacam-

se as equipes de Brackett, Jacobson, Soupart e Strong (nos EUA), Edwards e Steptoe, Taylor, 

Craft e Collins (na Inglaterra), Lennart Nilson (na Suécia) Talbot, Lopata, Wood, Neil Moore 

e John Lecton (na Austrália).612 

Na espécie humana, a primeira gestação obtida através da FIV ocorreu em 1976, 

mas infelizmente resultou em gestação ectópica (gravidez nas trompas). Mas o marco 

histórico da FIV ocorreu em 25 de julho de 1978, fruto do trabalho incansável de Steptoe e 

Edwards613, com o nascimento de Louise Joy Brown, no Oldham General Hospital, em 

Manchester, Inglaterra, o primeiro “bebê de proveta” a vir à luz na história da humanidade. O 

mundo, então, ficava perplexo diante do poderio tecnológico a que tinha chegado a ciência. O 

homem, finalmente, estava apto a vencer a barreira natural da infertilidade.614 

No mesmo ano, Randolph W. Seed e Richard W. Seed desenvolvem a técnica de 

transplante de embrião do útero de uma mulher para outra, que passou a ser denominada 

                                                        
612 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 19, 42. 
613 STEPTOE, Patrick Christopher; EDWARDS, Robert Geoffrey. Birth after the reimplantation of a human 
embryo. Lancet, London, v. 2, n. 8085, p. 366, 1978. 
614 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 34; LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos 
médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 42; 
FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 24; MANCEBO, Ana Cristina Allemand; 
ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges 
de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito 
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como “mãe substituta”.615 E ainda em 1978 nascia o segundo bebê de proveta do mundo, na 

Índia, pelo Dr. Saroj Kanti Bhattacharya, Professor de Ginecologia e Obstetrícia da 

Universidade de Calcutá. No ano seguinte, em 14 de janeiro de 1979, nascia o terceiro bebê 

de proveta, Alastair Montgomery, em Edimburgo (na Escócia), igualmente fruto do trabalho 

persistente da dupla Steptoe e Edwards. 616 

O sucesso na Inglaterra provocou uma reação em cadeia nas diversas partes do 

mundo que vinham desenvolvendo a experiência. Na Austrália, na França e nos EUA, obter 

um nascimento através da FIV tornou-se a meta maior das equipes científicas.617  

Em 1984 a Sociedade Americana de Fertilidade apresentava um relatório sobre os 

aspectos éticos da FIV. As conclusões da comissão (composta pelos doutores Howard Jones, 

Anne Wentz, Martin Quingley,  Richard Marrs e Alvin Paulsen) prepararam a legitimação de 

uma prática até então encarada com desconfiança pelos segmentos mais conservadores da 

sociedade618, e em 1985 a Academia Suíça de Ciências Médicas (Recomendações Éticas) 

considerou que os procedimentos de RHA são justificáveis, cientifica e eticamente, em casos 

de infertilidade não tratáveis de outra forma, se existirem chances reais de sucesso e com um 

risco aceitável. 619  

No Brasil, os trabalhos de pesquisa em relação à FIV demoraram um pouco para 

começar, pois primeiro havia (e ainda há) uma forte influência da Igreja sobre o assunto (não 

só no Brasil, mas como em toda América Latina), segundo porque à época não se pensava 

haver problemas de infertilidade em terras nacionais, onde a taxa de fecundidade em 1980 era 

4,4 filhos por mulher620, e por último, havia a ideia de um futuro glorioso para o país com o 

crescimento demográfico. 

                                                        
615 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.7. 
616 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 20.  
617 Ibidem. p.42. 
618 Ibidem. p.20.  
619 PETRARCO, Alvaro; BADALOTTI, Mariangela; ARENT, Adriana Cristine. Bioética e Reprodução 
Assistida. IN: LEITE, Eduardo de Oliveira. Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 3.  
620 Além da taxa de fecundidade ser de 4,4 filhos por mulher em 1980, nessa mesma época era assim dividida 
por regiões: Norte (6,4), Nordeste (6,2), Sudeste (3,5), Sul (3,6) e Centro-Oeste (4,5). INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Taxas de Fecundidade Total Brasil e Grandes 
Regiões: 1940-2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/08052002 
fecundidade.shtm>. Acesso em: 14 dez 2014. 
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 Mas o germe da reprodução humana no Brasil já havia sido lançado há muito 

tempo atrás, quando em 26 de dezembro de 1947, foi fundada a Sociedade Brasileira de 

Esterilidade (SBE) no Rio de Janeiro. Em uma reunião científica na sede da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de janeiro, 147 médicos, em sua maioria, cariocas, foram 

signatários da ata que deu inicio à nova associação médica, cujo objetivo primordial era 

“ocupar-se das questões científicas e sociais referentes à esterilidade, à prevenção e sequela 

de abortos, à anticoncepção e à assistência à maternidade sob todos os aspectos”.  

Em 1974, o Rio de Janeiro tornou-se palco do maior evento científico de 

reprodução humana realizado no país, com a presença dos 50 especialistas mais expressivos 

do mundo, oriundos da Europa, Ásia, América do Norte e América Latina. Foi durante esse 

Congresso que a SBE mudou o seu estatuto e passou a ser denominada Sociedade Brasileira 

de Reprodução Humana (SBRH).621  

Foi então que a partir de 1980 destacaram-se algumas equipes nesse campo, 

notadamente a do professor Milton Nakamura e do professor Nilson Donadio, em São Paulo; 

professor Karam Abou Saab, em Curitiba; professor Elsimar Coutinho, em Salvador; e do 

professor Arnaldo Ferrari, em Porto Alegre. Porém os trabalhos de pesquisa sobre FIV, que se 

desenvolviam intensamente, sofreram uma paralização em 1982, devido à morte de uma 

paciente causada por um acidente anestésico, durante uma laparoscopia realizada para colher 

ovócitos, com vista à fecundação por meio técnico.622 

No Brasil, os primeiros resultados da Fertilização In Vitro com Transferência de 

Embriões (FIVETE) foram discutidos, em maio de 1984, pela equipe do Dr. Nilson Donadio, 

no Simpósio Nacional de Reprodução Humana, da Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). O relatório do Centro Biológico de Reprodução 

Humana da Santa Casa Santa Isabel, em São Paulo, continha os trabalhos iniciais de 14 casos 

de transferência de embriões. 

Porém, coube ao médico Milton Nakamura (falecido em 1997) e a seus 

colaboradores o primeiro caso de FIV com sucesso no Brasil, quando em 7 de outubro de 

1984, nasceu Anna Paula Caldeira, na sua 23ª tentativa, realizada no laboratório de FIV do 

                                                        
621 PEREIRA, Dirceu Henrique Mendes. A história da reprodução humana no Brasil. Femina, vol. 39, n. 2, 
2011, p. 60. 
622 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 35. 
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Hospital Santa Catarina, em São Paulo. O parto foi cesáreo, às 21:00 horas, em São José dos 

Pinhais (PR), onde Anna Paula vive até hoje. Ela nasceu pesando 3.350 g, medindo 50 cm, 

com índice de Apgar623 9 e 10 e foi a primeira criança nascida por FIV também na América 

Latina. Sua mãe, a paranaense Ilza Caldeira, realizara uma ligadura de trompas uterinas e, por 

isso, não podia ter mais filhos.624 

A técnica foi trazida para o Brasil pelo australiano Alan Trounson, responsável 

pelo nascimento de Zoe Leyland pouco antes da experiência brasileira, em 28 de março do 

mesmo ano. À época, a gravidez de Ilza foi mantida em sigilo pelas altas chances de 

insucesso. A foto só foi divulgada cinco dias depois do nascimento da menina saudável.625  

Entre dezembro de 1990 e fevereiro de 1991, um grupo de 25 casais participou do 

programa ambulatorial de FIVETE do Centro de Reprodução Humana da Maternidade Sinhá 

Junqueira, em Ribeirão Preto – SP. As taxas de gravidezes por punção e por transferência de 

embriões foram de 24% e 31,5% respectivamente Esses resultados foram semelhantes aos 

obtidos nos melhores centros internacionais.626 

Em mais de 20 anos desde o nascimento de Louise Brown, muitos avanços foram 

obtidos, com a FIV se difundindo por vários países do mundo, permitindo que em 2005 fosse 

realizada, na Inglaterra, a comemoração de 2 milhões de bebês nascidos por essas técnicas627, 

sendo que esse número, segundo a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e 

Embriologia (European Society of Human Reproduction and Embriology – ESHRE), chegou a 

4,6 milhões em 2011, tendo atingido ao final de 2012, cinco milhões de bebês.628  

Esses dados foram calculados para uma apresentação do Comitê Internacional 

para Monitoramento de Tecnologias de Reprodução Assistida (ICMART) em 2012. Os dados 

                                                        
623 O Índice de Apgar é um teste desenvolvido na década de 50 por Virginia Apgar (1909 – 1974), médica 
anestesista norte-americana, que consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido no primeiro, no 
quinto e no décimo minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 10, 
sendo utilizado para avaliar as condições dos recém-nascidos.  
624 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 43. 
625 MILHORANCE, Flávia. Trinta anos depois, como está a jovem que foi o primeiro bebê de proveta do país. O 
Globo on line. Edição do dia 07/10/2014. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/trinta-anos-
depois-como-esta-jovem-que-foi-primeiro-bebe-de-proveta-do-pais-14163920>. Acesso em: 14 dez. 2014. 
626 LEITE, Eduardo de Oliveira, loc. cit. 
627 MANCEBO, Ana Cristina Allemand; ROCHA, Christina de Albuquerque da. Reprodução Assistida – 
Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 16.  
628 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 326.  
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finais têm como base os números de FIV e de ciclos de ICSI, sendo que os dois países onde 

mais se realiza a FIV são os EUA e o Japão. Mas em termos de região, a Europa é a mais 

ativa. Atualmente, um milhão e meio de ciclos são realizados por ano em todo o mundo, 

nascendo a cada ano cerca de 350.000 bebês. 629 Baseado então nessa estimativa, calcula-se 

que até o final de 2015 tenham nascido cerca de seis milhões de bebês por FIV em todo o 

mundo. 

E o desenvolvimento tecnológico nessa área é constante, com novas técnicas 

sendo descobertas a cada dia. Como bem previu Eduardo Leite há vinte anos: 

A procriação artificial e o desenvolvimento de suas indicações se impõe a todos, 
como um dos dados do domínio técnico-científico da reprodução humana, cujas 
consequências diretas são muito mais importantes do que aquelas que resultam da 
generalização da contracepção. Querer limitar ou interromper a evolução contínua 
deste domínio é impossível. Corresponderia a pretender parar o movimento da 
terra.630 

Porém, com toda essa evolução alcançada nos dias atuais, deve-se ter sempre em 

mente que a discussão sobre as modernas técnicas de RHA reproduz aquele ideal materno, 

representado pela possibilidade de tornar viável a maternidade, tanto às mulheres estéreis 

quanto àquelas que já atingiram a menopausa, ou ainda, mais recentemente, às mulheres 

lésbicas e, mesmo, às mulheres virgens,631 e onde as implicações éticas e jurídicas impõem 

desafios novos a cada dia.  

 

2.8 Cartografia crítica da fertilização in vitro no Brasil. O atual contexto dos serviços de 

reprodução humana assistida particulares e públicos 

Desde o nascimento de Louise Brown, em 1978, as tecnologias de RHA, e 

principalmente a FIV, se desenvolveram em todo o mundo, em um número cada vez maior de 

países, com o surgimento a cada dia de novos centros responsáveis por esses tratamentos, 

utilizados para contornar o problema da infertilidade, e que de certa forma contribuiu para a 

                                                        
629 MILHORANCE, Flávia. Trinta anos depois, como está a jovem que foi o primeiro bebê de proveta do país. O 
Globo on line. Edição do dia 07/10/2014. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/trinta-anos-
depois-como-esta-jovem-que-foi-primeiro-bebe-de-proveta-do-pais-14163920>. Acesso em: 14 dez. 2014. 
630 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 26.  
631 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 49.  
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popularização dessas técnicas,632 muito embora isso não significasse redução dos custos, que 

sempre foram (e ainda permanecem elevados), ou mesmo aumento da probabilidade de haver 

uma gravidez em cada ciclo, que continua em torno de 20%, ou seja, bem próxima de uma 

gravidez gerada de forma natural.633   

Em lapsos temporais cada vez mais exíguos, surgem novas técnicas inovadoras 

que se sucedem em seus complementos e, por sua vez, confrontam-se com o mundo jurídico e 

seu aparato conceitual. Na verdade, o mundo da RHA não estaciona nunca, de modo que, com 

certeza, os avanços tendem a se expandir muito e a promover técnicas cada vez mais 

complexas,634 e obviamente, muitas vezes mais caras. 

Nos países em desenvolvimento (como é o caso do Brasil), com escassos recursos 

e vários outros problemas graves que atingem o bem-estar e a saúde da população, seria 

fundamental dar prioridade às políticas de saúde que enfrentem e solucionem patologias mais 

prevalentes e preveníveis, consideradas mais importantes do ponto de vista de controle social, 

pelo fato de afetarem um grande número de pessoas. E isso é verdade e sempre esteve no 

imaginário popular e principalmente dos gestores públicos. 

No entanto, cabe lembrar que o percentual de pessoas que sofrem de infertilidade 

é bastante considerável, assim como não se pode ignorar o sofrimento que acarreta e, nesse 

sentido, é uma questão de saúde pública, visto que milhões de casais brasileiros são inférteis e 

onde as implantações de bebês feitas por ano no Brasil são três vezes menores do que na 

Espanha, por exemplo.635  

Assim, um dos grandes desafios neste século XXI é tornar essas técnicas mais 

amplamente acessíveis a todos, sem perder de vista as diversidades culturais e pessoais 

daqueles que delas podem se beneficiar, já que o tratamento continua caro, custando em média 

de 10.000 a 20.000 reais.  Para se ter uma ideia da carência deste acesso, na América Latina 

realizam-se hoje uma média de 75 ciclos por milhão de habitantes, em comparação com a 

maioria dos países europeus, onde se realizam entre 1000 e 2000 ciclos por milhão.  

                                                        
632 LEWICKI, Bruno. O Homem Construtível: Responsabilidade e Reprodução Assistida. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 104. 
633 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 11.  
634 QUEIROZ, Juliane Fernandes. Paternidade: aspectos jurídicos e técnicas de inseminação artificial. 1. ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 63. 
635 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 181.  



222 
 

 

 Na América Latina, os 172 centros (61 do Brasil) ligados à REDLARA – uma 

instituição científica e educacional, criada em 1995 e que agrupa mais de 90% dos centros que 

realizam técnicas de RHA na América Latina – reportaram, em dados coletados em 2014, o 

número de 26.321 ciclos com aspirações, resultando em 8.035 gestações e 5.573 partos, com 

uma taxa de sucesso de 20% de partos do total de ciclos realizados.  

Numa escala mais ampla (conforme demonstrada na Figura 1), no período entre 

1990 e 2012, os centros ligados à REDLARA reportaram um total de 466.380 ciclos 

iniciados, com 129.481 gestações, com o resultado final de 98.414 partos e 128.245 crianças 

nascidas, número este maior do que o de partos, devido ao fato de nascimento de 

gemelares.636 Este registro mostra apenas uma ponta do iceberg, daqueles que conseguiram 

chegar ao processo.637   

           Figura 1 – Registro latino-americano de bebês nascidos entre 1990 e 2012 

 
                                                              Fonte: REDLARA, 2015. 

 

Para se ter noção da dimensão e da importância do tema no cenário brasileiro, 

Maria Helena Machado, Professora Titular de Direito Civil da Universidade do Vale do Itajaí, 

no ano de 2003, informou que existiam sessenta clínicas de reprodução humana, onde eram 

                                                        
636 RED LATINOAMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA – REDLARA. Situação atual da 
reprodução assistida na América Latina e no mundo. Disponível em: <http://www.redlara.com/ 
aa_portugues/default.asp>. Acesso em: 19 jul. 2015 
637 SOUZA, Maria do Carmo Borges de SOUZA. Infertilidade e Reprodução Assistida. “Este tal Desejo de Ter 
um Filho”. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. 
Vivências em tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 2.  
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utilizados métodos de fertilização, dispondo das técnicas mais modernas proporcionadas pela 

ciência biomédica em nível internacional.638 

Atualmente, dados de 2015, obtidos no sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de 

Reprodução Assistida (SBRA)639, mostram que há no Brasil 135 centros de reprodução 

assistida, ou seja, muito mais do que os 61 centros ligados à REDLARA, sendo que a região 

sudeste concentra o maior número, com 70 centros (51,8% de todo o Brasil), segundo 

distribuição observada no Gráfico 2.  

Assim, nota-se, então, que num intervalo de doze anos, o número de clínicas de 

reprodução mais que dobrou. Esses dados apenas reforçam a importância do tema, ainda 

carente de legislação. 

 

                   Gráfico 2 – Distribuição dos Centros de RHA no Brasil. 

 
                                                      Fonte: Dados: SBRA, 2015; Gráfico: o autor.  
 

Como parte de uma cartografia da FIV no Brasil, não poderiam estar de fora os 

dados referentes aos bancos de embriões, muito embora não façam parte do objeto do 

presente estudo.  

Em 12 de maio de 2008, a ANVISA criou, por meio da RDC n.º 29, o Sistema 

Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), com o objetivo de conhecer quantos 

                                                        
638 MACHADO, Maria Helena. Reprodução Humana Assistida: Aspectos Éticos e Jurídicos. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 35. 
639 SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA – SBRA. Clínicas Associadas. Disponível 
em: <http://www.sbra.com.br/index.php?option=com_mapa>. Acesso em: 19 set. 2015. 
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embriões humanos são produzidos por FIV e não utilizados no respectivo procedimento. O 

banco de dados criado pela ANVISA propicia, também, saber quantos embriões poderão ser 

usados para fins de pesquisa e terapia, além de aprimorar o controle sobre as atividades das 

clínicas de RHA existentes no Brasil.  

O art. 5º e seus parágrafos, da Lei 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei de 

Biossegurança), tratam especificamente da utilização, para fins de pesquisa e terapia de 

células-tronco obtidas de embriões humanos produzidos FIV. Porém esse artigo foi tido por 

inconstitucional pelo Procurador Geral da República, sob a alegação de que se estaria 

violando o direito à vida, patrimônio protegido constitucionalmente. Em 2008, o STF, em 

sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgou o pedido improcedente.640  

O número de embriões congelados no Brasil até a publicação da Lei de 

Biossegurança em 2005, segundo o primeiro relatório do SisEmbrio, era de 25.693. Porém, de 

acordo com o último relatório do SisEmbrio, que recebeu até o dia 20/02/2015, dados de 106 

(cento e seis) Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTGs) referentes à produção de 

embriões do ano de 2014, o número de embriões congelados quase que dobrou, chegando a 

47.812, demonstrados no Quadro 1. Por sua vez, o Gráfico 3 exemplifica a distribuição de 

embriões congelados no ano de 2014 no Brasil. Dos 47.812 embriões congelados no ano, 

cerca de 68% estão em BCTGs da Região Sudeste, 12% na Região Sul, 12% na Região 

Nordeste, 8 % na Região Centro-Oeste e 0% na Região Norte.641  

 

 

 

                                                        
640 “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5º da lei nº 
11.105, de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança). Pesquisas com células-tronco embrionárias. 
Inexistência de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em 
pesquisas científicas para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras 
do direito fundamental a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. 
Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles 
desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da ação. I - o 
conhecimento científico, a conceituação jurídica de células-tronco embrionárias e seus reflexos no controle de 
constitucionalidade da lei de biossegurança”. ADI 3.510/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 29/05/2008. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 set. 2014. 
641 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).  SisEmbrio - 8º Relatório do Sistema 
Nacional de Produção de Embriões, 2015, p. 4. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/ 
wps/wcm/connect/9cddb8004840da35a438a5bdc15bfe28/sisembrio8.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 20 
abr. 2015. 
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Quadro 1 – Resumo dos dados informados referentes a embriões congelados pelos BCTG   
segundo a Unidade Federativa. 

 
                                                        Fonte: SisEmbrio, 2014. 

 

 

 

  Gráfico 3 – Distribuição, em porcentagem, de embriões congelados no Brasil. 

 

                                               Fonte: Dados: SisEmbrio, 2014; Gráfico: o autor. 
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Porém, há o lado negligenciado da saúde reprodutiva no setor público, o qual foi 

refletido num de estudo de María Yolanda Makuck et al.642, onde foram entrevistados 76% 

dos responsáveis pelas Secretarias Estaduais de Saúde e Distrito Federal e 66,7% dos 

responsáveis pelas Secretarias Municipais de Saúde (capitais estaduais e 16 municípios 

brasileiros com mais de 500.000 habitantes). No ano de 2010 (ano do estudo), os 

entrevistados relataram que não forneciam serviços de infertilidade e não havia 

procedimentos de RHA em 84% e 97% para o nível estadual e municipal, respectivamente. E 

quando disponível, apenas a inseminação artificial era fornecida, e não as técnicas de alta 

complexidade, tais como a FIV. 

Parece que tal situação não mudou muito desde então, com pouquíssimas 

unidades do SUS oferecendo o tratamento gratuito e quase nenhuma 100% gratuito. As 

instituições públicas que oferecem o tratamento de infertilidade no Brasil643, e que na 

realidade são muito poucas, estão relacionadas na Tabela 2.  

      
 
     Tabela 2 – Estabelecimentos de saúde que oferecem tratamento de infertilidade pelo SUS. 

Município Estabelecimento 

Belo Horizonte (MG) Hospital das Clínicas da UFMG 

Brasília (DF) Centro de Reprodução Assistida do Hospital Regional da Asa Sul 
(HRAS), antigo Hospital Materno Infantil de Brasília 
(HMIB), vinculado à Secretaria de Saúde do DF 

Natal (RN)  Maternidade Escola Januário Cicco 

Porto Alegre (RS)  Hospital Nossa Senhora da Conceição - Fêmina 

Porto Alegre (RS)  Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

Recife (PE)  Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) 

São Paulo (SP) Hospital das Clínicas da FMUSP  

São Paulo (SP) Hospital Pérola Byington – Centro de Referência da Saúde da 
Mulher, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

Ribeirão Preto (SP) Hospital das Clínicas da FMRP – USP 

        
                                                    Fonte: MAZZA, Malu. Jornal Hoje on line, 2014. 
      

  

                                                        
642 MAKUCH, María Yolanda. et al. Low priority level for infertility services within the public health sector: a 
Brazilian case study. Hum. Reprod., v. 25, n. 2,  p. 430–435, 2010 
643 MAZZA, Malu. Primeiro bebê de proveta do Brasil e da América latina completa 30 anos. Jornal Hoje on 
line. Edição do dia 07/10/2014.  Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/10/primeiro-
bebe-proveta-do-brasil-e-da-america-latina-completa-30-anos.html>. Acesso em: 14 dez. 2014. 



227 
 

 

De todos os estabelecimentos citados, o único 100% gratuito é o Hospital Pérola 

Byington, em São Paulo. Nos demais, o paciente tem que pagar parte do tratamento, 

geralmente os medicamentos necessários ao mesmo, a um custo que atualmente está entre 

2.500 e 4.000 reais. Sem falar no tempo de espera por uma FIV, que nesses hospitais pode ser 

muito longo. No HRAS, em Brasília, a fila de inseminação artificial foi zerada em 2013 e o 

tempo de espera para a FIV diminuiu de cinco para três anos, mas ainda é muito tempo para 

quem não pode esperar devido à idade, que na maioria dos centros não pode ultrapassar 40 

anos.  

Segundo informações encontradas no sítio eletrônico do Hospital Pérola 

Byington644, o Setor de Reprodução Humana realiza cerca de 300 ciclos de fertilização 

assistida de alta complexidade por ano, além de 100 ciclos de técnicas não invasivas, como a 

inseminação intrauterina. Porém, o hospital só atende pacientes já agendadas através do 

sistema CROSS pelas AMAS ou AMES (postos de saúde). E os critérios para a admissão de 

novas pacientes, que serão avaliadas antes pelo ginecologista da unidade básica, são os 

seguintes: a paciente não deverá ter completado 40 de idade, não poderá ter três cesáreas (ou 

mais) anteriores, não deve ser portadora de doença crônica grave (cardiopatias, diabetes 

descompensado, etc.) ou doença infecciosa que não permita a utilização do laboratório do 

hospital (hepatites B e C, HIV).  

E, finalmente, dos números apresentados na seção 2.4, onde se calcula que 5 

milhões de casais sejam inférteis no Brasil, parte-se do pressuposto de que para 20% deles, ou 

seja, para 1 milhão de casais, a única alternativas sejam as técnicas de RHA (Inseminação 

artificial/FIV). Porém, para 5%, ou seja, para 250.000 casais, haverá a necessidade de se 

recorrer à FIV. Dados do 19º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida645, ocorrido entre 

os dias 5 e 8 de agosto de 2015, revelam que no Brasil são realizados entre 25.000 a 30.000 

ciclos/ano, ou seja, apenas 10% da necessidade real. E onde então foram parar os outros 90%? 

Provavelmente nos lares de quem não pode pagar por uma FIV.  

 

 

                                                        
644 Disponível em: <http://www.hospitalperola.com.br/reproducao-humana.php>. Acesso em: 20 set. 2015.  
645 SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA – SBRA. 19º Congresso Brasileiro de 
Reprodução Assistida, Búzios – RJ, 2015. Disponível em: <http://www.sbra.com.br/index.php/destaques/114-
congresso-2015>. Acesso em 20 set. 2015. 
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3 O DIREITO REPRODUTIVO E A JURISPRUDÊNCIA LATINO–A MERICANA NO 

TOCANTE À FERTILIZAÇÃO IN VITRO 

3.1 A opção pelo recorte latino-americano – uma questão de coerência sociológica e 

metodológica 

Desde o nascimento do primeiro “bebê de proveta” em 1978, as técnicas de RHA 

foram evoluindo e se difundindo cada vez mais, estando hoje praticamente em todos os 

continentes. Porém, os critérios legais, éticos e sociológicos variam entre os diversos países, 

assim como as principais causas de infertilidade que levam as pessoas ou casais a procurar 

por tais tecnologias, principalmente a FIV. 

Na medida em que o desenvolvimento científico se tornou acessível à aldeia 

global, via meios de comunicação extraordinariamente rápidos e eficientes, pensava-se que a 

possibilidade das procriações artificiais só ocorreria em territórios industrializados e ricos 

(leia-se Europa e EUA). A experiência demonstra, cotidianamente, que esta proposição estava 

equivocada: embora nos EUA, primeiramente, e na Europa, num segundo momento, a questão 

surgiu de forma evidente e provocadora, dali se espalhou pelo globo, atingindo países não 

industrializados ou pobres, gerando as mesmas dúvidas e perplexidades dos principais centros 

de origem, ou de difusão das novas técnicas.646 

As diferenças culturais, religiosas, econômicas e históricas exercem uma grande 

influência na decisão das pessoas em procurar tais técnicas para o tratamento da infertilidade. 

E com relação aos governos locais, há uma grande variação dos critérios éticos, religiosos e 

jurídicos (principalmente de base constitucional) utilizados para a liberação ou proibição de 

determinadas questões envolvidas nesse complexo tema. Não só as indicações são diferentes, 

quando se trata do nível de economia e desenvolvimento de determinado país – se de primeiro 

ou terceiro mundo, se desenvolvido ou em desenvolvimento, como no caso do Brasil –, como 

também sofrem uma grande influência religiosa, mesmo naqueles países considerados laicos, 

como o nosso, por exemplo. 

Os princípios gerais de direito, conhecidos internacionalmente, e que são 

aplicáveis à RHA, envolvem questões fundamentais da pessoa humana. Daí existir a crescente 

preocupação de vários países em regulamentar as técnicas de reprodução artificial, tentando 
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solucionar os problemas existentes. Existe, todavia, uma diversidade de posturas éticas e 

jurídicas, que deriva essencialmente da grande influência de tradições, usos e costumes, bem 

como das religiões e ideologias dominantes em cada país, que até o momento tentaram 

legislar a respeito das técnicas de RHA.  

De distintas maneiras as legislações estrangeiras abordam o assunto; todavia, cabe 

ressaltar que a principal precupação ainda recai sobre a melhor forma de se tentar conciliar a 

liberdade das pesquisas científicas, diante dos avanços tecnológicos no campo da reprodução 

humana, com a proteção dos direitos do corpo humano, objeto dessas experiências.647  

Há um aspecto fundamental a ser ponderado quando se pretende adentrar no 

terreno do direito comparado: as diferentes legislações estrangeiras que intervieram ao longo 

das procriações artificiais são heterogêneas e mutáveis. Ainda, a forma de abordar as mesmas 

questões difere enormemente de um país a outro, onde a maioria das legislações permaneceu 

em ritmo de espera (como no Brasil), aguardando, talvez, um consenso internacional, ainda 

não existente, embora a prática esteja definitivamente admitida pelos países.648 

Não cabe à presente investigação analisar todas as diferentes legislações já 

existentes no mundo, até porque seria um trabalho hercúleo e fugiria ao escopo desse estudo. 

Portanto, observando o contexto econômico e regional ao qual o Brasil está inserido, a forte 

influência da Igreja e devido ao fato de já existirem duas leis já promulgadas que tratam da 

RHA (Argentina e Uruguai), optou-se pelo recorte latino-americano, onde as realidades 

regionais, econômicas e religiosas são muito parecidas, inclusive as principais causas que 

levam à infertilidade. 

O grande problema em relação às técnicas de RHA está em querer importar a 

realidade da Europa e EUA para os países em desenvolvimento, e os países da América 

Latina, em sua quase totalidade, sofrem com esse modelo de importação, que serve muitas 

vezes de justificativa para não levar adiante PLs ou regulamentar o acesso da camada mais 

pobre da população às técnicas de RHA.  

A falta de acesso a tratamentos eficazes e seguros pode ser uma fonte de 

discriminação entre ricos e pobres em todos os países em desenvolvimento, onde as 

                                                        
647 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 151. 
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desigualdades entre as camadas da população são muito marcantes. Muitos países justificam 

essa injustiça social argumentando uma alta taxa de crescimento populacional; porém, de 

acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Internacional das Sociedades de 

Fertilidade (IFSF), relacionada com o acesso à tecnologia RHA, de um total de 105 países que 

responderam à pesquisa, todos eles permitiam o uso da RHA para engravidar. Na verdade, são 

muito poucos os que oferecem facilidades econômicas para as despesas com saúde, quer 

através da gratuidade ou reembolso. Costa Rica é o único país que legislou contra as técnicas 

de RHA, argumentando que atentaria contra o direito à vida dos embriões. 

Sem dúvida, apesar da aceitação desses procedimentos em praticamente todo o 

mundo, existem barreiras ao tratamento, por motivos econômicos, políticos, etnosociais e 

religiosos, e que afetam, sobretudo, as pessoas inférteis e pobres, uma realidade na América 

Latina, pois quem tem recursos sociais e econômicos sempre poderá viajar a outros países 

mais desenvolvidos, ou de maior respeito à autonomia moral, para obter tratamentos 

modernos, seguros e eficientes.649  

No ano de 2001 foi publicado um trabalho da pesquisadora argentina Florencia 

Luna, no qual se afirmava que existiam problemas específicos para países específicos, onde 

sempre esteve presente no imaginário popular e dos governantes que os países 

industrializados deveriam se preocupar com os “avanços da ciência”, por exemplo, o uso de 

células-tronco ou embriões em pesquisa; enquanto os chamados países em desenvolvimento 

deveriam estudar problemas de distribuição de recursos ou falta de respeito a certos direitos 

básicos, pois com tais pensamentos corresponderiam à “realidade” de tais países.650 

Florencia Luna separou os problemas em dois grupos, denominados por ela de 

“sexies” e “chatos”. O primeiro grupo de problemas está relacionado a questões que 

seduzem, que atraem imediatamente e levam a uma tomada de decisão, a favor ou contra, tais 

como, por exemplo, as técnicas de RHA, o projeto genoma humano ou a clonagem embriões 

humanos. São questões que tem uma ligação especial com a ciência, com a tecnologia e 

avanços recentes e estão imersas no feitiço das conquistas científicas: de um lado, geram 

                                                        
649 ZEGERS-HOCHSCHILD, Fernando. Descripción y análisis de las técnicas de reproducción asistida como 
tratamiento de la infetilid. In: ZEGERS-HOCHSCHILD, Fernando; IBARRA, Sofía Salas (Edit.). Bioética, 
reproducción y familia. 1. ed. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014, p. 41. 
650 LUNA, Florencia. Reproducción asistida y “sabor local”: contexto y mujer en Latinoamérica. Rev. Bioética, 
v. 9, n. 2, 2001, p. 83. 
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fascínio e curiosidade e, de outro, assustam. São os problemas chamados por Luna de 

“sexies”. 

Porém, não é assim com o segundo grupo de problemas. Este envolve questões 

tais como a relação médico-paciente, os comitês e códigos de ética, a noção e prática sobre 

consentimento informado, o respeito pelos direitos reprodutivos ou a distribuição dos 

recursos. Estes são problemas “chatos” , pois envolvem coisas comuns, não bombásticas, 

problemas que surgem no dia a dia, como a falta de leitos para cuidar de uma pessoa ou um 

médico que engana ou não dá o diagnóstico ao paciente. Estes são problemas que estão longe 

de ciência e representam a vulnerabilidade das relações humanas, as dificuldades de melhorá-

las, as fragilidades humanas. Eles mostram o lado fraco dos seres humanos e os confrontam 

com seus limites. 

Um primeiro ponto a se considerar é aquele que diz que não é verdade que a 

evolução tecnológica não tenha impacto sobre os países em desenvolvimento. Tem impacto 

sim, pois a tecnologia não reconhece fronteiras e seus avanços são adotados rapidamente em 

todo o mundo. Um exemplo claro disso pode ser encontrado nas tecnologias de RHA. Por 

exemplo, a ICSI, depois de três anos de criada, já tinha sido exportada para a América Latina. 

Portanto, pensar que países em desenvolvimento como o Brasil estão isentos de certos 

problemas técnico-científicos, é uma ilusão. 

Mesmo assim, ainda se pensa que os países que desenvolvem tecnologia são 

aqueles que devem fornecer as orientações éticas. Mas esta proposta falha, porque a resposta 

de certos países não se aplica a outros, principalmente se entre eles há um enorme abismo 

econômico, social e cultural. Assim, a resposta e a aplicação que se oferece nos EUA ou na 

Europa ao problema das tecnologias de RHA diferem de outras sociedades. É impossível 

“transplantá-las assepticamente”.651  

A América Latina não constitui uma região homogênea, mas por outro lado, 

alguns aspectos importantes são compartilhados por esses países: a grande diferença entre as 

camadas pobres e ricas da população, a configuração de sua população (com uma presença 

indígena, com uma forte influência da população africana e origem multiétnica ou 

principalmente com imigração europeia), assim como uma forte presença da religião católica. 
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Embora a igreja possa variar de país a outro, a religião sempre teve uma forte influência sobre 

questões relacionadas com a reprodução.652 

Parece uma bobagem achar que religião não deveria ser um obstáculo para a 

prática das técnicas RHA. Os religiosos, sem dúvida, devem seguir os ensinamentos e dogmas 

de sua fé, mas isto não implica que todos os cidadãos de um país devam reger-se por tais 

mandamentos. O problema surge quando existe a pressão de impor o dogma religioso na 

legislação de um país secular, como é o caso dos países da América Latina. 

 Com relação a esta rejeição radical e absoluta das técnicas de RHA, interessante 

assinalar o amplo uso de um duplo padrão moral. Uma coisa é o que diz a religião, e outra, o 

que as pessoas fazem. A grande maioria da população educada no catolicismo (onde 84,4% 

afirma ser católica), não segue os ensinamentos do catolicismo. Este fenômeno não só se 

observa no caso das tecnologias de RHA, mas também nas atitudes das pessoas com respeito 

à anticoncepção e ao aborto.653 

E na América Latina, esse duplo padrão moral ainda é muito forte e aceita-lo ou 

promove-lo tem efeitos nefastos na saúde reprodutiva em geral, e na RHA em particular. No 

contexto regional latino-americano isso é bem evidente no caso da infertilidade secundária. 

 Em primeiro lugar, a falta de uma adequada educação e oferta de técnicas 

anticonceptivas tem como consequência uma grande quantidade de gravidezes não desejadas 

e abortos ilegais. Particularmente preocupante é a quantidade de gravidez em adolescentes. 

Em alguns países como Brasil, soma-se ao problema anterior uma grande disseminação das 

ligaduras tubárias realizadas em idades muito precoces, que logo geram uma necessidade de 

tratamentos para superar a infertilidade. 

Em segundo lugar, deve-se considerar a grande quantidade de abortos ilegais 

realizados em condições ruins, com sérias consequências para a saúde das mulheres. Por 

exemplo, na Argentina, 40% dos leitos de ginecologia e obstetrícia nos hospitais públicos 

estão ocupados devido a complicações de tais abortos. No México, calcula-se que 600.000 

mulheres necessitam de hospitalização por esta causa, sendo que em toda a América Latina, 

estima-se que sejam realizados 4 milhões de abortos clandestinos por ano. 
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 Em terceiro lugar, a falta de educação sexual, e de prevenção, também leva a uma 

grande quantidade de DST. Esse tipo de enfermidade é uma das causas mais importantes da 

infertilidade secundária. Este é o caso da gonorréia não tratada. Somado a isto, tem-se que 

contabilizar também os tabus, os problemas ideológicos, assim como os escassos recursos do 

sistema de saúde pública, que implica numa má atenção de saúde e complicações posteriores 

que repercutem em sérios problemas de infertilidade.654  

Em um estudo brasileiro, realizado há 15 anos, foi relatado que 42% das mulheres 

que se consultavam por infertilidade sofriam de obstrução tubária devido a infecções do 

sistema reprodutivo. Foram destacados também problemas de informação inadequada na área 

das enfermidades de transmissão sexual, já que as mulheres entrevistadas no estudo eram 

incapazes de entender a relação que existia entre as infecções do trato reprodutivo prévias e a 

sua infertilidade tubária atual. E, ainda nesse estudo, observou-se que os médicos não 

consideravam as informações sobre prevenção de DST como relevantes.655 

Este tipo de infertilidade não é prevalente nos países industrializados. Nota-se que 

tanto a América Latina, como a África, compartilham de altos índices de infertilidade 

secundária, diferentemente da Europa e EUA, onde a infertilidade primária é mais comum. 

Embora estes últimos tenham apenas 24% de infertilidade secundária, na África o percentual 

chega a 55% e na América Latina a 40%. Indubitavelmente, as causas deste tipo de 

infertilidade estão relacionadas com a falta de recursos e com a falta de respeito ao direito à 

saúde reprodutiva. 

A falta de consciência deste tipo de problema e sua inter-relação com a RHA 

provavelmente surge de um olhar que desconhece o contexto local e se encanta com os 

aspectos científicos e tecnológicos a serem incorporados. Nota-se como situações que, a 

primeira vista, parecem distantes, tais como uma adequada educação e atenção à saúde 

reprodutiva, incidem nos problemas da RHA.656 

Outro trabalho mais recente de Florencia Luna vem reforçar a opção pelo recorte 

latino-americano. Neste estudo,  realiza-se uma análise do que se pode chamar de “fotografia 
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histórica”. Na verdade, essas técnicas foram originalmente concebidas nos países 

industrializados para as mulheres de classe média ou alta. Isso explica por que quase sempre 

se toma como referência a mulher de classe média, educada e profissional, que busca uma 

gravidez numa idade mais avançada. Assim, no imaginário social, a assistência na reprodução 

é apenas um luxo para algumas mulheres, uma opção para “egoístas” ou auto-interessadas, 

que postergaram a maternidade em prol de um sucesso acadêmico ou profissional e agora – já 

muito tarde – necessitam de procedimentos muito caros para engravidar.  

A imagem da fotografia tirada na Europa na década de 70 (onde se deu em 1978 a 

primeira FIV com sucesso) parece continuar a ser a lógica que prevalece na América Latina, 

não só pelo público em geral, mas também por parte de médicos, funcionários públicos e 

sanitaristas na hora de se pensar em políticas públicas. Este é o modelo que se adotou no 

início, e que é exportado – e permanece como o principal – ao se pensar o problema da 

infertilidade nos dias de hoje. 

Essa parece ser a lógica, mas na verdade não é. Esta imagem ou lógica parece 

anacrônica hoje em dia. Como de observa, já há vários anos que existem dados a respeito da 

infertilidade secundária, a situação dos países em desenvolvimento e o sofrimento que isso 

implica em culturas, onde a maternidade tem um peso ainda mais elevado do que em países 

industrializados (notar que, embora a impossibilidade de uma gravidez em uma mulher com 

sucesso profissional ou acadêmico poder ser muito dolorosa, é ainda pior nos casos em que as 

mulheres são quase que exclusivamente valorizadas pelo sua fertilidade. Isto é, infelizmente, 

muito comum em muitos desses países, podendo envolver discriminação social, rejeição por 

parte de maridos, etc...). 657 

Assim, no início, quando se começou a realizar e divulgar estas práticas de RHA, 

ainda não se conheciam as taxas de infertilidade secundária nos países em desenvolvimento. 

No entanto, os dados fornecidos pela OMS mostram que aquelas que sofrem de infertilidade 

são mulheres que ancestralmente foram excluídas, cuja infertilidade poderia ter sido evitada. 

É evidente que a lógica de fotografia histórica não cobre a amplitude e nem o perfil 

epidemiológico atual, assim como tampouco considera a desigualdade que é gerada e nem a 

prevalência deste problema nos países em desenvolvimento. 
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Na América latina há ainda alguma resistência a estas práticas, onde a RHA é, 

para alguns, altamente problemática. Não só é fortemente criticada por visões conservadoras, 

mas também por concepções progressistas.  

As posições conservadoras, sobretudo do ponto de vista religioso, rejeitam estas 

novas tecnologias. Este é o caso da Igreja Católica. Os argumentos são extremamente amplos, 

que vão desde a falta de “naturalidade”, uma vez que estes tratamentos introduzem 

artificialidade em um processo natural e isso leva até mesmo a condenar métodos muito 

simples; até a manipulação e descarte de embriões utilizados por algumas dessas técnicas. Por 

estas concepções os embriões são pessoas. Portanto, a destruição ou manipulação dos mesmos 

é totalmente questionável.  

Embora esta posição possa ser criticada, é compreensível dentro do dogma 

religioso, e é aceitável para os fiéis seguirem as recomendações de sua fé. Lamentavelmente, 

na América Latina, estas posições exercem uma influência política muito forte, dominando as 

políticas públicas e a legislação, com o objetivo de orientar a vida não só dos fiéis, mas 

também de toda a população.658  

Talvez também parte da rejeição a estas tecnologias esteja diretamente ligada à 

forma como essas práticas foram realizadas. Por um lado, a maioria das clínicas ou centros 

que praticam estas tecnologias o faz de maneira privada. Isto é particularmente verdadeiro na 

América Latina, embora haja algumas exceções. 

A prática privada envolve custos econômicos extremamente altos e as taxas de 

sucesso questionáveis, relacionadas também com os baixos níveis de fertilidade 

característicos dos seres humanos. Portanto, existe uma percepção bastante certa de que estes 

centros de reprodução assistida obtem lucros expressivos e que não necessariamente garantem 

o sucesso desejado. 

Além disso, quando a prática é privada, torna-se mais difícil colocar limites para o 

desejo da mulher ou parceiro. Em muitos casos, apenas o cansaço e a desilusão do casal, ou a 

impossibilidade econômica, parece colocar um “ponto final”. O “desejo” do cliente parece 

prevalecer, porque ao contrário do setor público, não só não existe nenhuma regulamentação e 

diretrizes rígidas que estipulam limites (número de ciclos, etc.), mas também os casais podem 
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facilmente mudar de clínica, o que leva a um grau de exposição muito arbitrária e a um gasto 

excessivo. 

Observa-se, portanto, que os excessos estão relacionados com a falta de 

regulamentação adequada destas técnicas. No entanto, também é verdade que há uma falta de 

regulamentação porque não se tem tomado o problema da infertilidade como um grave 

problema de saúde pública, e isto é uma triste realidade nos países em desenvolvimento.  

Florencia Luna propõe que se evite copiar o modelo europeu de saúde pública. 

Justamente porque os problemas de saúde sexual e do tipo de infertilidade que acometem a 

América Latina e suas causas são muito diferentes daquelas da Europa e EUA, sendo 

necessário repensar o enfoque para a saúde pública, com um olhar amplo e diferente, 

sobretudo, considerando o flagelo da infertilidade secundária. Tal olhar, segundo Luna, ainda 

não foi realizado.659 

Em suma, na América Latina, a infertilidade adquire características diferentes 

substancialmente porque: 1) o perfil epidemiológico das mulheres nos países em 

desenvolvimento que sofrem de infertilidade mudou; 2) a situação e o respeito aos direitos 

sexuais e reprodutivos está longe de ser o que aconteceu no final dos anos 70 ou do que 

acontece atualmente na Europa ou nos EUA e 3) e a forma de disponibilização e tratamento 

dessas técnicas devem ser modificadas: não necessariamente deve permanecer em mãos 

privadas, ou modelos públicos como os europeus, com grandes custos baseados em 

fotografias anacrônicas ou em modelos copiados sem reflexão.660  

Assim, os gestores, os sanitaristas e o público em geral devem guardar na 

memória a fotografia histórica tomada no final dos anos 70 e começar a pensar de maneira 

inclusiva e justa no problema da infertilidade que a América Latina enfrenta no século 

XXI. 661 

Geralmente se pensa que a infertilidade, assim como as técnicas de RHA, são 

problemas unicamente relacionados às classe sociais médias e altas, às mulheres bem 

sucedidas profissionalmente e que adiam a formação de uma família. Este é um modelo 

predominante nas sociedades industriais. No entanto, como já mencionado, a América Latina 
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660 Ibidem. p.44.  
661 Ibidem. p.46.  
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tem uma forte prevalência da denominada infertilidade secundária, que pelo contrário, não 

está associada às classes sociais altas, mas sim, àquelas carentes. 

 E o que isso implica? Que a população que pode necessitar destas técnicas é 

muito diferente daquela que majoritariamente se enquadra nos países industriais e que o 

modelo de atenção deveria ser distinto. Como assinalado, existem sérios problemas de 

educação, de falta de atenção à saúde reprodutiva e a falta de uma política de prevenção. É 

necessário combater esses 40% de infertilidade secundária, e isto pode ter sucesso, em grande 

parte, com uma adequada prevenção. Neste sentido, não se pode unicamente pensar em imitar 

as clínicas altamente sofisticadas. O tipo de resposta a ser oferecida na América Latina deve 

ser mais ampla e inclusiva e deve começar com uma adequada prevenção das DST e uma 

adequada educação sexual, a fim de evitar a grande quantidade de abortos ilegais e suas 

complicações. 

As técnicas de RHA na América latina não podem ser consideradas como um 

tema completamente diferente da saúde reprodutiva básica, pois assim parece um pensamento 

esquizofrênico. Ao mesmo tempo em que se negam serviços de anticoncepção, que as DST 

em mulheres e homens não são tratadas corretamente, que os embriões são objeto de culto, 

que se proíbem os abortos por razões genéticas graves e só nos concentramos em fornecer as 

mais recentes tecnologias de RHA, está se perdendo de vista de um ponto importante. Não se 

pode mais manter uma posição tão hipócrita. Mas para aquelas pessoas em que o estrago da 

infertilidade já está feito, seria também uma hipocrisia negar a RHA, baseado apenas na 

necessidade de uma atenção básica e preventiva em termos de saúde reprodutiva, atenção essa 

que muitos governos falharam até agora em fornecer.662   

 

3.2 A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos – percebendo e 

efetividade das decisões 

Quando se fala em direitos reprodutivos como direitos humanos, e tendo em vista 

o contexto latino-americano no qual o Brasil está inserido, é de fundamental importância 

lembrar o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)663 e sua jurisprudência 

                                                        
662 LUNA, Florencia. Reproducción asistida y “sabor local”: contexto y mujer en Latinoamérica. Rev. Bioética, 
v. 9, n. 2, 2001, p. 93-94. 
663 A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo que tem sede em San José (Costa 
Rica), cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outros tratados de 
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na defesa de tais direitos, quando os mesmos são violados pelos Estados-membros. Nesse 

sentido, será apresentado mais adiante o Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in 

vitro”) vs. Costa Rica, o primeiro caso referente à FIV julgado pela CIDH. 

 Até o momento o Brasil ainda não teve nenhum caso, relativo à FIV, julgado pela 

CIDH. Porém, como signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH)– 

Pacto de São José da Costa Rica664 (o qual foi celebrado em 22 de novembro de 1969, 

internalizado pelo Decreto-legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992665, e promulgado pelo 

Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992666), o Brasil se obrigou a cumprir as 

determinações da CIDH, guardiã da Convenção Americana de Direito Humanos.  

Cumpre preliminarmente relembrar alguns pontos essenciais com relação à 

redação do art. 5º da CF/88, que refere apenas os tratados internacionais, não mencionando as 

convenções ou outras espécies de regras internacionais, assim como a incorporação dos 

tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro.  

                                                                                                                                                                             

Direitos Humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A Corte 
exerce competência contenciosa e consultiva. Os idiomas oficiais da Corte são os mesmos adotados pela OEA, 
quais sejam o espanhol, português, inglês e o francês. Basicamente conhece dos casos em que se alegue que um 
dos Estados-Membros tenha violado um direito ou liberdade protegido pela Convenção, sendo necessário que se 
tenham esgotados os procedimentos previstos nesta. As pessoas, grupos ou entidades que não sejam o Estado 
não têm capacidade de impetrar casos junto à Corte, mas podem recorrer à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. A Comissão pode, então, levar os assuntos diante desta, sempre que o Estado questionado haja 
reconhecido sua competência. Em todos os casos, a Comissão deve comparecer em todos os casos apreciados 
pela Corte. O procedimento junto à Corte é de caráter contraditório. Termina com uma sentença judicial 
motivada, obrigatória, definitiva e inapelável. Se a decisão não expressa, no todo ou parcialmente, a opinião 
unânime dos juízes, qualquer destes tem direito a que se junte sua opinião dissidente ou individual. Os Estados-
Membros da OEA podem consultar a Corte acerca da interpretação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos ou de outros tratados concernentes à proteção dos Direitos Humanos no âmbito dos Estados 
americanos. Além disso, podem consultá-la, dentro da sua competência, também os órgãos da Organização dos 
Estados Americanos. Pode a Corte, ainda, a pedido de um Estado-membro da OEA, emitir parecer sobre a 
compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados tratados internacionais. A Corte é 
composta por sete juízes, naturais dos Estados-Membros da OEA, eleitos a título pessoal entre juristas da mais 
elevada autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de Direitos Humanos, que reúnam as 
condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais conforme a lei do país do qual seja 
nacional ou do Estado que lhe proponha a candidatura. Não pode haver mais de um juiz da mesma 
nacionalidade. Os juízes da Corte são eleitos para um mandato de seis anos e somente podem ser reeleitos uma 
vez. O juiz eleito para substituir a outro, cujo mandato não tenha ainda expirado, completa tal mandato. 
664 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – 1969. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/ 
portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013.  
665 BRASIL. Decreto-Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992. Aprova o texto da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocasião da Conferência especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 28 mai. 1992. Seção 1, p. 6586. 
666 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 09 nov. 1992. Seção 1, p. 15562. 
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Em primeiro lugar, há que fazer a correta interpretação do termo “tratados 

internacionais”, de que se valeu o Constituinte de 1988, investigando-se, ao menos 

sumariamente, quais as regras de direito internacional que se enquadram nessa categoria. 

Neste particular, a despeito da falta de precisão terminológica e da diversidade de expressões 

encontradas no direito constitucional positivo, onde não se verifica critério uniforme de 

distinção entre as diversas espécies de normas internacionais, existe certa unanimidade no 

seio da doutrina no sentido de que o termo “tratados internacionais” engloba diversos tipos de 

instrumentos internacionais667, tratando-se de gênero, em relação ao qual as convenções e os 

pactos (apenas para citar alguns dos mais importantes) são espécies.  

De acordo com o seu conteúdo concreto e sua finalidade, os tratados são rotulados 

diversamente, o que, aliás, decorre da própria Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, que considera “tratado” um termo genérico, “significando um acordo internacional 

independentemente de sua designação particular”.  

Com efeito, para Ingo Sarlet, nossa Carta Magna não tem como objetivo 

restringir, mas, sim, ampliar e completar o catálogo dos direitos fundamentais, integrando, 

além disso, a ordem constitucional interna com a comunidade internacional, solução que, 

aliás, corresponde às exigências de uma ordem internacional cada vez mais marcada pela 

interdependência entre os Estados e pela superação da tradicional concepção de soberania 

estatal.668   

Para estudarmos as normas constitucionais, deve-se ter em mente que, ao 

abordar uma determinada norma, não se pode ignorar que o texto constitucional representa 

um todo coeso, sendo que a norma específica deve ser entendida no conjunto das normas 

constitucionais, com especial destaque para os princípios informadores da própria 

Constituição. Em outras palavras, é necessário pensar conjuntamente o texto e o âmbito da 

                                                        
667 Neste sentido, cabe citar os exemplos trazidos por A.Sussekind, In: Curso de Direito Constitucional do 
Trabalho, vol. II, p. 304-5, que apresenta a problemática à luz dos dispositivos de nossa Constituição vigente. A 
este respeito também a lição de J. F. Rezek, Direito dos Tratados, p. 83 e ss., que arrola as seguintes “espécies” 
(no sentido de terminologias utilizadas) de tratados: acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, 
constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, modus vivendi, pacto, protocolo e 
regulamento.   
668 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
120.  
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norma. Desta forma, pressupõe-se a observação dos instrumentos internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil: eles compõem os sistemas jurídicos nacionais.669 

Uma das funções de um texto constitucional é estabelecer vinculações mínimas 

aos agentes políticos, sobretudo no que diz respeito à promoção dos direitos fundamentais. 

Sendo assim, a eficácia (jurídica e social) dos direitos humanos que não integram o rol dos 

direitos fundamentais de determinado Estado depende, em regra, da sua recepção na ordem 

jurídica interna e, além disso, do status jurídico que esta lhes atribui, visto que, do contrário, 

lhes falta a necessária cogência.670 

Desta forma, pressupõe-se a observação de que os instrumentos internacionais de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil compõem os sistemas jurídicos nacionais. Neste 

sentido, cabe destacar que a implementação das normas internacionais e de plataformas de 

ação é um dos grandes desafios para o aprimoramento do sistema interno de Direito.671 A 

especificidade e o caráter especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos 

encontram-se, com efeito, reconhecidos e sancionados pela nossa Constituição.  

No caso dos tratados internacionais, em geral, tem-se exigido a intermediação 

pelo Poder Legislativo de atos com força de lei, de modo a outorgar as suas disposições, 

vigência ou obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno. Por outro lado, os 

tratados de proteção internacional dos direitos humanos, consoante o art. 5º, §§ 1º e 2°, da 

CF/88, passam a integrar imediatamente o sistema, com exigibilidade imediata.672   

                                                        
669 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 143-144. 
670 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 34.  
671 “Há uma diferença semântica entre adesão, incorporação e implementação; apesar de serem eventos 
relacionados e comporem uma sequência lógica, ocorrem em momentos e com consequências diversas. A adesão 
é o momento de ratificação; já a incorporação é o cumprimento dos critérios formais do Estado, ou seja, quando 
a norma ratificada passa pelo Congresso Nacional. A implementação reflete-se na harmonização da legislação 
interna com os tratados ratificados, a auto-aplicabilidade das normas internacionais de direitos humanos, as 
obrigações contraídas pelo Estado e o reflexo nas políticas públicas (controle da violência, erradicação da 
pobreza, educação em direitos humanos, promoção da igualdade etc.), quando o direito interno torna executórias 
as normas internacionais. Nalguma medida, a incorporação confunde-se com a implementação, face ao princípio 
da legalidade.” Ver: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (ed). A incorporação das normas internacionais 
de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro. San José, normas C.R.: IIDH, ACNUR, CIVC, CUE, 
1996. Pg. 16, 17, 145. 
672 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 144.  
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A norma contida no art. 5º, §2º da CF/88 traduz o entendimento de que, para além 

do conceito formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito material, no 

sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, pertencem ao corpo 

fundamental da Constituição de um Estado, mesmo não constando no catálogo.673  

O dispositivo constitucional é, portanto, bastante claro ao enunciar que também se 

incluem no rol dos direitos fundamentais protegidos internamente todos aqueles 

compreendidos nos documentos internacionais normativos devidamente ratificados. A regra é 

simples e admirável porque, de um lado, dispensa quaisquer outras providências para a 

promoção da incorporação desses direitos fundamentais; de outro lado, e consequentemente, 

indica a natureza constitucional dos mesmos, concedendo-lhes, por isso, a mesma proteção 

dada às cláusulas pétreas.674 

O conceito materialmente aberto de direitos fundamentais, consagrado pelo art. 

5°, §2º da nossa Lei Maior é de uma amplitude ímpar, encerrando expressamente, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de identificação e construção jurisprudencial de direitos materialmente 

fundamentais não escritos (no sentido de não expressamente positivados), bem de direitos 

fundamentais constantes em outras partes do texto constitucional e nos tratados 

internacionais.675 

No plano interno, para o STF, os direitos contidos nos tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil, têm status supralegal (acima das leis ordinárias e abaixo da 

Constituição) se tais tratados versarem sobre direitos humanos.  Porém, somente terão 

hierarquia de emenda constitucional se forem aprovados consoante a regra do §3° do art. 5º da 

CF/88 e se versarem sobre direitos humanos. Ou seja, Os tratados internacionais que versem 

sobre direitos humanos, ou terão status constitucional, se aprovados por quorum qualificado, 

igual ao exigido para emenda constitucional e em dois turnos, ou terão status supralegal, se a 

                                                        
673 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 78.  
674 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 114. 
675 SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit. p.86.  
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incorporação ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que incluiu o §3º do art. 

5º no texto constitucional.676  

Porém, para Flávia Piovesan, mesmo diante do §3° do art. 5º da CF/88 e da 

posição do STF, todos os tratados de direitos humanos, independentemente do quórum de sua 

aprovação, são materialmente constitucionais.677   

No Direito brasileiro a expressão “direitos sexuais e direitos reprodutivos” e sua 

respectiva definição não constam de texto algum. Porém, o Direito, como afirma Hannah 

Arendt, não é um dado, mas um constructo, uma construção.678 Sendo assim, devem-se buscar 

estratégias efetivas para a integração ou internalização de direitos reprodutivos em 

legislações, políticas e práticas domésticas, bem como para o compartilhamento de normas 

conducentes à proteção da saúde reprodutiva e sexual através de fronteiras nacionais e 

regionais.  

No que se refere à integração, a mesma pode ser de cunho social, político e legal. 

A integração social ocorre quando uma norma adquire uma legitimidade pública tal que há 

uma ampla e geral obediência a ela. A integração política ocorre quando líderes políticos 

aceitam uma norma internacional e a adotam como uma questão de política de governo. A 

integração legal ocorre quando normas regionais e internacionais são incorporadas ao sistema 

legal doméstico por meio de ação executiva, interpretação judicial, ação legislativa ou a 

alguma combinação das três.  

Outra forma de se atingir a integração é trazer normas dos âmbitos internacional e 

regional para dentro de sistemas domésticos, de maneira a se desenvolverem normas 

domésticas que conduzam à saúde reprodutiva e sexual. Outra opção pode ser a de explorar o 

realce de normas existentes no país, tais como aquelas encontradas em leis e costumes 

locais.679   

                                                        
676 Art. 5º, § 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. 
677 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). 
Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 76.   
678 ARENDT, Hannah, 1979 apud BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. 
In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 143.  
679 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 58. 
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 Um bom fundamento para os direitos sexuais e reprodutivos no Brasil seria por 

meio do alargamento da abrangência do conceito de saúde, em que se passaria a utilizar os 

tratados internacionais sobre o direito à saúde para fundamentar internacionalmente o direito 

de acesso às técnicas de RHA, ganhando mais consistência jurídica no Brasil e fugindo de 

qualquer discussão doutrinária sobre os efeitos internos, já que o Brasil ratificou vários desses 

tratados.680   

Como exemplo, pode-se observar que nossa Carta Magna guarda sintonia 

explícita com a garantia do “mais alto nível possível de saúde”, tal como prescreve o artigo 12 

do PIDESC, de 1966, regularmente ratificado e incorporado pelo Brasil.681 

Em contraste com ganhos significativos em normas internacionais (tais como a 

CADH, importante em nosso contexto latino-americano), os avanços nas normas nacionais 

correspondentes, por meio de leis e constituições nacionais, variam. Tentativas de se 

promulgarem leis de saúde reprodutiva foram frustradas (vide os inúmeros PL silentes no 

Congresso Nacional), e com frequência, leis que beneficiam a proteção e a promoção da 

saúde reprodutiva não chegam a ser implementadas.682   

Sendo assim, com relação aos esforços para obter justiça no tocante ao acesso à 

RHA, se houve falha na esfera nacional, podem-se procurar reparações em tribunais regionais 

e internacionais de direitos humanos, e entre eles, a CIDH, até porque já possui jurisprudência 

a respeito, e que será detalhada mais adiante.  

Em geral, antes de envolver os tribunais judiciais internacionais no cumprimento 

de direitos (e entre ele, a CIDH), exige-se que os querelantes esgotem todas as possibilidades 

razoáveis de apresentar remédios diante de tribunais nacionais do Estado contra o qual a 

petição é apresentada. Desta forma, quando as autoridades nacionais falham com as suas 

obrigações de assegurar a observância dos direitos humanos, os sistemas regional e 

internacional são chamados com frequência para coagir a observância das obrigações. Ou 

                                                        
680 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 93.  
681 Artigo 12, alínea 1: “os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar 
elevado nível possível de saúde física e mental”. Redação do dispositivo conforme texto aprovado pelo Decreto 
Legislativo n° 226, de 12 de dezembro de 1991 e promulgado pelo Decreto 591, de 06.07.1992, que 
incorporaram ao direito interno brasileiro o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no 
Brasil. 
682 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 19.  
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seja, os sistemas regionais e internacionais suplementam os sistemas nacionais, podendo ter o 

efeito de exigir dos governos a mudança de leis em benefício das sociedades como um 

todo.683  

Sendo assim, embora seja um Estado soberano, diante da sua adesão a convenções 

de direitos humanos (e isso já foi feito há mais de 20 anos com relação ao Pacto de São José 

da Costa Rica), o Brasil é obrigado a assumir um papel afirmativo no estabelecimento de 

condições para a saúde reprodutiva, e no provimento de serviços apropriados, pois tal 

previsão pode ser retirado do próprio Pacto684, em seus artigos 1.1 e 17.2. Porém, tal 

obrigação está longe de ser efetivamente implementada em relação ao acesso universal e 

igualitário às técnicas de RHA, e em particular, à FIV. 

E se o direito humano é universal, e por isso não pode respeitar fronteiras, nada 

melhor do que trazer ao texto as sábias palavras de Ingo Sarlet: “no caso de eventual conflito 

entre direitos previstos pelo Constituinte de 1988 e os direitos humanos previstos em tratados 

internacionais, sempre deveria prevalecer a disposição mais benéfica para o ser humano”.685 

E reforçando mais ainda a importância dos direitos reprodutivos, não seria viável 

uma leitura da Constituição que pretende estabelecer o governo dos mortos sobre os vivos, 

fossilizando modelos abstratos como fórmulas ideais para a resolução de problemas sociais, 

que precisam receber respostas de acordo com os novos desafios que vão surgindo na 

contemporaneidade.686 E a regulamentação da FIV, sem sombra de dúvidas, é um grande 

desafio a ser vencido. 

Uma grande vitória nesse sentido já foi obtida junto à CIDH, no caso a seguir 

detalhado.  

 

                                                        
683 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. In: 
BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 53-56. 
684 Artigo 1º - 1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos (...).  
Artigo 17 - 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de constituírem uma 
família (...). (grifos nossos). 
685 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
136.  
686 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 208. 
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3.2.1 O caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica 

Na América Latina, o primeiro nascimento de um bebê por FIV foi em 1984, no 

Brasil, com Anna Paula Caldeira, e desde então a prática da FIV foi se difundindo cada vez 

mais, sem nenhuma proibição da mesma. Porém, uma decisão da Sala Constitucional da Corte 

Suprema de Justiça da Costa Rica, em 15 de março de 2000, proibiu a prática da FIV naquele 

país, vindo mais tarde originar o presente caso, cuja cronologia e desdobramentos serão a 

seguir descritos.   

Em 3 de fevereiro de 1995, o Ministério de Saúde da Costa Rica emitiu o Decreto 

Executivo n° 24029-S,  que autorizava a prática da FIV para casais conjugais e regulamentava 

sua execução. Em seu art. 1°, o Decreto Executivo regulamentava a realização de técnicas de 

RHA entre cônjuges, e estabelecia regras para sua realização. No art. 2° eram definidas as 

técnicas RHA como “todas aquelas técnicas artificiais nas quais a união do óvulo e do 

espermatozoide é conseguida por meio de uma forma de manipulação direta das células 

germinais em laboratório”.687  

Sendo assim, a FIV foi realizada na Costa Rica entre 1995 e 2000 pela entidade 

privada denominada “Instituto Costarriquenho de Infertilidade” e nesse período nasceram 15 

costarriquenhos.  

Porém, baseando-se no artigo 75 da Lei da Jurisdição Constitucional688, o senhor 

Hermes Navarro del Valle, em 7 de abril de 1995, apresentou uma ação de 

inconstitucionalidade contra o Decreto Executivo que regulamentava a FIV na Costa Rica, 

utilizando diversas alegações sobre violação do direito à vida. Pleiteou-se que o Decreto fosse 

declarado inconstitucional, por violar o direito à vida; que fosse declarada inconstitucional a 

prática da FIV, e que as autoridades públicas fossem instruídas a manter um controle 

minucioso da prática médica, para que estes atos não voltassem a ocorrer.  

                                                        
687 Artículo 1º.- Autorízase, únicamente entre cónyuges, la realización de técnicas de reproducción asistida en el 
país, que deberán regirse por las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo;  
    Artículo 2º.- Entiéndase por "técnicas de reproducción asistida", todas aquellas técnicas artificiales en las que 
la unión del óvulo y el espermatozoide se logra mediante una forma de manipulación directa de las células 
germinales a nivel de laboratorio.  
688 O artigo 75 estipula que “para interpor a ação de inconstitucionalidade é necessário que exista um assunto 
pendente de resolver perante os tribunais, inclusive de habeas corpus ou de amparo, ou no procedimento para 
esgotar a via administrativa, em que seja invocada essa inconstitucionalidade como meio razoável de amparar o 
direito ou interesse que é considerado lesado. Não será necessário o caso prévio pendente de resolução quando 
pela natureza do assunto não exista lesão individual e direta, ou se trate da defesa de interesses difusos ou que 
concernem à coletividade em seu conjunto”. 
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Entre os argumentos alegados na ação de inconstitucionalidade se encontravam os 

seguintes: a) a porcentagem de malformações em geral foi maior na FIV do que o registrado 

na fecundação natural; b) a prática generalizada da FIV viola a vida humana e em razão das 

características privadas e isoladas (...) em que ocorre esta inseminação, qualquer 

regulamentação seria de difícil implementação e de difícil controle pelo Estado; c) a vida 

humana se inicia desde o momento da fecundação, portanto, qualquer eliminação ou 

destruição de concebidos – voluntária ou derivada da imperícia do médico ou da inexatidão da 

técnica utilizada – resultaria em uma evidente violação ao direito à vida, contido na 

Constituição Costarriquenha”. 

E uma última alegação fazia referência à CADH, ao Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e à Convenção sobre os Direitos da Criança, onde os argumentos 

seriam de que “a FIV é um negócio, não cura uma doença, nem é um tratamento de 

emergência para salvar uma vida”, e “é tão violatório eliminar concebidos, ou seja, crianças, 

jogando-os no lixo, como eliminá-los de forma deliberada devido à falta de técnica no 

processo, pretendendo jogar uma espécie de ‘roleta russa’ com as seis crianças introduzidas 

na mãe”. 

Desta forma, em 15 de março de 2000, a Sala Constitucional da Corte Suprema 

proferiu sentença, por meio da qual declarou “procedente a ação e anulou, por ser 

inconstitucional, o Decreto Executivo n° 24029-S”. As razões discutidas pela Sala 

Constitucional para motivar sua decisão foram, em primeiro lugar, a “infração do princípio de 

reserva legal”, segundo o qual “somente por meio de lei formal, emanada do Poder 

Legislativo, pelo procedimento previsto na Constituição para a promulgação das leis, é 

possível regulamentar e, se for o caso, restringir os direitos e liberdades fundamentais”. Em 

conformidade com o anterior, a Sala concluiu que o Decreto Executivo regulamentava o 

“direito à vida e à dignidade do ser humano”, razão pela qual “a regulamentação destes 

direitos pelo Poder Executivo era incompatível com o Direito da Constituição”. 

Por outro lado, ao considerar que era aplicável o artigo 4.1 da Convenção 

Americana689, a Sala Constitucional afirmou o seguinte: 

A pergunta, ‘quando começa a vida humana?’ tem importância transcendental no 
assunto que aqui é discutido, pois deve se definir desde quando o ser humano é 

                                                        
689 Artigo 4º - Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida 
arbitrariamente. 
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sujeito de proteção jurídica em nosso ordenamento. Existem divergências entre os 
especialistas. Alguns consideram que os embriões humanos são entidades que se 
encontram em um estado de desenvolvimento no qual não possuem mais que um 
simples potencial de vida. […] Afirmam que, antes da fixação do pré-embrião este 
se compõe de células não diferentes, e que essa diferença celular não acontece senão 
depois de que se fixou na parede uterina e depois do aparecimento da linha 
primitiva–primeiro esboço do sistema nervoso-; a partir desse momento se formam 
os sistemas de órgãos e os órgãos. […] Ao contrário, outros afirmam que todo ser 
humano tem um começo único que se produz no mesmo momento da fecundação. 
Definem o embrião como a forma original do ser ou a forma mais jovem de um ser e 
opinam que não existe o termo pré-embrião, pois antes do embrião, no estágio 
precedente, há um espermatozoide e um óvulo. Quando o espermatozoide fecunda 
o óvulo essa entidade se converte em um zigoto e, portanto, em um embrião. A 
mais importante característica desta célula é que tudo o que será permitido 
evoluir para o indivíduo já se encontra em seu lugar; toda a informação 
necessária e suficiente para definir as características de um novo ser humano 
aparecem reunidas no encontro dos vinte e três cromossomos do 
espermatozoide e dos vinte e três cromossomos do ovócito. […] Ao descrever a 
segmentação das células que se produz imediatamente depois da fecundação, 
indica-se que no estágio de três células existe um minúsculo ser humano e a partir 
dessa fase todo indivíduo é único, rigorosamente diferente de qualquer outro. Em 
resumo, uma vez que foi concebida, uma pessoa é uma pessoa e estamos diante 
de um ser vivo, com direito a ser protegido pelo ordenamento jurídico.690 (grifos 
nossos). 

Prosseguindo, a Sala Constitucional determinou que as práticas de FIV “atentam 

claramente contra a vida e a dignidade do ser humano”, utilizando para sua fundamentação 

que “o ser humano é titular de um direito a não ser privado de sua vida, nem a sofrer ataques 

ilegítimos por parte do Estado ou de particulares, mas não somente isso: o poder público e a 

sociedade civil devem ajudá-lo a se defender dos perigos para sua vida”; além disso, “uma 

vez que foi concebida, uma pessoa é uma pessoa e estamos diante de um ser vivo, com direito 

a ser protegido pelo ordenamento jurídico”, e “como o direito à vida se declara a favor de 

todos, sem exceção, deve-se proteger tanto no ser já nascido como no por nascer”.  

Ou seja, como consequência da decisão da Sala Constitucional, o Estado da Costa 

Rica passou não só a proibir a técnica de reprodução por FIV, como também a criminalizar 

sua prática. E por último, concluiu: 

O embrião humano é pessoa desde o momento da concepção, de modo que não pode 
ser tratado como objeto, para fins de pesquisa, ser submetido a processos de seleção, 
conservado em congelamento, e o que é fundamental para a Sala, não é legítimo 
constitucionalmente que seja exposto a um risco desproporcional de morte. […] A 
objeção principal da sala é que a aplicação da técnica significa uma elevada perda de 
embriões, que não se pode justificar no fato de que o seu objetivo é conseguir um ser 
humano, dotar de um filho um casal que de outra forma não poderia tê-lo. O 

                                                        
690 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Comissão de Anistia. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, p. 649-651.  (Direitos econômicos sociais e culturais e discriminação, v.3). Disponível em: 
<http://justica.gov.br/noticias/mj-lanca-colecao-jurisprudencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 
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essencial é que os embriões, cuja vida se procura primeiro e depois se frustra, são 
seres humanos e o ordenamento constitucional não admite nenhuma distinção entre 
eles. Não é válido tampouco o argumento de que em circunstâncias naturais também 
há embriões que não chegam a se implantar ou que, ainda que consigam a 
implantação, não chegam a se desenvolver até o nascimento, simplesmente pelo fato 
de que a aplicação da FIV implica uma manipulação consciente, voluntária das 
células reprodutoras femininas e masculinas com o objetivo de procurar uma nova 
vida humana, na qual se propicia uma situação em que, de antemão, sabe-se que a 
vida humana, em uma porcentagem considerável dos casos, não tem possibilidade 
de continuar. Segundo a Sala pôde constatar, a aplicação da Técnica de Fecundação 
in Vitro e Transferência Embrionária, na forma em que se desenvolve na atualidade, 
atenta contra a vida humana. Este Tribunal sabe que os avanços da ciência e da 
biotecnologia são tão vertiginosos que a técnica poderia chegar a ser melhorada de 
tal maneira que os reparos indicados aqui desapareçam. Entretanto, as condições 
nas quais se aplica atualmente levam a concluir que qualquer eliminação ou 
destruição de concebidos – voluntária ou derivada da imperícia de quem 
executa a técnica ou da inexatidão desta – viola seu direito à vida, visto que a 
técnica não é conforme com o Direito da Constituição e, por isso, o regulamento 
questionado é inconstitucional por infração ao artigo 21 da Constituição 
Política e 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em razão de 
que a técnica, considerada em si mesma, contravém o direito à vida, deve-se 
deixar constância expressa de que, nem sequer por norma de ordem legal é 
possível autorizar legitimamente sua aplicação, ao menos, insiste-se, enquanto 
seu desenvolvimento científico permaneça no atual estado e signifique o dano 
consciente de vidas humanas. (grifo nosso). 

Inconformada com a sentença, a senhora Ileana Henchoz interpôs uma ação de 

inconstitucionalidade, em 30 de maio de 2008, contra a sentença da Sala Constitucional de 15 

de março de 2000, a qual foi rejeitada categoricamente. Nesta decisão, a Sala considerou que 

sua jurisprudência é vinculante “erga omnes”, salvo para si mesma, de maneira que o critério 

vertido nela só pode ser modificado quando existam motivos para isso ou razões de ordem 

pública”.  

Devido à decisão da Sala Constitucional, nove casais que já haviam iniciado o 

procedimento de FIV ou iriam iniciá-lo (entre eles a senhora Grettel Artavia Murillo e seu 

marido Miguel Mejías Carballo), sentiram-se extremamente prejudicados e, representados 

pelo senhor Gerardo Trejos Salas, apresentaram uma petição inicial perante a CIADH em 19 

de janeiro de 2001. Em 11 de março de 2004, a Comissão aprovou o Relatório de 

Admissibilidade n° 25/04. Em 14 de julho de 2010, aprovou o Relatório de Mérito 85/10, e 

em conformidade com o artigo 50 da CADH691, realizou uma série de recomendações ao 

Estado da Costa Rica, entre elas que fosse regulamentada a FIV.  

                                                        
691 Artigo 50 – 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, 
esta redigirá um relatório o qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou em 
parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto 
em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos 
interessados em virtude do inciso 1, "e", do artigo 48. 
2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 
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Diante das recomendações da Comissão, ainda em 2010, o Poder Executivo da 

Costa Rica apresentou à Assembleia Legislativa PL objetivando permitir e regulamentar a 

realização da FIV. No entanto, por força da Resolução da Corte Suprema em relação ao tema, 

o projeto não foi aprovado. 

Depois de conceder três extensões de prazo para o cumprimento das 

recomendações, a Comissão decidiu apresentar à jurisdição da CIDH o escrito de submissão 

do caso 12.361, em conformidade com os artigos 51 e 61 da Convenção692, contra o Estado da 

Costa Rica. 

A Comissão afirmou que o caso se referia a alegadas violações de direitos 

humanos, devido a uma suposta proibição geral de realizar a FIV na Costa Rica, desde o ano 

de 2000. Entre outros aspectos, foi alegado que esta proibição absoluta constituiu uma 

ingerência arbitrária nos direitos à vida privada e familiar e a formar uma família. Além disso, 

alegou-se que a proibição constituiu uma violação do direito à igualdade das vítimas, já que o 

Estado lhes impediu o acesso a um tratamento que lhes teria permitido superar sua situação de 

desvantagem em relação à possibilidade de ter filhas ou filhos biológicos. Além disso, este 

impedimento teria produzido um impacto desproporcional nas mulheres.  

Sendo assim, sob o argumento de que a proibição da FIV afrontaria os direitos à 

vida privada e familiar; à integridade pessoal; à saúde sexual e reprodutiva; bem como o 

direito de gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico e o princípio da não 

discriminação, a Comissão solicitou à CIDH que declarasse a responsabilidade internacional 

do Estado da Costa Rica pela violação dos artigos 11.2, 17.2 e 24 da Convenção 

Americana693, em relação aos artigos 1.1 e 2 daquele instrumento694, em detrimento dos nove 

                                                                                                                                                                             

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. 
692 Artigo 51 – 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da 
Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo 
Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos 
seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.  
2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as 
medidas que lhe competir para remediar a situação examinada. 
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o 
Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou nãos seu relatório.  
Artigo 61 – 1. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte.  
2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos 
nos artigos 48 a 50. 
693 Artigo 11 – Proteção da honra e da dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 
Artigo 17 – Proteção da família. 
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casais, sendo que, da prova disponível nos autos, a Costa Rica era o único Estado no mundo 

que proibia de maneira expressa a FIV.695  

A CIDH se deu por competente para conhecer do caso, nos termos do artigo 62.3 

da Convenção Americana696, já que a Costa Rica é Estado-Parte da Convenção desde 8 de 

abril de 1970 e reconheceu a competência contenciosa do Tribunal em 2 de julho de 1980. E 

desta forma, considerou que o presente caso tratava-se de uma combinação particular de 

diferentes aspectos da vida privada, que se relacionavam com o direito a fundar uma família, 

o direito à integridade física e mental, e especificamente com os direitos reprodutivos das 

pessoas. 

Em primeiro lugar, o Tribunal ressaltou que, diferentemente do disposto na 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, a qual somente protege o direito à vida familiar 

em seu artigo 8º, a Convenção Americana conta com dois artigos que protegem a vida 

familiar de maneira complementar. A esse respeito, a CIDH reiterou que o artigo 11.2 da 

CADH está estreitamente relacionado com o direito reconhecido no art. 17 da mesma, que 

reconhece o papel central da família e da vida familiar na existência de uma pessoa e na 

sociedade em geral. A Corte já afirmou que o direito de proteção à família leva, entre outras 

obrigações, a favorecer, da maneira mais ampla, o desenvolvimento e o fortalecimento do 

                                                                                                                                                                             

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de constituírem uma família, se 
tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o 
princípio da não-discriminação estabelecido nesta Convenção. 
Artigo 24 – Igualdade perante a lei. 
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual 
proteção da lei. 
694 Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos. 
1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 
garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, 
por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno. 
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas 
constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
695 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Comissão de Anistia. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, p. 636.  (Direitos econômicos sociais e culturais e discriminação, v.3). Disponível em: 
<http://justica.gov.br/noticias/mj-lanca-colecao-jurisprudencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 
696 Artigo 62 – 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação 
das disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham 
reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos 
anteriores, sejas por convenção especial. 
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núcleo familiar. É um direito tão básico da CADH que não pode ser derrogado, ainda que as 

circunstâncias sejam extremas. O artigo 17.2 da Convenção protege o direito a fundar uma 

família, o qual está amplamente consagrado em diversos instrumentos internacionais de 

direitos humanos.  

Em segundo lugar, o direito à vida privada se relaciona com a autonomia 

reprodutiva e com o acesso a serviços de saúde reprodutiva, o que envolve o direito de ter 

acesso à tecnologia médica necessária para exercer esse direito, onde a proteção à vida 

privada inclui o respeito às decisões de se converter em pai ou mãe, incluindo a decisão do 

casal de se converter em pais genéticos. 

Em terceiro lugar, ressaltou que, no contexto do direito à integridade pessoal, 

existiam algumas situações de particular angústia e ansiedade que afetaram as pessoas, bem 

como alguns impactos graves pela falta de atendimento médico ou problemas de 

acessibilidade a certos procedimentos de saúde. A falta de proteções legais para levar em 

consideração a saúde reprodutiva poderia resultar em um menosprezo grave do direito à 

autonomia e à liberdade reprodutiva. Existia, portanto, uma conexão entre a autonomia 

pessoal, a liberdade reprodutiva e a integridade física e psicológica, e nesse sentido, afirmou 

que os Estados são responsáveis por regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços de 

saúde para alcançar uma efetiva proteção dos direitos à vida e à integridade pessoal. 

Finalmente, a CIDH afirmou que o direito a vida privada e à liberdade reprodutiva 

guardam relação com o direito a ter acesso à tecnologia médica necessária para exercer esse 

direito. O direito ao gozo dos benefícios do progresso científico foi reconhecido 

internacionalmente e, no âmbito interamericano, encontrando-se contemplado no artigo XIII 

da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem697 e no artigo 14.1b do 

Protocolo de San Salvador698. É importante mencionar que a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em sua Declaração sobre este direito, afirmou a relação entre este e a satisfação das 

necessidades materiais e espirituais de todos os setores da população.  

                                                        
697 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Artigo XIII.  Toda pessoa tem o direito de tomar parte 
na vida cultural da coletividade, de gozar das artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e, 
especialmente, das descobertas científicas.  
698 Protocolo de San Salvador – Artigo 14. Direitos aos benefícios da cultura.  
1. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem o direito de toda pessoa a:   
b. Gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico; 
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Portanto, e em conformidade com o artigo 29.b da CADH699, o alcance dos 

direitos à vida privada, autonomia reprodutiva e a fundar uma família, derivados dos artigos 

11.2 e 17.2 da mesma Convenção, estende-se ao direito de toda pessoa a se beneficiar do 

progresso científico e de suas aplicações. Sendo assim, do direito de acesso ao mais alto e 

efetivo progresso científico para o exercício da autonomia reprodutiva e a possibilidade de 

formar uma família, se deriva o direito a ter acesso aos melhores serviços de saúde em 

técnicas de assistência reprodutiva. 

Por todo o exposto, após exame das provas apresentadas, e enfrentando de forma 

inédita a temática da FIV, sob a ótica dos direitos humanos, a partir de uma interpretação 

sistemática e histórica, com destaque à normatividade e à jurisprudência dos sistemas 

universal, europeu e africano, a CIDH proferiu sentença em 28 de novembro de 2012, onde se 

reconheceu a existência de um direito à vida privada e familiar e o direito a formar uma 

família, protegido pela CADH, e que a proibição geral da prática da FIV viola tais direitos, e 

concluiu não ser possível sustentar que o embrião possa ser considerado pessoa.700  

Recorrendo a uma interpretação evolutiva, a CIDH observou que o procedimento 

da FIV não existia quando a Convenção foi elaborada, conferindo especial relevância ao 

Direito Comparado, por meio do diálogo com a experiência jurídica latino-americana e de 

outros países, como os EUA e a Alemanha, a respeito da matéria. Concluiu também que ter 

filhos biológicos, por meio de técnica de RHA, decorre dos direitos à integridade pessoal, 

liberdade e vida privada e familiar, argumentando que o direito absoluto à vida do embrião – 

como base para restringir direitos – não encontra respaldo na CADH.701 

No dispositivo da sentença, a CIDH declarou, por cinco votos a favor e um contra, 

que o Estado da Costa Rica era responsável pela violação dos artigos 5.1, 7, 11.2 e 17.2, em 

relação ao artigo 1.1 da Convenção Americana, em detrimento dos nove casais, condenando, 

por cinco votos a favor e um contra, que: 
                                                        
699 Artigo 29 – Normas de interpretação. Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no 
sentido de: 
b. Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de 
qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; 
700 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Comissão de Anistia. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, p. 665-686.  (Direitos econômicos sociais e culturais e discriminação, v.3). Disponível em: 
<http://justica.gov.br/noticias/mj-lanca-colecao-jurisprudencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 
701 PIOVESAN, Flávia. Sistema Interamericano de Direitos Humanos: impacto transformador, diálogos 
jurisdicionais e os desafios da reforma. Rev. Estud. Constitucionais, Hermenêutica Teor. Direito 
(RECHTD) , São Leopoldo, v. 6, n. 2, 2014, p. 148.  
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1. A sentença constituía per se uma forma de reparação; 

2. O Estado deveria adotar, com a maior celeridade possível, as medidas apropriadas para que 

ficasse sem efeito a proibição de praticar a FIV e para que as pessoas que desejassem fazer 

uso desta técnica de RHA pudessem fazê-lo sem encontrar impedimentos ao exercício dos 

direitos que foram considerados violados na sentença, sendo que o Estado deveria informar 

em seis meses sobre as medidas adotadas a esse respeito; 

3. O Estado deveria regulamentar, com brevidade, os aspectos que considerasse necessários 

para a implementação da FIV, tendo em consideração os princípios estabelecidos na sentença, 

e deveria estabelecer sistemas de inspeção e controle de qualidade das instituições ou 

profissionais qualificados para que desenvolvessem aquele tipo de técnica de RHA, sendo que 

o Estado deveria informar anualmente sobre a colocação em vigência gradual destes sistemas; 

4. O Estado deveria incluir a disponibilidade da FIV dentro de seus programas e tratamentos 

de infertilidade em seu atendimento à saúde, em conformidade com o dever de garantia em 

relação ao princípio de não discriminação, sendo que o Estado deveria informar a cada seis 

meses sobre as medidas adotadas para colocar gradualmente estes serviços à disposição de 

quem o requeresse e dos planos elaborados para este fim; 

5. O Estado deveria oferecer às vítimas atendimento psicológico gratuito e de forma imediata, 

por até quatro anos, através de suas instituições estatais de saúde especializadas; 

6. O Estado deveria publicar, no prazo de seis meses, o resumo oficial da sentença da CIDH 

no Diário Oficial e um jornal de ampla circulação nacional e que a sentença integral ficasse 

disponível pelo período de um ano no site oficial do Poder Judiciário; 

7. O Estado deveria implementar programas e cursos permanentes de educação e capacitação 

em direitos humanos, direitos reprodutivos e não discriminação, dirigidos a funcionários 

judiciários de todas as áreas e escalões do Poder Judiciário; 

8. O Estado deveria pagar o valor de US$ 5 mil para cada pessoa considerada vítima perante a 

CIDH, a título de indenização por danos materiais, e US$ 20 mil a título de dano imaterial, e 

pelo reembolso de custas e gastos; 

9. O Estado deveria, dentro do prazo de um ano, contado a partir da notificação desta 

sentença, apresentar ao Tribunal um relatório geral sobre as medidas adotadas para cumpri-la; 

10. A CIDH supervisionaria o cumprimento íntegro da sentença, em exercício de suas 

atribuições e em cumprimento de seus deveres, em conformidade com a CADH, e daria por 
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encerrado o caso, uma vez que o Estado tivesse dado cabal cumprimento ao disposto na 

mesma.702 

Ao analisar a sentença, percebe-se que a Sala Constitucional da Corte Suprema da 

Costa Rica e a CIDH interpretaram de forma contrária o artigo 4.1 da Convenção Americana, 

segundo o qual “Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 

vida arbitrariamente.” 

E a grande divergência gira em torno do conceito de “concepção”, cujo 

significado tornou-se muito mais complexo em decorrência dos avanços e desenvolvimento 

das novas técnicas de RHA. 

Para a Sala Constitucional, e com base no art. 4.1 da CADH, a vida inicia-se na 

concepção, entendendo como concepção “a união entre o gameta masculino e o feminino”, 

“momento em que é individualizada uma nova vida do ponto de vista genético”. Assim, na 

medida em que muitos embriões são “destruídos, voluntária ou involuntariamente” durante o 

procedimento, por “imperícia do médico ou por inexatidão da técnica”, ocorreriam 

“violações ao direito à vida”. 

Em posição contrária, a CIDH, como última intérprete da Convenção, 

entendeu que a “concepção” não pode ser compreendida como um momento ou processo 

excludente do corpo da mulher, dado que o embrião não tem nenhuma possibilidade de 

sobrevivência se a implantação não ocorrer. Entendeu que com a FIV, pode haver um 

tempo entre a união do óvulo com o espermatozoide e a sua implantação, constatando que 

a definição de “concepção” dos redatores da Convenção Americana mudou.  

Ou seja, o embrião ainda não implantado no útero da mulher merece proteção, 

mas a proibição absoluta à FIV no alegado “direito à vida” é uma dupla contradição. 

Primeiro, porque ao afirmar que com a FIV se produziria “perda embrionária”, omite-se as 

perdas embrionárias que também ocorrem nas gravidezes naturais e em outras técnicas de 

reprodução. Segundo, porque a proibição, alegadamente sustentada no direito à vida, gerou, 

                                                        
702 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Comissão de Anistia. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, p. 712-713.  (Direitos econômicos sociais e culturais e discriminação, v.3). Disponível em: 
<http://justica.gov.br/noticias/mj-lanca-colecao-jurisprudencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 
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paradoxalmente, um impedimento à vida ao bloquear o direito de homens e mulheres à 

procriação. 

Dessa forma, firmou-se o entendimento de que a concepção só ocorre com a 

implantação, razão pela qual não se pode invocar o artigo 4.1 da Convenção em momento 

anterior. Ainda, explicou que a expressão “em geral” permite inferir que o direito à vida 

não é absoluto, mas gradual a partir do seu desenvolvimento. 

A proibição absoluta da FIV decretada pela Sala Constitucional afetou a 

autodeterminação reprodutiva, a qual está estreitamente relacionada ao direito à vida privada 

e à integridade, gerando com isso um sério impacto nas vítimas, sem contar o impacto 

discriminatório de tal proibição, já que os Estados não devem produzir regulamentações que 

tenham efeitos discriminatórios nos diferentes grupos de uma população no momento de 

exercer seus direitos, principalmente numa situação de deficiência ou a situação econômica 

desfavorável. 

Com relação à infertilidade, as políticas do Estado devem propender à inclusão e 

não à exclusão. Além disso, a proibição teve um efeito desproporcional em detrimento dos 

casais inférteis de menor renda, tendo em consideração que para realizar a FIV deveriam 

viajar ao exterior. E se homens e mulheres afetados pela infertilidade são pessoas que sofrem 

uma doença, torna-se seriamente atentatório aos direitos dessas pessoas que o Estado lhes 

negasse o direito a recorrer a FIV como o único meio de resolver o problema.703 

O que se notou é que a posição do máximo tribunal costa-riquenho respondia à 

visão extremamente conservadora da hierarquia da Igreja Católica e de outras religiões cristãs 

de crescente peso na Costa Rica, uma nação centro-americana de 4,7 milhões de habitantes e 

que gostava de se definir como defensora dos direitos humanos em fóruns internacionais, mas 

que por adotar medidas proibindo a FIV, medidas essas tomadas como bandeira por setores 

conservadores, ofuscou essa imagem. 

Em resumo, o que se pode concluir é que em relação à promoção de direitos 

fundamentais decorrente da interação entre ordens jurídica interna e externa, prevaleceu a 

                                                        
703 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Comissão de Anistia. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014, p. 714.  (Direitos econômicos sociais e culturais e discriminação, v.3). Disponível em: 
<http://justica.gov.br/noticias/mj-lanca-colecao-jurisprudencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 
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declaração de direitos do Pacto de San José da Costa Rica, já que a decisão da CIDH 

repercutiu na ordem interna da Costa Rica, determinando a conformação do direito doméstico 

à jurisprudência latino-americana. 

 

3.2.2 A efetividade da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à 

fertilização in vitro 

Após a sentença da CIDH, proferida em 28 de novembro de 2012, e com base no 

artigo 68.1 da CADH704, o Estado da Costa Rica foi convocado para uma Audiência na CIDH, 

realizada no dia 3 de setembro de 2015, para prestar informação atualizada e detalhada sobre 

o cumprimento das seguintes medidas de reparação contidas nos dispositivos 2,3, 4 e 7 da 

sentença, ou seja:  

“Adotar, com a maior brevidade possível, as medidas apropriadas para que se torne 
sem efeito a proibição de praticar a FIV e para que as pessoas que desejem fazer o 
uso desta técnica de reprodução assistida posso fazê-lo sem encontrar impedimentos 
ao exercício dos direitos violados” -  dispositivo segundo da sentença. 
“Regulamentar, o mais rápido possível, os aspectos que considere necessários para a 
implementação da FIV, levando em conta os princípios estabelecidos na Sentença, 
estabelecer sistemas de extensão e controle de qualidade das instituições ou 
profissionais qualificados, para que desenvolvam esse tipo de técnica de reprodução 
assistida” - dispositivo terceiro da sentença. 
“Incluir a disponibilidade da FIV dentro de seus programas e tratamentos de 
infertilidade em sua atenção à saúde, em conformidade com o dever de garantia, 
com respeito ao princípio da não discriminação” - dispositivo quarto da sentença. 
“Implementar programas e cursos permanentes de educação e capacitação em 
direitos humanos, direitos reprodutivos e não discriminação, dirigidos a funcionários 
judiciais de todas as áreas e escalões do Poder Judiciário” -  dispositivo sétimo da 
sentença.705 

Considerando que já havia se passado mais de dois anos da notificação da 

sentença, o Estado da Costa Rica foi obrigado a apresentar informações claras e atualizadas 

sobre o cumprimento da medida de reparação relativa com relação a “regular, o mais rápido 

possível, os aspectos que considera necessários para implementação da FIV”, e a esse respeito 

indicasse se estava avançando em alguma outra normativa de regulamentação da FIV, 

adicionalmente ao que já havia informado. 

                                                        
704 Artigo 68 - 1. Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso 
em que forem partes. 
705 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación 
in vitro”) Vs. Costa Rica, 3 de septiembre de 2015. Disponível em: < https://vimeo.com/album/3554165>. 
Acesso em: 20 set. 2015. 
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Em resposta, durante a audiência, o representante do Estado da Costa Rica, Sr. 

Marvin Carvajal Pérez, informou que, em relação aos dispositivos segundo e terceiro da 

sentença, foram apresentados três PLs, tanto por parte do poder Executivo, como dos 

Deputados da Assembleia Legislativa (PL 18.057, PL 18.738 e PL 18.824). Os dois primeiros 

projetos ainda estão em etapas iniciais do procedimento legislativo e o PL 18.824 encontra-se 

no plenário legislativo, tendo recebido 1.731 moções de mérito, o que tem levado a um 

trânsito legislativo muito lento, fato este que não permitiu dar cumprimento à sentença da 

CIDH no tempo estipulado. 

Devido à perspectiva de demora na aprovação do principal PL sobre a 

regulamentação da FIV, o PL 18.824, o Poder Executivo tomou a decisão de regular a 

matéria, apresentando no dia da audiência, um Projeto de Decreto, determinando que a estatal 

Caixa Costarriquenha do Seguro Social (CCSS) deve oferecer o serviço de forma paulatina e 

progressiva, como parte de seus programas de atenção à saúde, com garantia financeira do 

Estado. 

Em relação ao dispositivo quarto, entende o Estado da Costa Rica que as normas 

contidas no Projeto de Decreto estabelecem que a CCSS prestará o serviço e o que  Estado 

assegurará os recursos necessários para que aquelas pessoas, portadoras de infertilidade, 

possam ser atendidas nos serviços públicos de saúde da Costa Rica.  

Com respeito ao dispositivo sétimo, o Poder Judicial da Costa Rica já está 

executando um Programa de Capacitação por Competências em Direitos Humanos Sexuais e 

Reprodutivos e, além disso, conta com uma ampla oferta formativa, que incorpora temas 

como a não discriminação, direitos humanos e controle de convencionalidade. E por fim, o 

Estado se comprometeu a continuar informando à CIDH sobre o andamento das medidas com 

relação à implementação da FIV.706 

Após a apresentação do Projeto de Decreto na audiência junto à CIDH, o governo 

da Costa Rica enviou o projeto para uma consulta junto à CCSS e ao Colégio de Médicos, 

muito embora não fossem vinculantes. Nesta consulta, a Presidente Executiva da CCSS, 

María del Rocío Sáenz, explicou a importância para a instituição que a regulamentação da 

                                                        
706 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Audiência Pública. Caso Artavia Murillo y 
otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Disponível em: <https://vimeo.com/album/3554165/video/ 
138362028>. Acesso em: 20 set. 2015. 
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FIV seja feia por meio de uma lei e não de um decreto, já que se trata de direitos 

fundamentais. 

Em uma nota à imprensa, o Conselho de Administração da CCSS informou que 

enviou ao Executivo uma série de ajustes ao texto de caráter técnico, médico, econômico e 

jurídico, no sentido de melhor esclarecer os procedimentos da FIV no país. Em suas 

observação, informa que o custo total para realizar um procedimento completo de fertilidade, 

e que inclui a aplicação de outras técnicas previamente, a FIV propriamente dita, a atenção 

pré-natal, o parto e serviços posteriores ao mesmo, gira em torno de 40.000 dólares. 

Após essa consulta, no dia 10 de setembro de 2015, portanto uma semana após a 

audiência na CIDH, o Presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solis, assinou o Decreto 

Executivo No. 39210-MP-S, denominado “Autorización para la realización de la Técnica de 

Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria” e publicado na 

La Gaceta No 178,  de 11 de setembro do 2015.707 

A assinatura deste Decreto Executivo foi uma resposta, não só em cumprimento à 

sentença da CIDH, mas também em relação à morosidade parlamentar em aprovar uma Lei 

que regulamentasse a FIV. Desde 2012, o governo da ex-presidente Laura Chinchilla (2010-

2014) e da atual administração de Solis, apresentou PLs para o Congresso, na tentativa de 

regular a FIV, mas todos falharam sob a pressão de grupos evangélicos, que têm uma pequena 

representação parlamentar. 

O Decreto Executivo No. 39210-MP-S é composto de 20 artigos, divididos em 4 

capítulos (I – Disposições Gerais; II – Autoridades competentes; III – Direitos da pessoas 

destinatárias; IV – O tratamento dos gametas) e 2 disposições transitórias, no qual se autoriza 

a técnica para atender a condição de infertilidade em casais ou mulheres solteiras, maiores de 

idade, e proíbe o descarte, a comercialização, a experimentação, a seleção ou alteração 

genética, a clonagem e a destruição dos óvulos fecundados. A inseminação post mortem é 

permitida, desde que haja o consentimento informado expresso.  

Pelo Decreto, é permitida a transferência de um máximo de dois óvulos 

fecundados e só podem ser doadores de gametas os maiores de idade, que não tenham sido 

                                                        
707 COSTA RICA. Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S de 10 septiembre de 2015. Autorización para la 
realización de la técnica de reproducción asistida de Fecundación In Vitro y transferencia embrionaria. 
Disponível em: <http://gobierno.cr/wp-content/uploads/Decreto-FIV.pdf>. Acesso em 20 set. 2015. 
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declarados incapazes na via judicial, sendo que tantos os estabelecimentos autorizados, como 

o Ministério da Saúde, manterão um registro dos doadores.    

Ainda de acordo com o Decreto, há a determinação de que o Ministério da Saúde 

deverá inspecionar e controlar tudo aquilo relacionado com a matéria, que a CCSS deverá 

implementar a aplicação da técnica e que o Colégio de Médicos, mediante sua Comissão de 

Reprodução Humana, deverá velar para que a FIV seja realizada dentro da ética e da boa 

prática médica, assim como pelos princípios de respeito e proteção à saúde da vida dos 

pacientes. 

Com relação às duas disposições transitórias, a primeira diz que a obrigação 

estabelecida no artigo 14 do Decreto708, ou seja, a inclusão da FIV nos programas de saúde da 

CCSS, deverá entrar em funcionamento em um prazo máximo de dois anos a partir da 

publicação do Decreto, e que a cada seis meses, a Presidência Executiva da CCSS deverá 

informar à Presidência da República acerca do avanço progressivo de tal obrigação. Já de 

acordo com a segunda disposição transitória, as normas técnicas e os protocolos regulados no 

artigo 16 do Decreto709 deverão ser aprovados no mais tardar em seis meses a partir da 

entrada em vigência do mesmo. 

Muito embora o Governo da Costa Rica tenha dado uma resposta à CIDH com a 

assinatura do Decreto Executivo No 39210-MP-S em 10 de setembro de 2015, portanto uma 

semana após a audiência na CIDH – e o mesmo tenha sido publicado em 11 de setembro de 

2015 –, a regulamentação da FIV está longe de ser pacificada na Costa Rica, já que no dia 21 

de setembro de 2015, uma Ação de Inconstitucionalidade foi apresentada na Sala 

                                                        
708 Artículo 14. Papel de la Caja Costarricense de Seguro Social: La Caja Costarricense de Seguro Social 
incluirá, de forma paulatina y progresiva, en sus programas de salud, la FIV como tratamiento para atender la 
infertilidad, en absoluto respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares internacionales que 
rijan la materia. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 177 de la Constitución Política, la 
Caja Costarricense de Seguro Social informará al Poder Ejecutivo en caso de no contar con los recursos 
necesarios para hacer frente a esta obligación. En caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo elaborará los 
proyectos de presupuesto respectivos y los remitirá a la Asamblea Legislativa, para el trámite correspondiente. 
709 Artículo 16. Transferencia de óvulos fecundados: La transferencia de óvulos fecundados deberá darse de 
conformidad con los criterios de la ciencia y los estándares aceptados en el plano internacional, con la finalidad 
de que la paciente reciba un trato digno y seguro para su salud. El número de óvulos fecundados que se 
transfieran a la cavidad uterina de la mujer no podrá ser mayor de dos por ciclo reproductivo. Esa cantidad 
máxima únicamente se dará cuando, por razones técnicas, se considere apropiado por parte del equipo 
profesional responsable del caso.Para tal efecto, el Ministerio de Salud dictará las normas técnicas y la Caja 
Costarricense de Seguro Social creará los protocolos respectivos que establezcan los lineamientos para la 
práctica de la FIV y las consideraciones necesarias que se deben tomar respecto de la mujer para dicha 
transferencia.El número de óvulos por fecundar será el mínimo necesario para que, según los criterios de la 
ciencia y los estándares aceptados en el plano internacional, se asegure la transferencia de el o los óvulos 
fecundados a la cavidad uterina, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo. 
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Constitucional da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, sob o expediente número 15-

13929-0007-CO710, contra o Decreto Executivo No. 39210-MP-S, e que por maioria de votos 

em uma sessão do dia 7 de outubro de 2015, decidiu dar curso à ação. 

A Ação de Inconstitucionalidade foi interposta pelos seguintes motivos: 

• Violação do princípio da reserva legal, já que a regulação de direitos 
fundamentais, tais como a liberdade pessoal, a dignidade humana, o direito à vida, à 
integridade física, o direito à honra, à intimidade pessoal e o direito à saúde é 
reservada para a lei e não para decreto; 
• Violação do princípio da separação de poderes, uma vez que o Poder Executivo, 
por decreto, regulou questões reservadas ao legislador, em conformidade com o 
artigo 149, inciso 3 da Constituição. 
• Violação da autonomia da CCSS e do artigo 73 da Constituição, porque o Poder 
Executivo, no decreto impugnado, prevê a obrigação da CCSS para implementar a 
técnica de RHA, o que constitui uma violação à sua autonomia administrativa e de 
governo, bem como uma interferência indevida na administração dos fundos de 
seguridade social. 
• Violação da Convenção sobre os Direitos da Criança e sobre a paternidade e 
filiação. Questiona as disposições do artigo 4º do decreto impugnado, que é 
contrário ao direito de qualquer pessoa de saber quem são seus pais. 
• Violação do direito à vida, porque com a técnica assistida autorizada pelo decreto 
impugnado, não se respeita a vida que se ocorre desde o momento da concepção, 
pois se admite a manipulação de ovos fecundados, de modo que ameaça a vida 
humana. 
• Lesão ao princípio da participação dos cidadãos, estabelecido no artigo 9º da 
Constituição, porque o Poder Executivo submeteu a uma consulta pública o projeto 
do decreto impugnado, apesar de ser um assunto de interesse nacional, na medida 
em que autoriza a execução da FIV com os fundos dos contribuintes da CCSS, e 
também afeta outros direitos importantes, tais como o direito à vida, à dignidade 
humana, o direito à saúde, o direito à privacidade, o direito à filiação das crianças 
criadas em laboratório com gametas (óvulos e/ou espermatozoides) de terceiros e 
outras questões semelhantes. 
• Falta de fundamentação, do devido processo legal e direito de defesa, porque, 
embora a CCSS tenha se oposto decreto quando perguntada sobre o projeto, o Poder 
Executivo não justificou a decisão de não acatar tal objeção. 
• Violação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, já que a CIDH, ao 
analisar a sentença da sala Constitucional, não aplicou as regras de interpretação, tal 
como previsto nos artigos 31 e 32 da Convenção Americana.711 

 

Nota-se que a efetividade da decisão da CIDH foi colocada à prova por meio de 

uma Ação de Inconstitucionalidade, interposta na Sala Constitucional 10 dias após ter sido 

publicado o Decreto Executivo No 39210-MP-S. Parece que a mesma já estava pronta, só 

esperando a publicação do Decreto. E o pior é que foram utilizados praticamente os mesmos 

                                                        
710 COSTA RICA. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Acción de Inconstitucionalidad – n. 15-
013929-0007-CO. Disponível em: <https://pjenlinea. poderjudicial.go.cr/Sistema GestionEnLineaPJ/Publica/ 
wfpDetExped.aspx?c=20150007013974&d=0007>. Acesso em 20 out. 2015. 
711 COSTA RICA. Sala Constitucional. Corte  Suprema de Justicia. Comunicado de Prensa de 7 de octubre de 
2015. Disponível em: <http://sitios2.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/ comunicados/COMUNICADOS% 
202015/SC-CP-46-15.htm>. Acesso em 20 out. 2015. 
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argumentos já derrubados pela CIDH no julgamento do Caso Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica em 28 de novembro de 2012. 

Até a conclusão do presente estudo, a tramitação da Ação de 

Inconstitucionalidade, sob o expediente no 15-13929-0007-CO, encontra-se parada desde o dia 

7 de outubro de 2015. Espera-se que as decisões da CIDH, que deram origem ao Decreto 

Executivo No 39210-MP-S sejam mantidas, ou que uma lei que regulamente a FIV na Costa 

Rica seja definitivamente promulgada, permitindo o acesso universal e igualitário aos 

cidadãos que não possam pagar pelo tratamento. Felizmente, na América Latina dois países já 

promulgaram suas leis permitindo esse acesso, e é sobre a Lei Argentina e a Lei Uruguaia que 

se passará a analisar a seguir. 

 

3.3 A positivação dos direitos reprodutivos na América do Sul – opção pela Argentina e 

Uruguai 

Em função de uma coerência sociológica e metodológica – já explicitadas na 

seção 3.1 do presente capítulo – e devido ao fato de terem sido aprovadas duas recentes 

inovações legislativas latino-americanas (que tratam exatamente do nosso objeto de estudo) – 

a Ley 26.862/2013, da Argentina e a Ley 19.167/2013, do Uruguai – é que se optou pela 

análise destas respectivas normas, que contemplam o acesso universal e igualitário à RHA, 

muito embora apresentem dispositivos somente aplicáveis aos seus países de origem. 

 

3.3.1. A Ley 26.862/2013 e sua contextualização na saúde pública da Argentina 

A Argentina é, sem sombra de dúvidas, o primeiro país latino-americano a ter 

uma lei federal regulamentando a RHA. Porém, o caminho trilhado foi longo e nada fácil, 

sofrendo uma constante pressão da Igreja e de segmentos populares que sempre se 

manifestaram contra as técnicas de RHA. Na eterna discussão sobre o momento exato em que 

se inicia a vida, intensas discussões se sucederam não só na Argentina, mas em todos os 

países em que a evolução cientifica mudou o significado da questão, levantando a necessidade 

de reconhecer suas consequências no campo jurídico. 
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Como exemplo disso, o Congresso argentino, em 1990, ao dar início aos debates 

que deveriam conduzir à regulamentação da RHA, devido à complexidade e contradições dos 

pareceres que recebeu oriundos dos profissionais da área biomédica, não conseguiu chegar a 

um consenso, adiando então as discussões e a definição do assunto.712 

Mas depois de um árduo e controverso caminho percorrido durante vinte anos, a 

Província de Buenos Aires foi a primeira a sancionar e regulamentar uma lei que assegurou o 

acesso à RHA em hospitais públicos, obrigando – no âmbito da Província de Buenos Aires – 

o Instituto de Obra Médico Assistencial (IOMA) e os planos de medicina de grupo a 

incorporarem dentro de suas prestações a RHA para os cidadãos que comprovassem 

residência na Província por pelo menos dois anos.  

A Ley Provincial 14.208713 foi a primeira em dizer que a infertilidade era uma 

enfermidade, segundo os critérios da OMS, e que tanto o Estado como a Seguridade Social 

deveriam dariam uma resposta na hora de garantir o direito à saúde. O projeto foi sancionado 

por unanimidade em 2 de Dezembro de 2010, entrando em vigência a partir de sua publicação 

no Boletim Oficial de 03 de Janeiro de 2011.714 A Ley Provincial 14.208 foi regulamentada 

em tempo recorde pelo Decreto n◦2980/2010 PBA715, em 29 de dezembro de 2010, o qual foi 

publicado no  Boletim Oficial de 04 de Janeiro de 2011. 

Esta lei foi uma grande conquista, mas era restrita apenas à Província de Buenos 

Aires, e por permitir apenas a fertilização homóloga de casais heterossexuais (não 

considerava a paternidade monoparental), e apenas com espermatozóides e óvulos (ovócitos) 

próprios, deixava de fora as pessoas solteiras e os casais homossexuais.716 

                                                        
712 SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização Assistida: questão aberta. Aspectos Científicos e Legais. Rio de 
janeiro: Forense Universitária, 1991, p.43. 
713 ARGENTINA. Ley Provincial n◦14.208 de 02 de diciembre de 2010. Establece reconocimiento y cobertura 
médico asistencial integral a la infertilidade humana. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 
Boletin Oficial 03 jan. 2011. Disponível em: <http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_ley_ 
individual.aspx?ley=14208>. Acesso em: 13 maio 2014. 
714 INFOBAE. Amplían ley de fertilización en Provincia: suman donación de gametas y no hay límite de edad. 
Edição de 10 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.infobae.com/2015/06/10/1734459-amplian-ley-
fertilizacion-provincia-suman-donacion-gametas-y-no-hay-limite-edad>. Acesso em: 20 set. 2015. 
715 ARGENTINA. Decreto n◦2980/2010 PBA de 29 de diciembre de 2010. Fertilización Asistida. 
Reglamentación. Provincia de Buenos Aires. Boletin Oficial 04 jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia /files/2014/01/Decreto-2980-PBA-Reglamentacion-de-la-Ley-
14208-de-Tratamiento-de-la-Pareja-Infertil.pdf>. Acesso em 10 dez. 2014 
716 PESCE, Romina Ileana; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. 
Act. Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 42.   
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Sendo assim, depois de dois anos de demora no Congresso, frente a fortes 

pressões, intenso debate, perante o olhar esperançoso de casais que reclamavam por uma 

norma e impulsionada pela Organização Não Governamental (ONG) “Sumate a dar vida”, 

que reuniu 280.500 assinaturas, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou em 5 de junho 

de 2013, depois de um vazio normativo de 27 anos, por uma ampla maioria de 204 votos a 

favor e 10 abstenções717, a Ley Nacional 26.862, de Reprodução Medicamente Assistida718, 

publicada no Boletim Oficial em 26 de junho de 2013, e seguindo o disposto em seu art. 

11719, em 23 de julho de 2013 a mesma foi regulamentada mediante a publicação do Decreto 

Nacional 956/2013720.  

Os pontos principais da lei são: 

• Acesso gratuito aos procedimentos médicos para todos os cidadãos, inclusive os 

de alta complexidade, sejam eles casais heterossexuais ou homossexuais, ou ainda pessoas 

solteiras, que tenham, ou não, algum problema de saúde. O sistema de saúde pública cobrirá 

todo argentino e todo habitante que tenha residência definitiva. Não há menção de limites de 

idade. 

• Os gametas ou embriões doados deverão ser oriundos dos bancos de gametas ou 

embriões devidamente inscritos no Registro Federal de Estabelecimentos de Saúde (ReFES) 

do Ministério da Saúde. A doação nunca poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 

• Estão incluídos na cobertura prevista nesse artigo os serviços de preservação de 

gametas ou tecidos reprodutivos destinados àquelas pessoas, incluindo menores de 18 anos, 

que em caso de não poder concluir uma gestação por problemas de saúde ou tratamentos 

médicos, ou ainda intervenções cirúrgicas, possam evitar o comprometimento da capacidade 

de procriar, autorizando o congelamento dos seus gametas ou tecido reprodutivo. Neste 

sentido, a lei pode contribuir para a efetiva preservação da fertilidade nesta população 

vulnerável, não só melhorando o acesso a esses serviços, desde a cobertura financeira, mas 

também promovendo o conhecimento destas técnicas entre a comunidade médica. Este maior 

                                                        
717 LA NACION. La fertilización asistida ya es ley nacional. Edição do dia 05 de junho de 2013. Disponível em: 
<http://www.lanacion.com.ar/1588937-la-fertilizacion-asistida-ya-es-ley-nacional>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
718 ARGENTINA. Ley n◦26.862 de reproducción medicamente assistida de 05 de junio de 2013. Poder 
Legislativo Nacional. Boletin Oficial 26 jun. 2013. Disponível em: <http://www.infojus.gov.ar/ legislacion/ley-
nacional-26862-leyreproduccionmedicamente asistida.htm?6>. Acesso em: 13 maio 2014. 
719 ARTICULO 11. La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación. 
720 ARGENTINA. Decreto Nacional 956/2013 de 23 de julio de 2013. Regulamentación de la ley de acceso 
integral a la reproducción humana médicamente asistida. Poder Ejecutivo Nacional. Boletin Oficial 23 jul. 2013. 
Disponível em: <http://www.infojus.gov.ar/legislacion/decreto-nacional-956-2013-reglamentacion ley acceso 
integral.htm?4>. Acesso em 13 maio 2014.  
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conhecimento da existência de novas técnicas (mas pouco indicadas ou utilizadas) para 

preservar a capacidade reprodutiva atuaria aumentando a indicação médica das mesmas neste 

grupo de risco, beneficiando-os claramente. 

Comparada com a antiga lei da província de Buenos Aires, a nova lei de RHA da 

Argentina é um projeto avançado, porque não requer dos beneficiados comprovação de 

infertilidade ou que estejam em um relacionamento, não discrimina por sexo ou idade, inclui 

técnicas de alta complexidade e até mesmo novos procedimentos e técnicas que venham a ser 

desenvolvidos mediante avanços técnico-científicos, desde que sejam autorizados pelo 

Ministério da Saúde. 

Portanto, do ponto de vista dos beneficiários e, pelo menos no que diz respeito ao 

texto da lei em si, o mesmo é amplo e inclusivo, pois também considera potenciais problemas 

e possíveis soluções (atuais ou futuras) que possa ter qualquer pessoa em relação o seu desejo 

de reprodução.721 

Há ainda outros efeitos positivos devido a vários aspectos considerados 

explicitamente: a formação e capacitação contínua dos recursos humanos; o registro único de 

instituições autorizadas, que pode facilitar a supervisão e favorecer a melhoria de processos; a 

publicação da lista de centros de referência para melhorar o conhecimento da população sobre 

os centros habilitados e com isso melhorar o acesso (também poderia favorecer a 

transparência e melhora da qualidade por concorrência entre as instituições para os usuários 

melhor informados); e campanhas de informação para promover os cuidados da fertilidade.722 

Antes da aprovação da lei, as técnicas de RHA eram autorreguladas, ao serem 

oferecidas por prestadores privados, que contavam com licenças sanitárias para funcionar 

como estabelecimentos ambulatoriais ou de alta complexidade, ou eram oferecidas por 

prestadores públicos nos casos de baixa complexidade. Em geral, eram financiados pelo setor 

privado, com exceção de algumas províncias como Buenos Aires, Córdoba, San Luis e Santa 

                                                        
721 COXIR, Sarah Abreu et al. Estudo das regulamentações de reprodução humana assistida no Brasil, Chile, 
Uruguai e na Argentina. Reprod. Clim., vol. 29, n. 01, 2014, p. 29; PESCE, Romina; PERMAN, Gastón. Ley 
Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. Act. Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 42.   
722 PESCE, Romina Ileana; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. 
Act. Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 43.   
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Cruz, que com leis locais, se anteciparam ao regular o atendimento de prestadores públicos ou 

financiamento pela previdência social. 723  

Porém, a Ley Nacional 26.862 abriu a possibilidade para que todos os cidadãos 

pudessem acessar, sem ônus e de forma grátis e universal, aos tratamentos que, por seu 

elevado custo, poucas pessoas podiam ter. Estima-se que entre 10 e 15% dos casais na 

Argentina não podiam acessar a estes métodos por não contar com os recursos econômicos 

necessários para isto. 

Embora seja de alcance nacional, de acordo com o disposto em seu artigo 10, a 

Ley Nacional 26.862 “convida” as províncias e a Cidade Autônoma de Buenos Aires a 

sancionar, no âmbito de suas competências, as normas correspondentes.724 As previsões legais 

indicam que o texto da lei tem caráter de ordem pública e se aplica a todo o território 

nacional, sujeito à emissão de cada regra de adesão local, em cada uma das 24 jurisdições 

provinciais, incluindo Buenos Aires.725 

De acordo com a Secretaria de Comunicação Pública da Presidência, em um mês 

após a promulgação da lei, houve a adesão de metade das províncias, com a inscrição de 48 

instituições, entre públicas e privadas, no ReFES,  sendo que deverá haver uma atualização 

constante da lista dos mesmos no Sistema Integrado de Informação Sanitária Argentina, do 

Ministério da Saúde. 

 Deste modo, o Estado repara uma situação aonde se refletia uma desigualdade 

social já que, até a vigência da lei, apenas aqueles que podiam arcar com os elevados custos 

do tratamento – segundo a complexidade – tinham a possibilidade de realizar o sonho de ter 

um filho. Com a nova lei, este direito passa a estar incluído no Programa Médico Obrigatório 

(PMO), vindo com isso a beneficiar aproximadamente 600 mil pessoas e deve ser cumprido 

pelas companhias de medicina de grupo, pelas obras sociais e hospitais públicos.  

Ainda segundo a Secretaria de Comunicação Pública da Presidência, a Ley 

Nacional 26.862 não só permitiu o acesso universal e gratuito às técnicas de RHA, como teve 

                                                        
723 MADIES, Claudia. Nueva ley argentina de reproducción médicamente asistida – Limitaciones y nuevos 
desafíos. Cad. Ibero-amer. Dir. Sanit., Brasília, v. 2, n. 1, 2013, p. 89.   
724 ARTICULO 10. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio 
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito 
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes. 
725 MADIES, Claudia. Nueva ley argentina de reproducción médicamente asistida – Limitaciones y nuevos 
desafíos. Cad. Ibero-amer. Dir. Sanit., Brasília a, v. 2, n. 1, 2013, p. 95.   
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a intenção de ampliar direitos em tempos de mudanças e de mais inclusão no âmbito social e 

da saúde, no marco de uma sociedade que evolui, aceitando as diferenças e a diversidade 

cultural.726 

Este é um dos principais pontos desta lei nacional em relação às leis provinciais 

que já estão em vigor, como a da Província de Buenos Aires, Córdoba, San Luis e Santa Cruz, 

as quais tomam o conceito de doença da OMS, permitindo que as obras sociais, as empresas 

de medicina de grupo e o setor público de saúde não venham a cobrir o que é conhecido como 

“infertilidade social” – a de casais gays ou mulheres solteiras que devem recorrer à doações 

para conseguir uma gravidez. 

Com a Ley Nacional 26.862 essa proibição de cobertura deixou de existir, já que 

os legisladores nacionais decidiram não definir a infertilidade como uma doença – tal como 

estabelecido pela OMS – e sim, como um problema de saúde pública, deixando, desta forma, 

assim, a porta para que casais gays e mulheres solteiras também possam acessar estes 

tratamentos com os mesmos direitos que qualquer casal heterossexual e, independentemente 

de serem ou não formalmente casados. 

A lei aprovada também estabelece que qualquer pessoa maior de idade, e que 

tenha explicitado seu consentimento, tem direito de acesso a procedimentos e técnicas de 

RHA, sem estabelecer determinadas faixas etárias, nem condições. Esta é uma das grandes 

diferenças em relação à Ley Provincial 14.208, que estabelecia como idade para tratamento 

somente os casais em que a mulher estava entre 30 e 40 anos de idade. 

A Ley Nacional 26.862 inclui as modificações aprovadas pelo Senado, que 

estipularam que o Ministério da Saúde, como órgão de aplicação, terá a tarefa de formar 

profissionais na área. Além disso, haverá um orçamento para campanhas de publicidade e 

conscientização sobre a nova lei, pois sua execução será estendida às províncias. 

As alterações do Senado em relação ao texto original visaram diminuir a diferença 

estrutural entre a Cidade de Buenos Aires e o resto das províncias, onde os hospitais públicos 

realizam apenas os tratamentos de baixa complexidade e os de alta complexidade são 

                                                        
726 ARGENTINA. Presidencia de la Nación. Secretaria de Comunicación Pública. Ley de Fertilización 
Asistida: claves de uma ley reparadora de ilusiones. Edição de 23 de setembro de 2013. Disponível em: 
<http://argentina.ar/2013/09/23/salud-22253-ley-de-fertilizacion-asistida-claves-de-una-ley-reparadora-de-
ilusiones.php>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
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realizados de forma gratuita em clínicas privadas, já que na maioria das províncias não há 

infraestrutura para as práticas complexas no serviço público.727 

De acordo com o Decreto Nacional 956/2013, que regulamentou a Ley Nacional 

26.862, uma pessoa poderá ter acesso a um máximo de quatro tratamentos anuais de RHA de 

baixa complexidade, e até três tratamentos de alta complexidade, com intervalo mínimo de 

três meses entre cada um, devendo começar com técnicas de baixa complexidade antes da 

utilização das técnicas mais complexas. Para que sejam executadas as técnicas mais 

complexas, devem ser atendidas pelo menos três tentativas anteriores com baixa 

complexidade técnica, a menos que por razões médicas, devidamente documentadas, 

justifiquem o uso direto de técnicas mais complexas. 

Desde que a lei provincial entrou em vigor em 2011 em Buenos Aires, foram 

realizadas 45.300 consultas de fertilização em estabelecimentos da província, iniciados 3.800 

tratamentos e nasceram 800 bebês com tratamentos gratuitos nos 11 centros públicos de RHA 

em Buenos Aires, através da obra social IOMA.728 

E com a adesão à Ley Nacional 26.862, e seguindo suas disposições, a Ley 

Provincial 14.208 foi modificada pela Ley Provincial 14.611 de 16 de julho de 2014, a qual 

foi publicada no Boletim Oficial de 19 de setembro de 2014. As modificações foram as 

seguintes:729 

• A cobertura médico-assistencial, além de integral, passa a ser interdisciplinar 

para a abordagem, diagnóstico, fornecimento de medicamentos, terapias de apoio e 

procedimentos ou técnicas de baixa e alta complexidade, que passam a incluir a doação de 

gametas e/ou embriões; 

• Estabelece o que se deve incluir na RHA: indução da ovulação, estimulação 

ovariana controlada, as técnicas de alta complexidade (FIV, ICSI) e inseminação artificial 

                                                        
727 FUNDACIÓN DIRECTORIO LEGISLATIVO. Debates Nacionales. Fertilización Asistida para todas y 
todos. Edição do dia 25 de junho de 2013. Disponível em: <http://www.directoriolegislativo.org/debates-
nacionales/fertilizacion-asistida-para-todas-y-todos/>. Acesso em: 30 mar. 2014. 
728 INFOBAE. Amplían ley de fertilización en Provincia: suman donación de gametas y no hay límite de edad. 
Edição de 10 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.infobae.com/2015/06/10/1734459-amplian-ley-
fertilizacion-provincia-suman-donacion-gametas-y-no-hay-limite-edad>. Acesso em: 20 set. 2015. 
729 ARGENTINA. Ley Provincial n◦14.611 de 16 de julio  de 2014. Modificando arts 1 y 2 e incorporando art 4 
bis a la ley 14208.- Cobertura Médico Asistencial Integral en las Prácticas Médicas a través de fertilización 
homóloga para la infertilidad humana. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Boletin Oficial 19 
set. 2014. Disponível em: <http://www.senado-ba.gov.ar/secleg_ley_individual.aspx?ley=14611>. Acesso em: 
10 dez. 2014. 
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intrauterina, intracervical ou intravaginal com gametas do cônjuge, companheiro ou não, ou 

de um doador. Ou seja, permite a fertilização heteróloga, quando anteriormente só era 

permitida a homóloga; 

• Não poderá haver requisitos ou limitações que impeçam o acesso às técnicas 

de RHA devido à orientação sexual ou estado civil dos destinatários; 

• Passa-se a atender as mulheres que solicitem a fertilização, ainda que sejam 

maiores de 40 anos, que era o limite contemplado na lei original. 

• Define a reprodução medicamente assistida como os procedimentos e técnicas 

realizadas com assistência médica para obter uma gravidez; 

• Introduz a necessidade do consentimento informado, sendo que o mesmo 

poderá ser revogado até antes da implantação do embrião na mulher;  

• A cobertura se estende aos serviços de guarda de gametas (criopreservação), 

vitrificação de tecidos reprodutivos e doação de ovócitos e embriões, de acordo com a melhor 

tecnologia disponível e qualificados pela Autoridade de Aplicação, inclusive para menores de 

18 anos que, embora não querendo levar a cabo a realização imediata de uma gravidez, 

devido a problemas de saúde ou tratamento médico ou cirurgia, podem ver comprometida sua 

capacidade de procriar no futuro. 

Não se pode negar que a nova lei é um avanço para a sociedade argentina, e 

principalmente para aqueles que padecem com a infertilidade. Mas por abordar tema tão 

delicado, como a reprodução, e envolver dotações orçamentárias, o debate está longe de ser 

pacificado. 

Ao permitir o acesso às técnicas de RHA aos casais homossexuais e mulheres 

solteiras numa sociedade ainda de cunho “machista”, com profundas raízes sociais, culturais e 

religiosas, atitudes envolvendo discriminação e/ou estigmatização certamente irão surgir. Por 

tratar-se de assunto muito complexo, provavelmente essas consequências são inevitáveis, uma 

vez que sempre que ocorrem mudanças significativas no “status quo” de uma sociedade, 

surgem tensões e conflitos. A lei nacional determina a realização de campanhas de 

informação. Enquanto detalha que a finalidade é de promover cuidados de fertilidade, se 
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utiliza em parte também para favorecer este consenso social e a aceitação de famílias 

diferentes da “tradicional”, onde esses conflitos poderiam ser reduzidos.730  

Os direitos do nascituro infelizmente não foram abordados explicitamente, podendo 

dar margem a conflitos éticos e jurídicos sobre o assunto, tal como o ocorrido no Caso 

Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) vs. Costa Rica, descrito na seção 3.2 desta 

investigação. Nos casos das técnicas de RHA de alta complexidade, o consentimento é 

revogável até antes da implantação do embrião. Esta última possibilidade conduz ao debate 

sobre a situação dos embriões não implantados, embora tenha havido avanços jurisprudenciais 

anteriores em casos concretos: a legalidade ou não das técnicas de criopreservação de 

embriões; a doação de gametas, a identidade de crianças nascidas por fertilização heteróloga, 

o diagnóstico pré-implantação, a gestação de embriões que apresentam histocompatibilidade 

com irmãos doentes, o destino de embriões excedentários, a transferência de embriões a 

casais casados ou unidos de fato.731  

Talvez um dos temas mais importante para analisar em relação à repercussão social 

da nova lei seria a geração de uma maior equidade, a partir da perspectiva dos beneficiários 

diretos. De acordo com o texto da lei, qualquer pessoa que necessitasse de serviços 

relacionados com RHA pode acessá-lo, independentemente da idade, estado civil ou 

orientação sexual. Porém, do ponto de vista do sistema de saúde e da sociedade em geral, o 

efeito poderia ser o oposto. Os grupos com maior capacidade de pressão (maior 

conhecimento, nível de educação, melhor condição econômica, etc.), ou com acesso a obras 

sociais ou medicina de grupo (as quais poderiam responder às exigências crescentes), ou que 

tenham mais facilidades de demandar judicialmente, poderiam agora ter maior acesso aos 

serviços de RHA do que grupos com menos recursos ou possibilidades. Isso é algo que pode 

acontecer com qualquer serviço de saúde, não sendo um problema da lei nacional de 

fertilidade per se.  

A forma como a lei será aplicada é fundamental, pois se as disposições nela 

previstas não forem acompanhadas por um aumento dos recursos e possibilidades de acesso a 

serviços de qualidade para os grupos menos favorecidos, de uma forma proporcionalmente 

igual ou maior em relação aos grupos mais favorecidos, poderá haver um aumento da 

                                                        
730 PESCE, Romina Ileana; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. 
Act. Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 44.   
731 MADIES, Claudia. Nueva ley argentina de reproducción médicamente asistida – Limitaciones y nuevos 
desafíos. Cad. Ibero-amer. Dir. Sanit., Brasília, v. 2, n. 1, 2013, p. 92.   
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desigualdade, e esta, eventualmente, contribuiria para se ter um sistema de saúde e uma 

sociedade menos justos. 

Mas o grande desafio para a Ley Nacional 26.862, já regulamentada pelo Decreto 

Nacional 956/2013, refere-se aos custos elevados dos tratamentos de RHA e as fontes de 

custeio para tal. Analisada na dimensão do sistema de saúde como um todo, representa um 

grande desafio em termos de assegurar uma boa cobertura desses serviços de RHA por um 

lado, e a alocação de recursos escassos e priorização de necessidades de saúde em geral por 

outro lado.  

A lei, além de exigir legalmente a prestação da RHA aos prestadores públicos, sua 

regulamentação cita como obrigados a proporcionar os serviços: os agentes do Sistema 

Nacional de Seguros de Saúde, o Instituto Nacional de Serviços Sociais para Aposentados e 

Pensionistas, a Obra social do Poder Judiciário da Nação, a Direção de Assistência Social 

para o Pessoal do Congresso da Nação, o Instituto de Obra Social das Forças Armadas, as 

Obras Sociais Universitárias, os agentes que prestam serviços médico-assistenciais, 

independentemente da forma jurídica que possuam e as Entidades de Medicina de Grupo, 

sendo que todos deverão incorporar as técnicas de RHA (definidas pela OMS) como 

benefícios obrigatórios a serem fornecidos a seus membros ou beneficiários, com a cobertura 

integral e interdisciplinar de abordagem, diagnóstico, medicamentos e terapias de apoio, 

porém não diz como isso se dará de forma efetiva.732  

Esta exigência para cumprir imediatamente com a garantia de proporcionar os 

benefícios, ante o pedido dos titulares de direitos, impõe a estes sacrifícios sem que estejam 

reunidas as condições de garantir a integridade, a equidade, eficiência e segurança em 

qualquer procedimento ou técnica reclamada.733 

Um dos problemas chaves do tema é que a lei, embora seja de caráter nacional, 

delegou a cada província aderir à mesma, ou então adequar a norma já vigente na província 

(como já ocorreu, por exemplo, em Córdoba, Buenos Aires e Rio Negro). Outro exemplo é 

que em muitos casos só está se cobrindo 40% da medicação, e não os 100% como estipula a 

nova legislação. 

                                                        
732 PESCE, Romina; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. Act. 
Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 43-44.   
733 MADIES, Claudia. Nueva ley argentina de reproducción médicamente asistida – Limitaciones y nuevos 
desafíos. Cad. Ibero-amer. Dir. Sanit., Brasília, v. 2, n. 1, 2013, p. 94-95.   
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O Decreto Nacional 956/2013, por si só, deixa várias dúvidas e interrogações. Na 

prática, isto serve para que os agentes de seguros de saúde tentem eximir-se de algumas 

questões, não realizando a cobertura integral dos medicamentos, realizando a cobertura da 

doação de ovócitos, mas não dos medicamentos envolvidos no procedimento, a não cobertura 

para a pessoa doadora e a não cobertura do diagnóstico médico pré-implantação. 

Outro problema é o dos casais ou pessoas que às vezes se deparam com os 

tratamentos não cobertos, negativa de tratamento ou atrasos nos mesmos e até limitações na 

hora de eleger o centro onde irão fazer o tratamento, já que devem fazê-lo onde sua obra 

social ou convênio de saúde indique. Em um tratamento de fertilização, que implica em uma 

carga emocional grande e que requer uma empatia muito marcante entre o paciente e seu 

médico, isto é um problema. A importância que tem para o paciente a livre escolha de um 

centro e de um profissional resulta em uma melhor aderência do paciente ao tratamento e 

otimiza a qualidade da atenção e do cuidado.734 

 Até aqui se tem uma lei concebida com a melhor das intenções e com mandato 

explícito para uma dotação orçamentária específica e cobertura ampla em RHA pelo PMO. 

No entanto, dadas as atuais limitações do sistema de saúde, a pergunta é como isso terá êxito 

em um sistema fragmentado, subfinanciado e ineficiente. 

Considerando que existe uma relação estreita entre a acessibilidade, a qualidade e 

os custos em saúde, onde, se um fator é alterado, necessariamente modificará pelo menos um 

dos outros dois, pode-se deduzir o seguinte: ao aumentar o acesso aos serviços de RHA (o 

objetivo pretendido), vai aumentar os custos e/ou diminuir a qualidade do atendimento 

(nesses serviços e/ou em outros prestados habitualmente).  

Alguns podem tentar mover parte desses custos para os usuários (por exemplo, as 

empresas de medicina de grupo), aumentando a cota de todos os conveniados, e desta forma 

dificultando o acesso geral aos serviços de saúde. Mas não podendo fazer isso, deverão 

realocar recursos que foram previamente destinados a outros serviços. Se esses serviços eram 

supérfluos ou desnecessários, não haveria problema. Mas se não, poderia diminuir a oferta 

(acesso) e/ou a qualidade de tais serviços ou produtos (por exemplo, cirurgias agendadas, 

próteses, vacinação, etc.). 

                                                        
734 INFOBAE. Reproducción asistida: deudas de una ley que cumplió un año. Edição de 12 de junho de 2014. 
Disponível em: <http://www.infobae.com/2014/06/12/1572405-reproduccion-asistida-deudas-una-ley-que-
cumplio-un-ano>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
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O que está claro é que a relação entre o acesso, qualidade e custos não pode ser 

ignorada. Sem assegurar verdadeiramente a forma de financiar um maior acesso a esses 

serviços de saúde, o sistema terminará regulando-se “sozinho” em detrimento, pelo menos, de 

um desses pilares. 

O problema enfrentado atualmente pelos argentinos certamente ocorrerá no Brasil, 

caso uma lei sobre RHA seja aprovada, já que o problema deverá girar em torno de como 

fornecer um serviço com um equilíbrio adequado entre a acessibilidade, qualidade e custo, 

que seja viável e sustentável ao longo do tempo, sendo que em terras nacionais a dimensão do 

problema é muito maior do que aquela enfrentada por nossos vizinhos portenhos. 

E caso esse equilíbrio não seja alcançado, poderá gerar uma judicialização do 

problema através de liminares para solicitar a cobertura para esses serviços (incluindo os não 

abrangidos). A Ley Nacional 26.862, embora envolvendo uma ampla cobertura no sentido de 

evitar isso, só levará a uma maior judicialização, caso não repasse aos financiadores (Estado, 

Obras Sociais ou planos de saúde) uma fonte de financiamento genuína para bancar os novos 

custos de saúde gerados.735 

Para a ONG Concebir, a Ley Nacional 26.862, ainda que tenha sido um forte 

avanço, requer uma regulamentação mais precisa, efetiva e definitiva, para que realmente 

possa alcançar toda a sociedade. O que está já estabelecido é ainda pouco definido e deixa 

espaços duvidosos, o que não facilita a tarefa das pessoas que realizam os tratamentos, e por 

isso, a regulamentação definitiva permitiria alargar o caminho daqueles que desejam 

completar o sonho de serem pais.736  

Muito embora o novo Codigo Civil y Comercial de La Nación737, apresentado pelo 

Poder Executivo em 2012 ao Poder Legislativo, e sancionado em 01 de outubro de 2014, e 

publicado no Boletim Oficial de 08 de outubro 2014, dedique um capítulo inteiro738 referente 

                                                        
735 PESCE, Romina; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. Act. 
Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 43.   
736 INFOBAE. Reproducción asistida: deudas de una ley que cumplió un año. Edição de 12 de junho de 2014. 
Disponível em: <http://www.infobae.com/2014/06/12/1572405-reproduccion-asistida-deudas-una-ley-que-
cumplio-un-ano>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
737 ARGENTINA. Ley n◦26.994. Codigo Civil y Comercial de La Nación de 01 de octubre de 2014. Poder 
Legislativo Nacional. Boletin Oficial 08 oct. 2014. Disponível em: 
<http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/ 235000-239999/235975/texact.htm>. Acesso em: 10 mar. 
2015. 
738 CAPITULO 2. Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida 
ARTICULO 560.- Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. El centro de salud 
interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de 
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à filiação por técnicas de RHA, se quedou silente em relação à maternidade de substituição, 

ao destino dos embriões excedentários e a filiação pos mortem. Sendo assim, a possibilidade 

de que exista uma lei específica sobre as técnicas de RHA, seria um avanço ainda maior.739 

No ano que se seguiu a aprovação da Lei nacional notou-se um aumento na 

quantidade de casais solicitando os tratamentos de RHA, porém muitos ainda têm problemas 

com seguros médicos no momento de confirmar a cobertura dos mesmos. Outro aspecto a 

ressaltar, é que lamentavelmente o sistema público não está preparado para poder realizar 

todos os procedimentos e seus custos. Alguns dos aspectos mais importantes e que ainda lei 

deixa a desejar são: 

• A idade materna durante a qual será possível a cobertura. Hoje é a partir dos 18 

anos, sem limite superior, o qual deve respeitar o critério médico. 

• A compensação econômica por lucro cessante para o doador, já que a doação 

dos gametas deve ser voluntária e altruísta, assim como a questão do anonimato do doador. 

• A necessidade de acreditação dos centros autorizados para que se tenha uma 

qualidade na atenção. 

• O destino dos embriões congelados, algo que não se menciona na lei e nem no 

novo Codigo Civil y Comercial de La Nación. 

 Todos esses pontos deveriam ser incluídos em uma lei especial de regulação, a 

qual seria imprescindível para a implementação efetiva da Ley Nacional 26.862. 

                                                                                                                                                                             

las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la 
utilización de gametos o embriones. 
ARTICULO 561.- Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho consentimiento debe 
contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante escribano 
público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es 
libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. 
ARTICULO 562.- Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son 
hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado 
y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos. 
ARTICULO 563.- Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida. La 
información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con 
gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. 
ARTICULO 564.- Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de 
reproducción humana asistida, puede: 
a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es 
relevante para la salud;  
b) revelarse la identidade del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por 
el procedimiento más breve que prevea la ley local. 
739 MADIES, Claudia. Nueva ley argentina de reproducción médicamente asistida – Limitaciones y nuevos 
desafíos. Cad. Ibero-amer. Dir. Sanit., Brasília, v. 2, n. 1, 2013, p. 96.   
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Outro ponto fundamental a se definir são as campanhas de conscientização sobre 

os cuidados com a fertilidade. A saúde reprodutiva é um direito reconhecido mundialmente, e 

sabe-se que um em cada cinco casais é infértil. E se, em muitos casos, o único tratamento 

consiste nas técnicas de RHA, a prevenção é fundamental para melhorar os resultados 

reprodutivos e a saúde das futuras gerações.740 

O grande desafio é garantir uma fonte genuína para cobrir os novos custos para o 

sistema de saúde, sem tirar recursos de outros temas prioritários, tanto sanitários como 

sociais; se estão previstas medidas para incentivar o acesso equitativo e de qualidade; e se 

realmente se busca gerar um consenso social e uma aceitação de novos tipos de família, 

vínculos e valores, então a lei será respeitava em relação ao seu espírito e finalidade 

pretendida.741  

Talvez nesse ponto do financiamento e dos recursos para a cobertura das técnicas 

de RHA, o Uruguai tenha avançado um pouco mais, como se verá adiante. 

 

3.3.2 A Ley 19.167/2013 e sua recente regulamentação no Uruguai 

Muito embora o Uruguai não tenha sido o primeiro país latino-americano a 

sancionar uma lei federal sobre RHA, devendo este mérito ser dado aos nossos vizinhos 

argentinos, a Ley 19.167 de reprodução medicamente assistida742 representa um grande 

avanço, uma vez que permite a universalização do acesso às técnicas de RHA, passando a 

integrar o sistema de saúde uruguaio e ser um direito de todos os que desejam ter um filho.743 

A lei foi sancionada um ano após a legalização do aborto no sistema público de 

saúde uruguaio, sendo aprovada no dia 12/11/2013 pela Câmara de Deputados por quase uma 

unanimidade (59 dos 60 votos), depois de uma efetiva unanimidade no Senado, em outubro de 

2013. 

                                                        
740 INFOBAE. Reproducción asistida: deudas de una ley que cumplió un año. Edição de 12 de junho de 2014. 
Disponível em: <http://www.infobae.com/2014/06/12/1572405-reproduccion-asistida-deudas-una-ley-que-
cumplio-un-ano>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
741 PESCE, Romina; PERMAN, Gastón. Ley Nacional de Fertilización Asistida: avances y desafíos. Evid. Act. 
Pract. Ambul., v.16, n. 2, 2013, p. 44.   
742 URUGUAI. Ley n◦19.167 de reproducción medicamente assistida de 22 de noviembre de 2013. Poder 
Legislativo Nacional. Boletin Oficial 29 nov. 2013. Disponível em: <http://www.parlamento.uy/ 
leyes/AccesoTextoLey. asp?Ley=19167&Anchor=>. Acesso em 13 mai. 2014. 
743 COXIR, Sarah Abreu et al. Estudo das regulamentações de reprodução humana assistida no Brasil, Chile, 
Uruguai e na Argentina. Reprod. Clim., vol. 29, n. 01, 2014, p. 30.  
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O projeto é antigo, tendo nascido em 1996, por iniciativa de um grupo de 

legisladores da Frente Ampla (coalizão governista, mas que naquela época fazia parte da 

oposição). Até a promulgação da lei, os procedimentos de RHA já eram realizados no 

Uruguai há mais de 20 anos, mas somente por clínicas privadas.744 

Enquanto a lei nacional argentina tem apenas 11 artigos, a lei uruguaia possui 31 

artigos, distribuídos em cinco capítulos. Mais detalhada, a Ley 19.167 aborda questões que 

foram deixadas de lado pela Ley 26.862 argentina, tais como a conservação de gametas, a 

doação de gametas e embriões e a gestação de substituição. Porém, não foi realizada uma 

estimativa dos custos inerentes para se converter as técnicas de RHA em prestações acessíveis 

para todos os uruguaios com dificuldades para engravidar, sendo que o cálculo foi postergado 

e não foi considerado na redação da lei, a qual acabou sendo regulamentada em duas etapas, 

devido aos altos custos do tratamento.745  

Numa primeira etapa houve a regulamentação das técnicas de baixa complexidade 

pelo Decreto n◦ 311/014746, de 30 de outubro de 2014, num tempo muito mais longo do que 

os 90 dias previstos no art. 32 da Ley 19.167. Esta primeira regulamentação tratou das 

técnicas de baixa complexidade, como a indução da ovulação e inseminação artificial, 

determinando que as mesmas estivessem compreendidas de forma obrigatória dentro dos 

Programas Integrais de Assistência das entidades públicas e privadas que fazem parte do 

Sistema Nacional Integrado de Saúde (SNIS), e somente em algumas exceções seriam 

oferecidas as técnicas de alta complexidade (essencialmente, a FIV). 

Ficou estabelecido também que em relação ao banco de gametas, que aqueles não 

transferidos seriam conservados por cinco anos e após esse prazo, poderiam ser transferidos 

em até 90 dias, ou doados a terceiros ou descartados. Muito embora os gametas possam ser 

utilizados em pesquisas científicas para a melhora das técnicas de RHA, os embriões não 

                                                        
744 FARINELLI, Victor. Após lei do aborto, Uruguai vai oferecer fertilização assistida no sistema público de 
saúde. Operamundi. Edição do dia 13 de novembro de 2013. Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/ 
conteudo/noticias/32402/apos+lei+do+aborto+uruguai+vai+oferecer+fertilizacao+assistida+no+sistema+publico
+de+saude+.shtml>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
745 BARQUET, Paula. Por alto costo, ley de reproducción asistida se aplicará por etapas. El Observador on 
line. Edição do dia 11 de janeiro de 2014. Disponível em: < http://www.elobservador.com.uy/por-alto-costo-ley-
reproduccion-asistida-se-aplicara-etapas-n269348>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
746 URUGUAI. Decreto n◦ 311/014 de reglamentacion de la ley 19.167, tecnicas de reproduccion humana 
asistida de 30 de octubre de 2014. IMPO – Centro de Información Oficial. Normativa y Avisos Legales del Uruguay.  
Boletin Oficial 11 nov. 2014. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/decretos/311-2014>. Acesso em 
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poderão ser utilizados para fins de pesquisas. Não se abordou nessa primeira etapa como seria 

o financiamento por parte do governo.  

Numa segunda etapa se deu a regulamentação das técnicas de alta complexidade 

(tais como a FIV e a ICSI) pelo Decreto n◦ 84/015747, de 27 de fevereiro de 2015, quatro 

meses após o primeiro decreto regulamentador. Com este último decreto estabeleceu-se que 

poderia se transferir somente dois embriões por ciclo, por um máximo de três ciclos, salvo 

expressa indicação médica, em que se poderá transferir um máximo de três embriões. Porém, 

ao estabelecer um máximo de três tentativas para cada mulher, poderá haver uma grande 

pressão psicológica, já que só haverá três chances para que o tratamento funcione, e caso isso 

não ocorra, ficará só o fracasso e mais nenhuma outra chance. 

Em relação aos bancos de embriões, o Decreto n◦ 84/015 determinou que os 

embriões não transferidos seriam conservados por dois anos e caso se desejasse manter por 

mais tempo, o custo da criopreservação correria por conta dos usuários, sendo que o Estado 

terá uma participação muito maior quanto ao controle desses bancos e dos registros, levando 

em conta que as pessoas nascidas fruto da fertilização assistida têm direito de saber quem são 

seus progenitores biológicos. Este serviço confidencial vai estar nas mãos do Ministério de 

Saúde Pública do Uruguai. 

De acordo com dados do Ministério, aproximadamente 16% das uruguaias em 

idade fértil apresentam dificuldades para engravidar, sendo que a principal exigência para ter 

acesso ao benefício é estar incluída no SNIS, o que tornará impossível o acesso a mulheres 

estrangeiras. Para as uruguaias, a única limitação é a idade, que estipula um limite mínimo de 

18 anos e um máximo de 40. Porém, as técnicas de alta complexidade serão estendidas às 

pessoas maiores de 40 e até 60 anos de idade, durante os 24 meses seguintes à data de 

promulgação do Decreto n◦ 84/015, ou seja, entre 27 de fevereiro de 2015 e 26 de fevereiro 

de 2017.  

Quanto à gestação de substituição, só é permitida em caso de parentesco de 

primeiro grau entre os envolvidos, sendo proibida a comercialização do útero de outra mulher 

e somente será permitida essa prática se a receptora da técnica não tiver condições de saúde 

                                                        
747 URUGUAI. Decreto n◦ 84/015 de reglamentacion de la ley 19.167 relativa a las tecnicas de reproduccion 
humana asistida de 27 de febrero de 2015. IMPO – Centro de Información Oficial. Normativa y Avisos Legales del 
Uruguay.  Boletin Oficial 09 mar. 2015. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/decretos/84-2015>. 
Acesso em 20 abr. 2015. 
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para desenvolver uma gestação. É definido que a fertilização pos mortem pode ser feita dentro 

de 365 dias após o falecimento da pessoa, desde que haja um consentimento do falecido por 

escrito.  

A lei permitiu a criação dos bancos de gametas e a criopreservação, porém a 

doação de gametas será controlada, sendo que o doador deverá ser maior de idade e só poderá 

doar espermatozoides até 25 nascimentos por doador, e no caso de óvulos, até 5 estimulações 

por doadora, porém não mais do que 3 em um ano e até 25 nascimentos por doadora. A 

doação deve ser feita de forma anônima e altruísta e não promoverá vínculo entre o bebê e o 

doador. Entretanto, considera que os receptores da doação têm o direito de obter informações 

sobre as características fenotípicas do doador. Estabelece ainda que os gametas podem ser 

usados para a pesquisa, desde que não sejam fertilizados.748 

A regulação abriu a possibilidade de que casais homossexuais masculinos possam 

utilizar a nova lei, assim como as mulheres solteiras ou os casais de lésbicas, que terão os 

mesmos direitos que de acesso a fertilização que as uniões heterossexuais, um marco da nova 

visão de famílias que existe no Uruguai.749 

A característica peculiar do Uruguai é que com a nova lei de RHA, terá instalado 

todo o pacote de benefícios relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos, que vão desde a 

interrupção voluntária da gravidez até a FIV, e desde anticoncepção universal até a educação 

sexual. 

 Para o Subsecretário de Saúde do Uruguai, Leonel Briozzo, trata-se de uma lei 

extremamente complexa e com duas grandes características, onde em primeiro lugar trará 

segurança e qualidade à população usuária deste benefício e, em segundo lugar que seja 

sustentável em termos econômicos, já que é uma prestação muito cara. Para Briozzo, todo 

cuidado é pouco para não desestabilizar o sistema, em momentos de incerteza econômica no 

mundo, em que pese o Uruguai siga mostrando crescimento econômico, diferentemente dos 

países vizinhos, que enfrentam dificuldades. O que não se quer é que ocorra no Uruguai 

                                                        
748 COXIR, Sarah Abreu et al. Estudo das regulamentações de reprodução humana assistida no Brasil, Chile, 
Uruguai e na Argentina. Reprod. Clim., vol. 29, n. 01, 2014, p. 30.  
749 FARINELLI, Victor. Após lei do aborto, Uruguai vai oferecer fertilização assistida no sistema público de 
saúde. Operamundi. Edição do dia 13 de novembro de 2013. Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/ 
conteudo/noticias/32402/apos+lei+do+aborto+uruguai+vai+oferecer+fertilizacao+assistida+no+sistema+publico
+de+saude+.shtml>. Acesso em: 13 mai. 2014. 
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aquilo que ocorreu com alguns países europeus, que diante de uma crise econômica, 

eliminaram as prestações gratuitas para a RHA.750 

E talvez tenha sido em relação ao financiamento, estabelecido na segunda etapa 

da regulamentação da Ley 19.167 pelo Decreto n◦ 84/015, que o Uruguai conseguiu dar um 

passo decisivo para que todos aqueles que sofrem com a infertilidade possam ter um acesso 

universal e gratuito às técnicas de RHA, sejam essas de baixa ou alta complexidade. 

O Capítulo VIII do Decreto n◦ 84/015, em seus três artigos (32, 33 e 34) 

estabeleceu que o financiamento passa a ser realizado pelo Fundo Nacional de Recurso 

(FNR), o qual cobra um co-pagamento751 pelos tratamentos de RHA de alta complexidade, de 

acordo com a renda média do casal752, estabelecida em cinco níveis753 e o percentual a ser 

cobrado varia de acordo com o número de tentativas, que são no máximo três.754 

Sendo assim, a partir de abril de 2015 o FNR começou a financiar os 

procedimentos de RHA de alta complexidade. A norma estabelece co-pagamentos, os quais 

serão proporcionais à renda do casal que deseja realizar o tratamento. O Ministro de Saúde 

Pública, Jorge Basso, explicou que no caso dos casais com renda menor que 30.520 pesos 

                                                        
750 BRIOZZO, Leonel. Acceso gratuito a reproducción asistida es un derecho que completa paquete de 
prestaciones. Portal da Presidência da República Oriental del Uruguay. Edição do dia 18 de setembro de 2014. 
Disponível em: <http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/acceso-gratuito-reproduccion-
asistida>. Acesso em: 20 abr. 2015. 
751 O co-pagamento é um tipo de financiamento de serviços de saúde que permite que o seu custo seja suportado 
parte pelo plano de saúde, ou pelo serviço público ou obra social e parte pelo beneficiário. Na prática, por 
conseguinte, o co-pagamento é um pagamento adicional que deve ser feito para utilizar o serviço, ou seja, o 
paciente arca com parte dos custos dos bens e serviços, quando destes fizer uso.  
752 Artículo 32. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) cobrará un co-pagamento por los tratamentos de 
Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad a los que refiere el Artículo 2° del presente Decreto, el 
cual será variable de acuerdo al número de intentos y al ingreso per capita promedio de la pareja, de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 34° del presente Decreto. Una vez efectivizado y acreditado el co-pagamento, el FNR 
estará en condiciones de dar inicio al tratamiento de Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad 
previamente autorizado (...). 
753 Artículo 33. A los efectos de determinar el valor del co-pagamento se establecen cinco tramos de ingreso per 
cápita promedio de la pareja, de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Primer tramo: para ingresos per cápita promedio de la pareja menores o iguales a 5 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones. 
b) Segundo tramo: para ingresos per cápita promedio de la pareja mayores a 5 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones y menores o iguales a 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones. 
c) Tercer tramo: para ingresos per cápita promedio de la pareja mayores a 10 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones y menores o iguales a 17 Bases de Prestaciones y Contribuciones. 
d) Cuarto tramo: para ingresos per cápita promedio de la pareja mayores a 17 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones y menores o iguales a 30 Bases de Prestaciones y Contribuciones. 
e) Quinto tramo: para ingresos per cápita promedio de la pareja mayores a 30 Bases de Prestaciones y 
Contribuciones. 
754 Artículo 34. El co-pagamento al que refiere el Artículo 32° del presente Decreto se estabelece como un 
porcentaje del costo del tratamiento, variable según tramo de ingresso e intento(...). 
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uruguaios, ou seja, no primeiro nível de renda, a primeira tentativa é sem custo, na segunda 

deverão pagar 10% do valor numa terceira 20%. 

Um casal ou uma mulher solteira, que irão iniciar o tratamento de FIV, doação de 

óvulos ou doação de sêmen, deverão pedir ao seu prestador de saúde que envie ao FNR uma 

solicitação de tratamento. Uma vez enviada, o caso será estudado para saber se poderá ser 

custeado pelo FNR.  

O Ministro assinalou que as mulheres devem ter em mente que o procedimento 

simples deve ter início por meio do formulário de solicitação de tratamento, que deve ser 

preenchido e assinado pelo médico assistente do seu prestador de saúde, preferencialmente 

um ginecologista especialista em reprodução, que é quem, por meio de estudos médicos, 

deverá determinar se é necessário um procedimento de baixa complexidade (o qual se realiza 

no próprio prestador de saúde) ou se deve partir para um procedimento de alta complexidade, 

para o qual a paciente elegerá uma das clínicas especializadas habilitadas e preencherá os 

formulários para iniciar o trâmite com relação ao tratamento. 

Segundo o estabelecido pelo FNR, a clínica onde será realizado o tratamento será 

de escolha dos usuários. Atualmente existem três clínicas autorizadas o Uruguai: o Centro de 

Esterilidad de Montevideo e o Centro de Reproducción Humana del Interior – Cerhin (com 

duas sedes, em Montevideu e Salto) e a Clínica Suizo Americana. 

 Posteriormente, a clínica de fertilização eleita irá entrar em contato com o casal 

(ou a mulher solteira) para a realização da primeira consulta com o médico especialista em 

reprodução. O formulário será enviado novamente à instituição de assistência e o FNR 

estabelecerá a cobertura financeira de acordo a renda do casal. Após autorização por parte do 

fundo, o tratamento começará na clínica especializada. O FNR financiará até três tentativas e 

até três transferências embrionárias por ciclo. Isto inclui os recursos técnicos, material de uso 

médico e à medicação necessária. 

 Finalmente, Basso informou que o Ministério manterá reuniões com todos os 

prestadores de saúde e ginecologistas de referência para estabelecer a metodologia de 

trabalho, que envolverá fortemente as direções técnicas das instituições. E quanto aos critérios 

de seleção, a lei estabelece que terão direito à cobertura financeira por parte do FNR as 

mulheres maiores de 18 e menores de 40 anos, que apresentaram falhas nas técnicas de baixa 

complexidade ou que tem confirmado um diagnóstico de infertilidade que requeira desde logo 
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um tratamento de alta complexidade. A mulher pode tanto ser solteira como ser um casal com 

outra mulher. 

Para realização do tratamento deve-se levar em conta o peso da mulher, as 

alterações de saúde psicofísica, a presença de doenças infectocontagiosas, com carga viral 

positiva, o consumo atual de tabaco, álcool ou outras drogas, assim como a falta de aderência 

ao tratamento. Sendo assim, mulheres maiores que 40 anos, obesas ou fumantes não poderão 

fazer a solicitação de tratamento junto ao FNR. Para quem têm direito ao tratamento, junto 

com a solicitação do mesmo para o FNR, deverão ser enviados exames médicos realizados no 

máximo há seis meses.755 

Para uma FIV completa ou uma doação de óvulos, FNR contribuirá com 162.200 

pesos uruguaios (o equivalente a 20.810 reais ou 5.514 dólares, segundo a cotação do dia 

06/11/2015).  De todo modo, este custo somente será pago em sua totalidade pelo FNR para 

aqueles casais que realizam tratamento pela primeira vez e cuja renda conjunta dos dois seja 

até 30.520 pesos uruguaios (o equivalente a 3.915 reais ou 1.037 dólares, segundo a cotação 

do dia 06/11/2015). Na medida em que aumenta a renda do casal ou a quantidade tentativas – 

que por lei pode chegar a três, no máximo – os usuários deverão custear uma porcentagem do 

preço. 

 O pior dos cenários é para o casal cuja renda seja maior do que 183.121 pesos 

uruguaios (o equivalente a 23.494 reais ou 6.226 dólares, segundo a cotação do dia 

06/11/2015), que deverá pagar 95% do tratamento no caso de uma terceira tentativa. 

O FNR dá como exemplo o caso em que a renda um dos integrantes do casal é de 

15.000 pesos uruguaios e do outro 10.000. A renda total então será de 25.000 pesos 

uruguaios. Neste exemplo, não haverá despesas para o casal numa primeira tentativa, porém o 

mesmo deverá pagar 10% em caso de uma segunda tentativa, e 20% se necessária uma 

terceira tentativa756. A base de preços para cálculo dos co-pagamentos e os percentuais de 

                                                        
755 BASSO, Jorge. Fondo Nacional de Recursos aprobó régimen de reproducción asistida.  Portal da 
Presidência da República Oriental del Uruguay. Edição do dia 22 de abril de 2015. Disponível em: 
<https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/msp-fnr-normativa-financiacion-
tratamientos-reproduccion-asistida-alta-complejidad>. Acesso em: 20 mai. 2015. 
756 EL OBSERVADOR. El costo de la reproducción asistida en Uruguay. Edição de 21 de abril de 2015.  
Disponível em: http://www.elobservador.com.uy/el-costo-la-reproduccion-asistida-uruguay-n303289. Acesso 
em: 06 nov. 2015. 
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ajustes dos mesmos para as técnicas de alta complexidade estão discriminados nas Tabelas 3 e 

4.757 

           

      Tabela 3 – Base de preços para cálculo de co-pagamentos para as técnicas de alta complexidade na RHA. 

Procedimentos Valores $  

(em pesos uruguaios) 

Ciclo completo FIV/ICSI/ovodoação (inclui medicação e 
uma transferência embrionária) 

162.200 

Transferência de embriões criopreservados (até 2 
transferências) 

43.393 

Tratamento com sêmen doado 4.580 

Biopsia Testicular 50.384 

                                                     
                                                Fonte: Fundo Nacional de Recurso, Uruguai, 2015. 
 
 
 
 
          Tabela 4 – Percentuais de ajustes de co-pagamentos para as técnicas de alta complexidade na RHA. 
 

Nível de renda do casal $  

   (em pesos uruguaios) 

1a tentativa 2a tentativa 3a tentativa 

Primeiro (até $30.520) 0% 10% 20% 

Segundo (entre $30.521 - $61.040) 25% 50% 65% 

Terceiro (entre $61.041 - $103.768) 50% 70% 85% 

Quarto  (entre $103.769 - $183.120) 75% 85% 90% 

Quinto (mais de $183.121) 85% 90% 95% 

                                                  
                                                 Fonte: Fundo Nacional de Recurso, Uruguai, 2015. 

 

Segundo dados em poder do Ministério de Saúde Pública do Uruguai, realizam-se 

umas 600 FIVs por ano, com um custo médio entre 5.550 e 6.000 dólares cada uma (mas 

dependendo do tratamento, pode chegar a uns 12.000 dólares). Algumas mulheres podem 

fazer mais de uma FIV. A experiência internacional indica que quando essas técnicas deixam 

de ser custo-dependentes, a demanda triplica. Isso significa que haverá no mínimo umas 1.800 

solicitações de FIV por ano. Porém, o Ministério sabe que deve levar em conta também as 

                                                        
757 URUGUAY. Fondo Nacional de Recurso. Precios y co-pagamentos de tratamiento de reproducción 
asistida mediante técnicas de alta complejidad. Disponível em: <http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/ 
tnoticia/doc/Co-pagamentos_explicacion.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2015. 
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uruguaias que viajam para Buenos Aires, porque ali a medicação é mais barata. Não se sabe 

ao certo quantas são, mas estima-se que sejam umas duzentas. 

 Enquanto isso, aproximadamente 3.400 inseminações artificiais são realizadas 

por ano, com um custo em torno de 600 dólares cada. A lei diz que a prestação será 

obrigatória para todas as instituições do SNIS. Muito embora seja uma técnica mais acessível 

que a FIV, seguramente, com a lei, também haverá uma maior solicitação da mesma. 

Pode-se concluir que no caso da FIV, a demanda deverá ficar em torno de 1.800 

casais por ano, e que o custo de cada procedimento será em torno de 5.500 a 6.000 dólares. 

Com isso, o gasto do FNR poderá ficar aproximadamente entre 10 a 11 milhões de dólares 

por ano.758  

Em vista de todo exposto com relação às técnicas de alta complexidade de RHA, 

tanto na Argentina como no Uruguai, observa-se que as respectivas leis foram sancionadas e 

regulamentadas após intenso e longo debate parlamentar, com intensas pressões por parte da 

sociedade civil e principalmente da Igreja, que ainda exerce um forte influência nos países 

latino-americanos. 

Muito embora a Argentina tenha sido a pioneira na aprovação de uma lei que 

garante o acesso às técnicas de RHA de alta complexidade (e entre elas, a FIV), tem 

enfrentado problemas quanto ao financiamento por parte do Estado, e principalmente em 

relação aos planos de medicina de grupo, que certamente irão repassar os custos das técnicas 

de alta complexidade para todos os usuários dos planos de saúde. 

Já no caso da lei uruguaia, mesmo sendo sancionada um pouco mais que seis 

meses após a lei argentina, e demorando mais de um ano para ser regulamentada, estabeleceu 

critérios de financiamento público muito mais equitativos, onde os casais que têm uma baixa 

renda não pagam nada ou muito pouco, e aqueles em melhores condições financeiras, muito 

embora tenham a ajuda do Estado, pagarão a maior parte do tratamento.  

Muito embora o Brasil seja um país de dimensões continentais e com um número 

muito maior de casais inférteis, o modelo uruguaio não poderá ser levado em consideração na 

elaboração de uma futura lei brasileira de RHA, devido à vedação do Art. 196 da CF/88. 

                                                        
758 BARQUET, Paula. Por alto costo, ley de reproducción asistida se aplicará por etapas. El Observador on 
line. Edição do dia 11 de janeiro de 2014. Disponível em: < http://www.elobservador.com.uy/por-alto-costo-ley-
reproduccion-asistida-se-aplicara-etapas-n269348>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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Em recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 581.466/RS759, cuja 

relatoria foi do Ministro Dias Toffoli, por unanimidade, o Plenário do STF considerou 

inconstitucional a possibilidade de um paciente do SUS pagar para ter acomodações 

superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, a chamada diferença de classes. Os 

ministros negaram provimento ao RE, sob a fundamentação de que esse tipo de pagamento 

contraria o art. 196 da CF/88, que garante a todos os cidadãos acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde. 

O RE 581.488/RS foi interposto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 

Rio Grande do Sul (CREMERS) contra acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª 

Região (TRF-4), que manteve sentença em ação civil pública no sentido de vedar esse tipo de 

pagamento. O TRF-4 entendeu que, mesmo sem ônus para o Estado, possibilitar a diferença 

de classes representaria dar tratamento diferenciado aos pacientes dentro de um sistema que 

prevê o acesso universal e igualitário da população carente às ações e serviços do SUS, 

conforme estabelece a CF/88. 

Ressalta-se que o acesso ao sistema de saúde público antes da CF/88 era garantido 

apenas para as pessoas com vínculo formal de trabalho (carteira assinada) ou que estavam 

vinculadas à previdência social e seus dependentes, às quais poderiam dispor dos serviços 

públicos de saúde. A opção para as demais pessoas era pagar pelos serviços privados. Após a 

CF/88 ocorreu a implementação do SUS, o qual é um sistema universal e igualitário, que 

determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito 

ao acesso às ações e serviços de saúde. 

Sendo assim, no momento, não há a possibilidade de ser estabelecido, por lei, um 

co-pagamento para a FIV no SUS, pois seria uma lei inconstitucional, já que a tese firmada 

pelo Ministro Dias Toffoli e abraçada pelo Pleno do SFT foi a de que:  

É constitucional a regra que veda, no âmbito do SUS, a internação em 
acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do 
próprio SUS ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos 
valores correspondentes. 

E, logicamente, uma proposta de co-pagamento para a realização da FIV pelo 

SUS, escalonado por classes de renda, encontraria os mesmos argumentos vencedores no     

RE 581.488/RS.  

                                                        
759 BRASIL Supremo Tribunal Federal. RE 581.488/RS. Relator: Min. Dias Toffoli, j. 03/12/2015, DJ 
04/12/2015. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 
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De grande importância foi o parecer da Procuradoria Geral da República, que 

neste caso destaca que o SUS é regido, dentre outros, pelos princípios da universalidade e da 

equidade, observando que o Poder Público tem por missão adotar políticas que reafirmem 

essas diretrizes, guiando os seus esforços no sentido de ampliar cada vez mais o atendimento 

público à população, não podendo adotar diretrizes que esvaziem o sentido da universalidade 

da cobertura do SUS, ou restrinjam o seu acesso. 
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4 O DIREITO BRASILEIRO E A REPRODUÇÃO HUMANA ASSIST IDA – A 

FERTILIZAÇÃO IN VITRO EM FOCO 

4.1 Os projetos de lei e a (des) necessidade de uma lei que garanta o acesso universal e 

igualitário à fertilização in vitro 

Para que haja disciplina social, para que as condutas não tornem a convivência 

inviável, surge o conceito de norma jurídica. Nesse mesmo sentido, o grande Mestre Miguel 

Reale, em sua Teoria Tridimensional do Direito, afirma que “fato, valor e norma não existem 

separados uns dos outros, mas coexistem numa unidade concreta”.760 

Para Konrad Hesse, a importância das relações entre o direito constitucional e o 

direito privado significa que a Constituição tornou-se hoje fundamento de todo direito e por 

isso também de todo ordenamento jurídico-privado, não obstante o direito privado continue 

sendo um “setor jurídico autônomo”. O direito constitucional assume, perante o direito 

privado, singulares funções de garantia, orientação e impulso, na medida em que, além de 

oferecer “diretrizes e impulsos”, assegura condições de efetividade real de importantes 

institutos jurídico-privados, protegendo-os de uma “supressão ou esvaziamento” por meio da 

lei.761 

Após a constitucionalização do Direito Civil, todas as respostas devem, 

necessariamente, estar embasadas nos princípios estabelecidos pela Lei Maior pertinentes à 

matéria, dentre outros: dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos fundamentais, 

direito à vida, paternidade responsável, melhor interesse da criança e do adolescente, vedação 

de todo tipo de comercialização na retirada de partes do corpo para fins de transplante, e 

preservação da integridade e diversidade do patrimônio genético.762 

Não obstante tenha a CF/88 tratado analiticamente de diversos institutos do direito 

privado, preocupando-se, porém, em desde logo fixar os fundamentos e princípios da 

República, vinculando o legislador infraconstitucional e o intérprete a uma reunificação 

axiológica, valeu-se também da técnica de “cláusulas gerais”, exatamente por ser incapaz (ou 

                                                        
760 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. ajustada ao novo código civil. 4. tir. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 65. 
761 HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Traducción de Ignacio Gutiérrez Gutiérrez. 
Madrid:  S.L. Civitas Ediciones, 1995, p. 81-83.  
762 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética x Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 6. 



286 
 

 

ser tarefa impossível) de disciplinar todas as inúmeras situações jurídicas geradas pelos 

avanços tecnológicos.763 

O direito contemporâneo no quadro do pensamento social enfrenta um desafio, 

consequência da incompatibilidade entre a realidade social da civilização tecnocientífica e a 

ordem jurídica do estado liberal de direito.764 

A subsistência isolada da normativa ética (não dotada da cogência típica da norma 

jurídica), somada ao “sonambulismo” da opinião pública, acabam fazendo com que o setor 

privado se encarregue de moldar, sozinho, as rotinas referentes à RHA; não deixando de haver 

médicos que tentam atender qualquer pedido proveniente dos pacientes, amparando-se na 

falta de definição legal.765 

As técnicas de RHA, de franca utilização entre nós, apresentam igualmente 

intrincadas questões, que compreendem desde o destino a ser dado aos denominados embriões 

excedentes, até a difícil e indispensável ponderação dos princípios constitucionais diretamente 

incidentes sobre a matéria, todos de função limitativa e grau máximo de “intensidade 

vinculante”, quais sejam: o do melhor interesse da criança (CF/88, art. 227), o da plena 

igualdade entre os filhos (CF/88, art. 227, §6º) e o da livre decisão do casal quanto ao 

planejamento familiar, fundado na dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável 

(CF/88, art. 226, §7º). 

Devem ser considerados o princípio da dignidade humana, o direito à privacidade, 

o direito à saúde, o direito a informações de interesse pessoal, e principalmente o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, quando estes estiverem envolvidos. Não há, no 

momento, disciplina legal da matéria, exercendo as normas constitucionais, função 

predominantemente integrativa.766 

                                                        
763 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética x Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 18.  
764 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Orgs). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 58. 
765 LEWICKI, Bruno. O Homem Construtível: Responsabilidade e Reprodução Assistida. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 136. 
766 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, 
Jussara Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 80.  
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A CF/88 estabeleceu uma nova ordem ao país, um novo paradigma. Porém, as 

mudanças sociais não se fazem por decreto. Mesmo incorporando princípios como a 

igualdade substantiva, a não discriminação e a dignidade da pessoa humana em uma 

perspectiva de norma jurídica, ainda observamos o direito prioritariamente como um 

fenômeno legalista.767  

De efeito, em uma situação na qual há direitos que apontam no sentido de ampliar 

o âmbito de faculdades que as pessoas podem exercer em relação aos novos fenômenos da 

técnica que afetam a sua vida, a sua intimidade e a sua saúde, se contrapõem a valores 

objetivos que operam numa direção contrária. Desta forma, a jurisprudência termina deixando 

ao legislador discricionariedade para optar, a hora de regular tais práticas, por critérios 

sustentados por maiorias políticas de cada momento, em torno dos quais elementos, direitos 

ou limites devem primar na regulação.768  

Maria Helena Diniz, ao observar a falta de lei ou qualquer outra norma jurídica 

que regule o manejo das técnicas de RHA, propõe a aplicação do art. 4° da Lei de Introdução 

às normas do Direito Brasileiro769, para conduzir a decisão judicial, que, então, só poderá 

utilizar-se dos princípios gerais de direito ante a complexidade dessa temática, levando em 

conta o respeito à dignidade humana (CF/88, art. 1º, III), diretrizes do Código de Ética 

Médica, arts. 15, 16 e 99 e a Resolução do CFM no 2.013/2013770 (já revogada pela recente 

Resolução do CFM no 2.121/2015).771  

Em matéria jurídica não há diferença entre a reprodução natural e a reprodução 

assistida, senão um direito à reprodução, que tem um fundamento constitucional e que pode 

                                                        
767 BUGLIONE, Samantha. As Tecnologias Reprodutivas em um Direito em Movimento. In: DINIZ, Débora; 
BUGLIONE, Samantha (Org.). Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do 
Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 74.  
768 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
237. 
769 Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 
770 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev, aum. e atual. de acordo com  o Código de 
Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 747.  
771 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 2.121/2015. Adota as normas éticas para a 
utilização das técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da 
observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e 
procedimentos médicos – tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e 
revogando a Resolução CFM nº 2.013/13, publicada no D.O.U. de 9 de maio de 2013, Seção I, p. 119. 
Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 28 set. 
2015. 
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ser exercido, hoje em dia, mediante distintas técnicas. É um erro atuar neste tema como se na 

atualidade somente houvesse uma forma de reprodução e a RHA fosse “outra coisa”.772 

Em relação aos envolvimentos éticos e riscos presentes na utilização das 

tecnologias de reprodução, há uma inquietação em torno da necessidade de uma legislação 

que organize critérios e responsabilidades pelos descaminhos que possam envolver a vida e os 

direitos dos sujeitos envolvidos.773   

Segundo Leocir Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine, professores do 

Programa de Pós-graduação em Bioética do Centro Universitário São Camilo, São Paulo-SP: 

Não se pode perder de vista que o comércio da infertilidade é um negócio fabuloso, 
movimenta milhões de dólares e só respeita a ética do mercado. Praticamente não se 
tem controle dos centros de reprodução assistida no Brasil, e enquanto isso aguarda-
se uma legislação a respeito.774   

A possibilidade de utilizar as técnicas de RHA e a sua aceitação crescente 

trouxeram novas questões e conflitos, tanto para a sociedade como para os legisladores e os 

bioeticistas. A questão que mobiliza os bioeticistas está não tanto na tecnologia em si, mas na 

aplicação dela, que suscita problemas que podem também demandar o ordenamento jurídico, 

no sentido de traçar limites e direitos para a liberdade de procriar.  

Para além do acesso universal e igualitário às técnicas de RHA, outras questões, 

de fato, implicam na necessidade imperiosa da criação de novas leis, ou modificação das já 

existentes, tais como: os aspectos relacionados à filiação, herança, paternidade, maternidade, 

como também aos direitos de família e os direitos à vida. Não só em relação à 

regulamentação, a RHA vem sendo motivo de debates e se constitui em um dos principais 

problemas vivenciados pela Bioética e que cresce em função da cobertura ostensiva realizada 

pelos meios eletrônicos. Levando-se em conta os problemas vivenciados pelas pessoas 

inférteis, pode-se considerar a infertilidade como um problema de saúde que pode ser 

                                                        
772 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
253.  
773 SIMIONI, Fabiane. Monoparentalidade e Tecnologias Reprodutivas. In: BUGLIONE, Samantha; 
VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 316.  
774 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 335.  
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solucionado de acordo com as técnicas reprodutivas existentes e, naturalmente, as técnicas de 

RHA estão aí incluídas.775  

E imprescindível a conciliação entre a Ética e o Direito. Para tanto deve, 

necessariamente, haver a ponderação e a harmonização dos princípios constitucionais, 

enquanto caminho jurídico cientificamente coerente em busca de uma justa regulamentação 

das técnicas de RHA.776   

Com a ciência sempre caminhando à frente do Direito, o Procurador do Estado do 

Rio de Janeiro, Marcos Lins e Silva Nery da Costa, 25 anos atrás, já indagava que o Estado 

não poderia permanecer inerte diante dos avanços na medicina reprodutiva: 

Até quando o legislador vai precisar do avanço médico-científico para 
desburocratizar a máquina do Estado quanto aos institutos por ele amparados para 
que produzam seus devidos efeitos? A verdade é que não é assim que o Estado vai 
conseguir cumprir com seu compromisso social. Não é devido ao número de 
menores abandonados, nem devido ao Instituto da adoção que a inseminação 
artificial deixará de existir e ser praticada. O Estado, ao contrário, deve mais uma 
vez cumprir com o seu papel, ou seja, reger as regras legais para esse novo 
instituto.777  

No caso da FIV, entretanto, criou-se uma situação totalmente inédita para a qual 

não existe nenhuma legislação, ou, quando muito, legislações previstas para circunstancias 

diferentes. Novas leis são necessárias para tratar tanto as novas técnicas que remediam a 

esterilidade e suas consequências, quanto os progressos da pesquisa no setor da embriologia. 

É evidente que esta intervenção deverá ocorrer de forma extremamente cautelosa 

e genérica, a partir da consideração de que, nestas matérias, não existe ainda um consenso da 

opinião pública. Além do mais, a ciência médica evolui com uma rapidez surpreendente, de 

difícil apreensão por um texto legislativo, quase sempre estático e de duração perene. 778 

                                                        
775 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 180.  
776 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 72. 
777 COSTA, Marcos Lins e Silva Nery da. O aspecto moral e a visão da inseminação artificial para a sociedade. 
Femina, vol. 19, n. 12, dez 1991, p. 1007.  
778 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito (Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 134; SCHEIDWEILER, Cláudia 
Maria Lima. A Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a necessidade de uma legislação 
específica . In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 23. 
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Porém, andar a passos mais lentos do que a evolução tecnológica, não significa 

que o Direito deverá estar a reboque da ciência. Para Christian  Lavialle, citado por Heloisa 

Helena Barboza:  

Adaptar a lei não deve significar que essa deva evoluir ao sabor dos progressos 
científicos, fornecendo conceitos adaptados às mudanças sociais que a pesquisa 
científica induz na definição de vida, visto que isso seria reduzir o Direito a uma 
função instrumental, livre de todas as referências a valores. Em outras palavras, não 
basta ao Direito adaptar categorias jurídicas existentes ou formular novas regras para 
apreender as novas técnicas e relações interpessoais decorrentes, pois isto colocaria 
o Direito à reboque da ciência, subvertendo ou desconhecendo a natureza científica 
dotada de princípios, métodos e formulações próprios.779  

Embora não faça parte do presente estudo a questão dos embriões excedentes, 

citam-se os argumentos do Professor Emérito da Universidade Mackenzie, Ives Gandra da 

Silva Martins, apontando para a necessidade de uma regulamentação legal da RHA. Segundo 

o jurista, não cabe ao Judiciário resolver a questão dos embriões excedentes e congelados nas 

clínicas de fertilização. Cabe ao Estado – que não disciplinou a tempo e adequadamente os 

procedimentos de RHA – impedir a produção de embriões em número superior aos que forem 

implantados, promover campanhas incentivando a adoção, com o consentimento dos 

genitores, tal como já ocorreu e ainda ocorre em outros países, que possuem, inclusive, 

“estatuto de proteção ao embrião”.780  

A situação incômoda, criada pela ineficiência do aparelho estatal, não deveria ser 

objeto de discussões no Judiciário, mas de ação do Executivo. Para responder a tal indagação, 

Ives Gandra da Silva Martins cita a cientista Lenise Aparecida Martins Garcia, que deu a 

seguinte resposta:  

Trata-se realmente de uma pergunta de difícil resposta. Para mim é como perguntar: 
qual o jeito ético de dividir o fruto de um roubo? Um grupo de pessoas roubou um 
banco: qual o melhor jeito de dividir o dinheiro entre elas? Quem sofreu maior risco 
deve ganhar mais? Porque uma vez que já rompi o marco ético, não tenho mais 
referência? O marco ético é que nunca tivessem sido congelados, e o foram sem que 
legislação tenha qualquer definição a respeito. Não é verdade que no Brasil se 
permitiu que eles fossem congelados. A verdade é que a reprodução assistida no 
Brasil está num vácuo legal. 781  (grifo nosso) 

                                                        
779  LAVIALLE, Christian, 1994 apud BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. Rev. 
Bioética.  Brasília, v. 8, n. 2, 2000, p. 213. 
780 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de Souza. Os direitos fundamentais 
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BARBOZA, Heloisa Helena (Coord). Vida, morte e dignidade humana. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, 
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Em 2002, portanto há mais de uma década, Débora Diniz e Samantha Buglione, 

em um debate acirrado com vários outros autores de prestígio, chegaram a um consenso de 

que, até aquele momento, o Direito brasileiro não havia considerado as tecnologias 

reprodutivas como um problema a ser regulamentado. Em nome disso, o que se fazia era 

acompanhar um processo contínuo de interpretação e adequação das leis existentes, derivadas 

do direito de família, de propriedade ou de garantias constitucionais, como o direito à vida. 

Afirmar que o direito brasileiro não considerou as tecnologias reprodutivas como uma questão 

a ser regulamentada não é o mesmo que afirmar que é necessário fazê-lo. O que os (as) 

autores (as) daquele debate defenderam era a tese de que as implicações sociais, políticas, 

morais e sanitárias das tecnologias reprodutivas exigiam suporte jurídico como forma de 

proteção dos direitos e interesses das pessoas envolvidas.782  E até o momento, tal suporte 

jurídico ainda paira sobre nossas cabeças.783  

Muito embora a RHA pareça assunto distante, na realidade está amplamente 

inserido, tanto na realidade nacional como mundial. Calcula-se que um em cada cinco casais 

em idade fértil tenha problemas para gerar filhos e seja, em potencial, candidato à RHA.784  

Jayme Landmann, médico e professor da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) já vaticinava, no ano de 1985, um problema de ordem prática, ao prever o 

acesso às técnicas de RHA:  

Existem no Brasil cerca de 200.000 mulheres inférteis por trompas doentes ou 
bloqueadas, e legitimada que seja a fertilização in vitro, dia virá em que o governo 
terá que incluir a técnica, bastante dispendiosa por sinal, no atendimento médico da 
Previdência Social.785 

Samantha Buglione, Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), também já apontava, em 2002, que desde o início da década de 90 as novas 

tecnologias reprodutivas, com seu conhecimento técnico de difícil apropriação, vinham sendo 

utilizadas no Brasil com o mesmo nível de sofisticação tecnológica verificado em países 

                                                                                                                                                                             

PEREIRA, Tânia da Silva; MENEZES, Rachel Aisengart; BARBOZA, Heloisa Helena (Coord). Vida, morte e 
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782 DINIZ, Débora. Introdução. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha. Quem pode ter acesso às 
tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 13.  
783 RIOS, Roger Raupp. Acesso às Tecnologias Reprodutivas e Princípios Constitucionais: igualdade, 
pluralismo, direito constitucional de família e orientação sexual no debate bioético brasileiro. In: DINIZ, 
Débora; BUGLIONE, Samantha (Org). Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes 
perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 53.  
784 BRASIL, Sandra. Menino ou Menina? Você já pode escolher. Veja on line. São Paulo, 22 set. 2004, p. 104. 
Disponível em: < http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acesso em: 22 nov. 2014. 
785 LANDMANN, Jayme. A Ética sem Máscara. Rio de Janeiro: Guanabara Dois S.A., 1985, p.174. 
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desenvolvidos, porém sem uma lei para as mesmas até então.786 O tempo passou, e apesar de 

uma utilização bastante difundida em clínicas privadas, a inexistência de uma regulamentação 

sobre essas técnicas é uma realidade que vem atravessando mais de três décadas.  

Maria Claudia Crespo Brauner aponta em sua obra quais seriam os princípios 

mínimos indispensáveis para que se autorizasse a utilização das técnicas de RHA no país, 

reconhecendo-se o direito de gerar a todo indivíduo capaz, sem correr os riscos de que a 

realização do projeto parental possa criar um mercado de seres humanos, pondo em risco a 

saúde e a vida dos indivíduos envolvidos.   

A autora parte da ideia de que o filho desejado e buscado poderá desfrutar de 

todas as condições afetivas e materiais para a sua vida, e que o projeto de parentalidade 

poderá ser exercido normalmente por aqueles que sofrem com a infertilidade, desde que se 

faça bom uso das técnicas de RHA. Sustenta que a elaboração de uma lei brasileira sobre o 

assunto deverá evitar os riscos do agir técnico-científico, entremeado por interesses 

econômicos importantes, sendo recomendável que se proceda a um estudo antecipado do 

perfil da pessoa que recorre aos centros de reprodução artificial e se  conheça as motivações 

que o impulsionam a realizar o projeto parental. 

Os princípios elencados pela professora gaúcha são: da melhor indicação 

terapêutica; da necessidade do consentimento esclarecido; da preservação do sigilo sobre a 

identidade do (s) doador (es); da gratuidade das doações; da seleção e intervenção sobre 

embriões apenas para evitar a transmissão de doenças hereditárias; e finalmente, da 

preservação do superior interesse da criança.787 Muito embora sejam princípios 

importantíssimos a serem levados em consideração na elaboração de uma futura lei sobre 

RHA, faltou o princípio defendido pelo presente estudo, que seria o do acesso universal e 

igualitário. 

Deste modo, a elaboração de uma lei deverá se ater ao princípio da dignidade, sem 

se pautar, por um lado, no critério exclusivo do domínio científico da técnica reprodutiva e, 
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por outro, na obstrução do direito das pessoas em realizar o desejo de gerar um filho, com 

recursos da moderna ciência.788   

Após a aprovação e regulamentação das leis sobre RHA em nossos países 

vizinhos, Argentina e Uruguai – já analisadas no capítulo anterior – o cenário em terra 

brasilis ainda permanece sem um horizonte definido, visto que desde o primeiro Projeto de 

Lei, em 1993 (já arquivado)789, até o presente momento, já se passaram mais de 20 anos sem 

uma resposta concreta em termos de aprovação de uma lei federal que regulamente as técnicas 

de RHA, e mais ainda, que contemple o acesso universal e igualitário às mesmas. E a 

pergunta que se tentará responder ao longo desta seção é se há ou não a necessidade de uma 

lei que regulamente as técnicas de RHA.  

Ao longo do tempo, o tema da RHA foi tratado de forma tímida na legislação 

pátria, e como se verá, a RHA ainda passa por um vazio legal, especificamente no que tange à 

regulamentação da aplicação de suas técnicas.  

O Código de Ética Médica de 1965 (já revogado) foi onde primeiro de tratou do 

assunto, vedando, em seu art. 53, a inseminação artificial heteróloga790. Numa tentativa de 

substituição do Código Penal de 1940 (Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940), o 

Decreto-Lei n° 1.004, de 21 de outubro de 1969, previa em seu art. 267, mediante ação penal 

privada, pena de dois anos de detenção à mulher que se submetesse à inseminação artificial 

heteróloga sem o consentimento do marido, dentre os crimes contra o estado de filiação.791 

Mas as críticas foram tão grandes que foi ele modificado substancialmente pela Lei n° 6.016, 

de 31 de dezembro de 1973. Porém, mesmo antes de entrar em vigor, o Decreto-Lei n° 

1.004/69 foi revogado pela Lei n° 6.578, de 11 de outubro de 1978.  

Em 1981, a Fundação das Pioneiras Sociais, considerando a necessidade de 

coordenar atividades em saúde a nível central, para evitar duplicação de esforços e 

                                                        
788 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
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pulverização de recursos, criou uma Coordenadoria de Reprodução Humana, à qual ficou 

subordinada ao Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana do Rio 

de Janeiro. 

 Em 1985, o Ministro da Saúde criou a Comissão de Estudos dos Direitos da 

Reprodução, de caráter técnico-consultivo, tendo em vista que “as intervenções médicas no 

processo reprodutivo, ampliadas através da externalização da fertilização e da manipulação 

dos gametas”, fizeram surgir novas questões, tanto no campo da ética, como no campo 

jurídico. Competia à mencionada Comissão fazer um amplo diagnóstico da situação da 

reprodução humana no Brasil e propor “normas, instrumentos legais e princípios éticos que 

concretizem os princípios básicos filosóficos a serem discutidos”, a partir do aludido 

diagnóstico. 792  

Uma década mais tarde a inseminação artificial heteróloga passou a ser aceita pelo 

Código de Ética Médica (CEM) de 1988 que, no art. 68, permitia ao médico praticar a 

inseminação artificial, desde que os participantes estivessem de acordo e devidamente 

esclarecidos sobre o procedimento793, já que o Código Brasileiro de Deontologia Médica de 

1984, ano do nascimento do primeiro “bebê de proveta” brasileiro, em nada tratou sobre 

RHA, quedando-se silente sobre o assunto. Com o CEM de 1988, surgia a primeira normativa 

a respeito de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) envolvendo a reprodução 

assistida.  

Como a CF/88 – apesar de a maioria dos constituintes apresentarem projetos 

limitando o uso destas técnicas alternativas de reprodução – não se manifestou sobre o tema, 

deixou ao legislador ordinário a tarefa de decidir e dispor sobre o assunto, regulando-o.794 

Quatro anos após a promulgação da CF/88, a FEBRASGO, em conjunto com a 

Associação Médica Brasileira e as Sociedades Brasileiras de Reprodução Humana, Pediatria, 

Geriatria e Genética Médica, participou das reuniões e enquete nacional para aprovação das 

normas sobre RHA795, que por fim foram exaladas em 1992 pelo CFM, instituindo as Normas 
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Éticas para a Utilização das Técnicas de Reprodução Assistida por meio da Resolução CFM 

1.358/1992.796  

No ano de 1996, após cinco anos de tramitação na Câmara dos Deputados, e 

vindo a reboque das Conferências do Cairo (1994) e Pequim (1995), foi sancionada a Lei no 

9.263, de 12 de janeiro de 1996, vindo a regular o §7º do art. 226 da CF/88, que trata do 

planejamento familiar.797 Em sua ideia original, a lei viria para coibir o processo de 

esterilização indiscriminada da população brasileira presente até então, estabelecendo 

penalidades e fixando normas e requisitos para a realização de esterilização cirúrgica 

voluntária, feita através da laqueadura tubária, da vasectomia ou outro método cientificamente 

aceito. 

Mas o que se observa é que, muito embora estabelecido no art. 9º da                  

Lei no 9.263/96798 que serão oferecidos todos os métodos e técnicas cientificamente aceitos 

para contracepção, também consta que serão oferecidos para concepção, e certamente, as 

técnicas de RHA já são cientificamente reconhecidas e aceitas. Mas para a professora Olga 

Krell, da Universidade Federal de Alagoas, isso não pode ser considerado, por si, base 

suficiente para fundamentar também um direito do cidadão ao uso das técnicas de RHA, visto 

que o texto não as menciona com nenhuma palavra.799  

Somente em 2002 as primeiras e tímidas disposições legais sobre o assunto foram 

estabelecidas com o novo Código Civil (Lei 10.406, de 10.01.2002). Porém, limitam-se as 

disposições a três hipóteses de presunção de paternidade resultante do casamento, 

beneficiando os filhos: a) havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; b) havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 

decorrentes de concepção artificial homóloga; e c) havidos por inseminação artificial 

                                                                                                                                                                             

Janeiro: Forense, 2004, p. 12; PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais 
de Bioética. 10. ed. rev. ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 326.  
796 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 1.368/1992. Adota normas éticas para utilização das 
técnicas de reprodução assistida. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/ 
CFM/1992/1358_1992.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
797 Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. D. O. U., Poder Executivo, Brasília, DF, 
15 jan. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L9263.htm>. Acesso em: 12 dez. 
2013. 
798 Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 
concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 
garantida a liberdade de opção. 
799 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 107.  
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heteróloga, desde que tenha havido prévia autorização do marido (art. 1597, III, IV e V)800, 

que contendo imprecisões técnicas, trazem mais dúvidas do que soluções para os complexos 

efeitos jurídicos gerados pelas técnicas de RHA.801 

Na verdade, constata-se flagrante insuficiência do Código Civil na matéria, eis 

que não há disposições, entre outros importantes aspectos, sobre: a utilização das técnicas por 

pessoas não casadas, como as que vivem em união estável, as solteiras, os homossexuais; b) 

destino dos embriões excedentes em caso de separação ou divórcio do casal ou mesmo 

viuvez; c) relação dos doadores de gametas com: os filhos (é possível haver parentesco?) e 

com os beneficiários da técnica (podem ser parentes?); d) admissibilidade ou não da gestação 

de substituição.802 

O que se observa é que o Código Civil de 2002, em seu art. 1.597, apenas citou a 

questão da RHA mencionando outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente da 

adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou 

mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, 

fundada na posse do estado de filho, no entanto, nada aclarou acerca as controvérsias dos 

efeitos da RHA.803  

O comprometimento do marido com a paternidade em tais casos vem dar 

consecução à orientação constitucional relativa ao planejamento familiar, que tem como um 

de seus fundamentos o princípio da paternidade responsável. Em última análise, permitido é 

concluir que o homem casado que fornece o material fecundante (para inseminação 

homóloga) aceita e paternidade que lhe será atribuída por força da presunção legal, ainda que 

a sociedade conjugal esteja desfeita quando do nascimento da criança. Mais importante, 

                                                        
800 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução assistida. In: Leite, Eduardo de 
Oliveira (Coord). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 153; 
BARBOZA, Heloisa Helena. A reprodução humana como direito fundamental. IN: DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas no 
Direito Internacional Contemporâneo. Estudos em Homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.794.  
801 BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução assistida: a necessidade de legislação especial. Rev. SOMERJ, 
set/out 2007, p. 28. Disponível em: <http://www.somerj.com.br/biblio/pdf/2007_09.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2014. 
802 BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do 
Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução 
assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 101.  
803 SCHEIDWEILER, Cláudia Maria Lima. A Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a 
necessidade de uma legislação específica . In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em 
Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 27.  
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atende-se, desse modo, o principio do melhor interesse de criança, por sinal prioritário, 

assegurando-lhe a paternidade. Desta forma, pode-se dizer que os incisos III, IV e V do art. 

1.597 do novo Código Civil são as primeiras disposições legais sancionadas no Brasil até 

então sobre tão complexa matéria, onde apenas o CFM já havia se pronunciado a respeito, por 

meio da Resolução no 1.358/1992.804  

Contudo, os dispositivos contidos no Código Civil de 2002 não fundamentam, não 

autorizam e nem regulamentam a RHA, mas apenas constatam, lacunosamente, a existência 

da problemática. Diante de tema tão inquietante e ao mesmo tempo relegado à falta de 

regulamentação, o que se busca são soluções jurídicas para o caso concreto, utilizando-se para 

tal, da análise dos costumes, do Direito Comparado, da analogia, dos princípios básicos de 

nossa sociedade e da CF/88.805  

Em 2005, a nova Lei de Biossegurança806 revogou a Lei 8.974/95, estabelecendo 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados, permitindo, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 

células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos, produzidos por FIV e não 

utilizados no procedimento. Mas não contemplou, nem tampouco regulamentou as condições 

dos procedimentos de FIV. Da referida lei extrai-se apenas a introdução do conceito de saúde 

ambiental, e interpretá-lo ao lado da RHA como uma conquista no sentido de considerá-la 

como um direito à saúde, e consequentemente um direito constitucionalmente garantido.807   

                                                        
804 BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução Assistida e o Novo Código Civil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire 
de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.). Bioética, Biodireito e o Código Civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 236; BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à procriação e as técnicas de reprodução 
assistida. In: Leite, Eduardo de Oliveira (Coord). Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 155.  
805 OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JUNIOR, Edson. Reprodução Assistida: até onde 
podemos chegar? Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p 16. 
806 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 
CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências. D.O.U., Poder Executivo, Brasília, DF, 28 mar. 2005.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
807 SCHEIDWEILER, Cláudia Maria Lima. A Reprodução humana medicamente assistida, sua função social e a 
necessidade de uma legislação específica . In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal (Coord.). Biodireito em 
Discussão. 1. Ed., 1. Reimpr., Curitiba: Juruá, 2011, p. 25-27. 
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Sendo assim, constata-se que a lei brasileira não proíbe expressamente nenhuma 

das técnicas de RHA, desde que se respeite o disposto no art. 5º, incisos I, II e §§1º a 3º, e    

art. 6º, incisos I a IV da Lei de Biossegurança.808 

Se na Argentina e no Uruguai a tramitação dos PLs a respeito das técnicas de 

RHA levaram mais de 20 anos até a aprovação do texto final, por aqui também não está sendo 

diferente. Embora o SUS já tivesse sido implantado desde 1990 com a Lei nº 8.080/1990809, 

em nada se falou sobre inserção das técnicas de RHA nos serviços públicos disponíveis à 

população. 

Em 1993 surge a primeira proposta de legislação sobre RHA, o PL 3638/1993 (já 

arquivado), de autoria do Deputado Luiz Moreira, incluindo as questões relativas a FIV, 

inseminação artificial e “barriga de aluguel” (gestação de substituição ou doação temporária 

do útero). Na realidade, esse PL apenas reproduziu o texto e visou transformar em lei a 

Resolução no 1.358/1992 do CFM.  

Não se pretende tecer comentários a respeito de todas as questões relativas ao 

complexo tema envolvendo as técnicas de RHA presentes em todos os PLs, já que fogem ao 

foco do presente estudo. Nota-se, porém, que boa parte dos PLs que foram surgindo desde 

1993 ainda encontram-se em tramitação, sendo que na sua maioria, tem como autores 

parlamentares médicos, o que faz com que sejam permeados de argumentos clínicos, 

predominando assim, a ideia de que, na regulação da RHA no Brasil, a autoridade técnica 

                                                        
808 Art. 5o. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições: 
I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados 
na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. 
§ 1o. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 
§ 2o. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética 
em pesquisa. 
§ 3o. É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime 
tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 
Art. 6o. Fica proibido: 
I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual; 
II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, 
realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; 
III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano; 
IV – clonagem humana; 
809 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
D. O. U., Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990.   Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
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deveria prevalecer sobre valores e crenças.810 

Atualmente existem diversos PLs sobre RHA, 15 dos quais (PL 120/2003811; PL 

4686/2004812;  PL 2855/1997813; PL 4665/2001814;PL 1135/2003815; PL 2061/2003816; PL 

4889/2005817; PL 4664/2001818; PL 6296/2002819; PL 5624/2005820; PL 3067/2008821; PL 

7701/2010822; PL 3977/2012823; PL 4892/2012824 e PL 115/2015825) estão apensados ao PL 

                                                        
810 CORREA, Marilena Cordeiro Dias Villela; LOYOLA, Maria Andréa. Reprodução e Bioética. A regulação da 
reprodução assistida no Brasil. Cad. CRH, v. 18, n. 43, p. 103-112, 2005. 
811 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 120/2003. Dispõe sobre a investigação de paternidade de 
pessoas nascidas de técnicas de reprodução assistida. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=104774>. Acesso em: 14 nov. 
2013. 
812 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4686/2004. Introduz art. 1.597-A à Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que institui o Código Civil, assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser 
gerado a partir de reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que menciona. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ fichadetramitacao?idProposicao = 273816>. 
Acesso em: 14 nov. 2013. 
813 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 2855/1997. Dispõe sobre a utilização de técnicas de 
reprodução humana assistida e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara. 
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18719>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
814 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4665/2001. Dispõe sobre a autorização da fertilização 
humana "in vitro" para os casais comprovadamente incapazes de gerar filhos pelo processo natural de 
fertilização e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao? idProposicao=28415>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
815 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 1135/2003. Define normas para realização de inseminação 
artificial, fertilização "in vitro", barriga de aluguel (gestação de substituição ou doação temporária do útero), e 
criopreservação de gametas e pré-embriões. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=117461>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
816 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 2061/2003. Disciplina o uso de técnicas de Reprodução 
Humana Assistida como um dos componentes auxiliares no processo de procriação, em serviços de saúde, 
estabelece penalidades e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara. 
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=134835>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
817 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4889/2005. Estabelece normas e critérios para o 
funcionamento de Clínicas de Reprodução Humana. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=277889>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
818 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4664/2001. Dispõe sobre a proibição ao descarte de 
embriões humanos fertilizados "in vitro", determina a responsabilidade sobre os mesmos e dá outras 
providências. Brasilia, DF: Câmara dos deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=28414>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
819 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 6296/2002. Proíbe a fertilização de óvulos humanos com 
material genético proveniente de células de doador do gênero feminino. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46207>. Acesso em: 14. nov. 
2013. 
820 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 5624/2005. Cria Programa de Reprodução Assistida no 
Sistema Único de Saúde e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=293728>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
821 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3067/2008. Estabelece que as pesquisas com células-tronco 
só poderão ser feitas por entidades habilitadas, mediante autorização especial da Comisão Nacional de Ética em 
Pesquisa - CONEP; proíbe a remessa para o exterior de embriões congelados; veda o envio e a comercialização 
dos resultados das pesquisas. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb 
/fichadetramitacao?idProposicao=387753>. Acesso em: 14 nov. 2013.   
822 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 7701/2010. Dispõe sobre a utilização post mortem de 
sêmen do marido ou companheiro. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao =484251>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
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1184/03826, de autoria do ex-senador e médico Lúcio Alcântara. Essa proposta, já aprovada 

pelo Senado, aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes de seguir 

para o Plenário. 

De todos esses PL, apenas o PL 5624/2005, de autoria do Deputado Neucimar 

Fraga, propõe a criação do Programa de Reprodução Assistida no SUS. O projeto tem como 

objetivos introduzir a garantiria da oferta de atendimento ao usuário que necessite de auxílio 

na RHA; prestar auxílio, assistência e orientação especializada dos órgãos de saúde à pessoa 

com problemas de fertilidade; desenvolver projetos e ações destinados à garantia da saúde 

reprodutiva; oferecer técnicas de RHA a pessoas portadoras de doenças genéticas e 

infectocontagiosas, além de oferecer atendimento destinado a procedimentos desde a atenção 

básica à alta complexidade.  

Dentre as ações de auxílio, assistência e orientação, o projeto propõe a oferta de 

atendimento médico e laboratorial especializado na rede pública de saúde, além da oferta de 

atendimento assistencial, psicológico e terapêutico, sendo que para a realização dos objetivos 

previstos, o Poder Público deverá firmará convênios e parcerias com entidades públicas ou 

privadas, governamentais ou não governamentais, destinando-lhes, se necessário, aporte de 

recursos para a efetivação de suas atividades.  

O PL 5624/2005 tinha o intuito de elaborar uma política nacional para atenção 

integral em RHA na rede SUS, destinada a atender, sobretudo às pessoas, cuja dificuldade 

econômico-financeira não permite atendimento, permitindo-lhes a garantia da saúde 

reprodutiva, com o devido acompanhamento médico.  

                                                                                                                                                                             
823 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3977/2012. Dispõe sobre o acesso às técnicas de 
preservação de gametas e Reprodução Assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos a tratamento de 
câncer. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546435>. 
Acesso em: 14 nov. 2013.  
824 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4892/2012. Institui o Estatuto da Reprodução Assistida, 
para regular a aplicação e utilização das técnicas de reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das 
relações civis sociais. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao 
?idProposicao=564022>. Acesso em: 14 nov. 2013.  
825 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 115/2015. Institui o Estatuto da Reprodução Assistida, para 
regular a aplicação e utilização das técnicas de reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das 
relações civis sociais. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=945504>. Acesso em: 12 abr. 2015. 
826 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 1184/2003. Define normas para realização de inseminação 
artificial e fertilização "in vitro"; proibindo a gestação de substituição (barriga de aluguel) e os experimentos de 
clonagem radical.  Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=118275&ord=1>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
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 A Figura 2 mostra todos os PLs que se encontram apensados ao PL 1.184/2003, 

os quais seguem lentamente sua tramitação, sendo objeto de revisões e alterações, sem que o 

debate atinja às diversas camadas da sociedade e, principalmente, os destinatários da lei, 

pessoas que se encontram na situação vulnerável de esterilidade ou infertilidade 

diagnosticada. Os referidos PLs foram apensados no sentido de agilizar o debate legislativo, 

com o objetivo de que uma lei venha a ser aprovada para sanar a situação de vazio normativo 

que dá origem à insegurança e instabilidade quanto aos critérios que são seguidos pelos 

centros de reprodução humana no país. Porém o processo legislativo ainda carece de 

transparência e da participação da sociedade, a partir de uma reflexão plural e 

interdisciplinar.827   

        Figura 2 – Árvore de apensados ao PL 1.184/2003, que dispõe sobre a reprodução assistida. 

 

                                                 Fonte: Câmara dos Deputados, Brasília-DF, 2015. 
 

As dúvidas não resolvidas pelo sistema jurídico, que passou a se defrontar, de 

forma crescente, com situações individuais e sociais sem solução dos códigos – e entre elas, 

as técnicas de RHA – terminaram por provocar o surgimento de uma dogmática paralegal, 

                                                        
827 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 107.  
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que se materializou através da aplicação dos princípios da bioética a diferentes casos não 

previstos em lei, por organismos não judiciais, como os Conselhos de Medicina e, de forma 

crescente, os Comitês de Ética dos hospitais e dos institutos de pesquisa.828 E apesar de 

regulamentar apenas a atuação do médico, as resoluções do CFM sobre a RHA são as únicas 

normas no Brasil a tratar diretamente do assunto. 

Os Conselhos de Medicina, que são autarquias corporativas, isto é, pessoas 

jurídicas de Direito Público, de capacidade administrativa, criadas pelo Estado para 

persecução de finalidades públicas, de forma descentralizada, quando implementam o Código 

de Ética Médica ou outras normas deontológicas da categoria, aplicam genuínas normas 

jurídicas, publicadas no Diário Oficial da União. Desta feita, igual natureza possuia a 

Resolução 1.358/1992 do CFM – a primeira regulamentação da matéria, todavia sem natureza 

de lei – que instituiu as Normas Éticas para a Utilização das técnicas de RHA. No entanto, 

deve-se observar que as normas aplicadas por estes conselhos não desencadeiam uma sanção 

estatal comum.829   

Uma resolução normalmente serve para expressar em minúcia o mandamento 

abstrato de uma lei parlamentar. Em muitos casos, há uma delegação expressa da lei, que 

transfere uma parte do seu poder normativo a um órgão colegiado, que passa a ser competente 

pela regulamentação de determinadas questões. E o caso do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), cujas atribuições estão fixadas no art. 8º da Lei 6.938/81. Não há 

norma equivalente de delegação regulamentar específica no caso dos Conselhos de Medicina. 

Por isso pode-se afirmar que as referidas Resolução no 1.358/1992 do CFM, e a atual 

Resolução 2.121/2015 do CFM carecem de eficácia jurídica pela falta de norma legal anterior 

sobre a matéria.  

A grande maioria dos temas regulamentados por estas resoluções ultrapassa o 

âmbito do interesse das corporações profissionais em garantir um correto exercício da 

medicina por parte dos seus membros, envolvendo interesses essenciais e direitos 

fundamentais dos pacientes. Essas regulamentações alternativas também não atendem às 

exigências de um Estado Democrático de Direito, por serem impostas por determinados 

                                                        
828 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 49. 
829 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 35. 
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segmentos profissionais que não representam os interesses do corpo social como um todo e 

não correspondem às propostas tiradas de um debate público.   

Nesse diapasão, deve ser respeitado o princípio constitucional da “reserva de lei”, 

que exige uma decisão do legislador parlamentar democraticamente legitimado sobre assuntos 

que envolvem diretamente os direitos fundamentais, questões que envolvem diretamente a 

liberdade das pessoas. Expressão viva deste princípio é o art. 5º, II, da CF/88, segundo o qual 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Por fim, tudo indica que uma legislação suficientemente maleável, mas firme, 

deva ser criada para controlar e regulamentar questões que, de há muito estão a exigir uma 

normatização da sociedade, já podendo ser visualizado um consenso sobre a necessidade da 

normatização das questões intimamente ligadas às garantias constitucionais fundamentais do 

homem.830  

Devido à inexistência de uma legislação infraconstitucional específica que cuide 

da RHA, até o momento ficou a cargo das Resoluções do CFM a regulamentação da matéria. 

Já são ao todo quatro resoluções do CFM, sendo a primeira a Resolução no 1.358/1992831, que 

proibia o uso de técnicas com o objetivo de selecionar o sexo ou qualquer característica 

biológica do futuro filho e a doação gratuita de material genético. Não estabelecia limites de 

idade e definia a transferência de até quatro embriões. Previa a doação gratuita e temporária 

de útero até a segunda geração. 

A Resolução no 1.358/1992 só recebeu modificações e foi revogada após 18 anos 

pela Resolução n° 1.957/2010832, que manteve parte das regras anteriores e acrescentou uma 

gradação para a transferência de embriões, começando com dois para mulheres com até 35 

anos, chegando até quatro para àquelas com mais de 40 anos. Afirmava que toda pessoa (e 

não apenas a mulher) podia ser receptora das técnicas de RHA e permitia a fertilização post 

mortem, desde que tivesse havido a autorização do falecido (a). 

                                                        
830 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 36-37.  
831 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 1.368/1992. Adota normas éticas para utilização das 
técnicas de reprodução assistida. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1992/1358 
_1992.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
832 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 1.957/2010. Após 18 anos de vigência, a Resolução 
CFM nº 1.358/92 recebeu modificações relativas à reprodução assistida, o que gerou a presente resolução, que a 
substitui in totum. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/ 1957_2010.htm>. 
Acesso em: 15 dez. 2013. 
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 Posteriormente, novos acréscimos foram realizados com a Resolução                  

no 2.013/2013833, que estabeleceu o limite de idade de 50 anos, ampliou a possibilidade do 

útero de substituição para parentes até quatro grau, do pai ou da mãe (situações excepcionais 

poderiam passar pelo crivo do Conselho Regional de Medicina), permitiu o uso da técnica 

para relacionamentos homoafetivos, trazia regras para o registro civil da criança pelos pais 

genéticos, estabelecia o limite para doação de gametas (35 anos para mulher e 50 para 

homens), permitia a doação compartilhada de óvulos e o uso da tipagem genética como forma 

de evitar doenças hereditárias ou para beneficiar filho do casal que poderia ser beneficiado 

pelo transplante de células-tronco.834  

Porém, foi desnecessário incluir o uso da técnica para relacionamentos 

homoafetivos, já que a resolução anterior a permitia para as pessoas maiores de idade. Ou os 

homossexuais são menores de idade? Isso apenas denota a sociedade preconceituosa e de 

forte cunho moral que a é a brasileira, já que, se não estivessem presentes os termos “união 

homoafetiva”, poderia haver questionamentos no emprego das técnicas, principalmente por 

parte de grupos religiosos. 

Com uma curta vigência, a Resolução no 2.013/2013 foi revogada pela atual 

Resolução n° 2.121/2015835, de 16 de julho de 2015 (e publicada no Diário Oficial da União 

de 24 de setembro de 2015), que dispõe sobre os princípios gerais que devem nortear a 

utilização de qualquer das técnicas, voltando a permitir a idade acima de 50 anos para as 

candidatas à gestação – talvez um dos principais pontos para a edição da nova resolução – 

desde que com fundamentos técnicos e científicos dados pelo médico responsável e após 

esclarecimento quanto aos riscos envolvidos, sendo que o consentimento livre e esclarecido 

informado será obrigatório para todos os pacientes submetidos às técnicas de RHA.   

                                                        
833 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 2.103/2013. Adota as normas éticas para a 
utilização das técnicas de reprodução assistida, anexas à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser 
seguido pelos médicos e revoga a Resolução CFM nº 1.957/10. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf>. Acesso em 19 jun. 2014. 
834 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Mulheres com mais de 50 anos poderão utilizar técnicas de 
reprodução assistida desde que assumam riscos juntamente com o médico. Disponível em: 
<http://portal.cfm.org.br/ >. Acesso em: 22 set. 2015. 
835 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 2.121/2015. Adota as normas éticas para a 
utilização das técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da 
observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e 
procedimentos médicos – tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e 
revogando a Resolução CFM nº 2.013/13, publicada no D.O.U. de 9 de maio de 2013, Seção I, p. 119. 
Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 28 set. 
2015. 
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A resolução ainda dá ênfase o uso das técnicas de RHA para relacionamentos 

homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do 

médico; permitindo a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não 

exista infertilidade, proibindo a fecundação com outra finalidade que não a procriação 

humana e os deveres a que as clínicas e os centros especializados em reprodução humana 

estão adstritos. 

Outro ponto aperfeiçoado diz respeito à doação de gametas. Pela norma, os 

homens podem fazer o processo sem restrições, salvo a idade limite, que é de 50 anos. Já para 

as mulheres, a doação fica limitada àquelas que têm até 35 anos no período do ato, em fase de 

tratamento de reprodução assistida.  

Neste tipo de situação, a paciente doadora pode receber ajuda no custeio do 

tratamento (ou de parte dele) por outra mulher, que também esteja passando o mesmo 

processo, mas não tenha óvulos em condições de serem fertilizados. Assim, a paciente 

receptora ao contribuir com o pagamento de procedimentos e produtos (anestesia, 

medicamentos, etc) terá direito a uma parte dos óvulos  gerados pela doadora. O acordo 

mediado pela clínica de fertilização assegura o anonimato de ambas e não pode, de forma 

alguma, envolver trocas pecuniárias ou vantagens outras que não as relacionadas ao processo 

de fertilização.836 As alterações da atual resolução com relação à anterior estão dispostas no 

Quadro 2. 

Porém, não se pode deixar por conta de uma Resolução do CFM a regulamentação 

específica de um assunto tão complexo e delicado como as técnicas de RHA, que envolvem 

questões éticas, psicológicas, sociológicas, filosóficas, religiosas e de direitos fundamentais e 

humanos.  É imperioso, por conseguinte, que se regulamentem tais técnicas, especialmente a 

inseminação artificial e FIV, buscando a harmonização da realidade, fruto dos avanços 

científicos, com os princípios que orientam nosso direito. Elaborar uma nova lei, ou mesmo 

alterar uma já existente, para inserir ou suprimir algum dispositivo, não significa romper com 

os preceitos estruturais de um sistema jurídico, urdidos ao longo de séculos por uma nação, 

com os fios da sua cultura e da vivência de seus conflitos.837 

                                                        
836 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Mulheres com mais de 50 anos poderão utilizar técnicas de 
reprodução assistida desde que assumam riscos juntamente com o médico. Disponível em: 
<http://portal.cfm.org.br/ >. Acesso em: 22 set. 2015. 
837 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro . Rio de 
Janeiro: Renovar, 1993, p. 104.  
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Quadro 2 – O que mudou com a Resolução 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina 

Parâmetros Resolução no 2.013/2013 Resolução no 2.121/2015 

Idade máxima para o 
recebimento de óvulos 

Até 50 anos 

Após 50 anos, condicionada à 
fundamentação técnica e científica e 
desde que médico e pacientes assumam 
os riscos em termo de consentimento 
livre e esclarecido. 

Idade máxima para a 
doação de 
espermatozoides 

Até 50 anos Até 50 anos 

Idade máxima para a 
doação de óvulos 

Até 35 anos Até 35 anos 

Número de embriões 
implantados 

Mulheres com até 35 anos – até dois 
embriões; de 36 a 39 anos - até três; de 40 
a 50 anos- quatro embriões (limite 
máximo). 

Regras foram mantidas 

Doação de gametas 
Não determinava se era feminino ou 
masculino 

Permite apenas a doação de gametas 
masculinos e proíbe a doação pelas 
mulheres, salvo no caso detalhado no 
item doação compartilhada de óvulos. 

Doação compartilhada 
de óvulos 

A mulher de até 35 anos em processo de 
processo de reprodução assistida pode doar 
óvulos para uma mulher que nos os produz 
mais, em troca de custeio de parte do 
tratamento. A doadora tem preferência 
sobre o material biológico produzido. 

Regras foram mantidas 

Reprodução assistida 
feita por homossexuais 
e solteiros 

Homossexuais e solteiros são citados na 
resolução como elegíveis para o 
tratamento. O uso da reprodução assistida 
passa a ser permitido legalmente. 

Além das garantias anteriores, foi 
clarificada a situação das homossexuais 
femininas, permitindo a gestação 
compartilhada em união homoafetiva 
feminina em que não exista 
infertilidade. 

Descarte de embriões 

A clínica deverá manter os embriões 
congelados por 5 anos. Depois disso, 
podem descartar ou doar para estudos. A 
decisão sobre o destino dos embriões deve 
ser expressa por escrito pelos pacientes no 
momento da criopreservação. 

Manteve o prazo de 5 anos para o 
congelamento dos embriões antes do 
descarte e a necessidade de os pacientes 
expressarem por escrito o que deve ser 
feito depois desta data. Esclarece que a 
utilização dos embriões em pesquisas 
de células-tronco não é obrigatória. 

Seleção genética para 
evitar doenças 
hereditárias 

Permite a seleção genética de embriões 
com o intuito de evitar que o bebê nasça 
com doenças hereditárias já apresentadas 
por algum filho do casal. Também passa a 
permitir o transplante de células-tronco 
desse bebê para o irmão mais velho. Veta a 
escolha do sexo do bebê em laboratório, 
com exceção dos casos de doenças ligadas 
ao sexo. 

Manteve os critérios anteriores. 
Esclarece que nos casos de seleções de 
embriões submetidos a diagnóstico de 
alterações genéticas causadoras de 
doenças, é possível a doação para 
pesquisa, ou o descarte. 

Útero de substituição 

As doadoras temporárias do útero podem 
pertencer à família de um dos parceiros e 
ter até o grau de parentesco: mãe (1º grau), 
irmã (2º grau), tia (3º grau) ou prima (4º 
grau) 

Manteve as regras quanto ao grau de 
parentesco. Substituiu o termo 
“contrato” por “termo de compromisso” 
entre os pacientes e a doadora 
temporária do útero, esclarecendo a 
questão da filiação. 

Fertilização post 
mortem 

Permite, desde que haja autorização prévia 
do falecido(a) para o uso do material 
biológico criopreservado. 

Regras foram mantidas. 

                                            Fonte: Conselho Federal de Medicina, 2015. 
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A ciência e as novas tecnologias por ela desenvolvidas desafiam a lógica 

conservadora, criam lacunas no direito e impõem questionamentos que demandam verdadeiro 

esforço de integração do jurista.838 Diante de inúmeras circunstâncias e da gravidade das 

questões que envolvem a RHA, pode-se afirmar que leis que regulamentem, especialmente 

nos aspectos indicados, as técnicas de RHA, não apenas ajudarão, mas serão mesmo 

indispensáveis.839  

Não se pode esquecer que a lei é uma ferramenta que empodera aqueles capazes 

de empregá-la, e pode ser usada tanto contra, como a favor dos prestadores de serviços de 

saúde reprodutiva. Ela pode disciplinar práticas inadequadas, e oferecer bases para desafiar e 

retirar regras e práticas que prejudiquem a boa atenção médica, dirigida à saúde reprodutiva e 

sexual de pacientes. A justiça é uma faca de dois gumes.840   

Cabe ressaltar que válidas são todas as técnicas médicas disponíveis que possam 

satisfazer a necessidade que todo ser humano tem de se reproduzir e se perpetuar, visto que os 

problemas de infertilidade podem causar infelicidade decorrente de um profundo sentimento 

de desigualdade; contudo, mesmo a edição de lei específica para regulamentar a matéria 

mostrar-se-á, após algum tempo, insuficiente, uma vez que será impossível prever todos os 

eventuais conflitos, porque os comportamentos sociais se modificam e o ordenamento jurídico 

não os pode acompanhar com a mesma rapidez. 841  

O Direito deve ocupar-se dessa nova realidade, antes que o homem venha a ser 

reduzido a simples objeto de experiências no campo da medicina reprodutiva. O tema, apesar 

de complexo e controvertido, deve ser juridicamente enfrentado, sob pena de se ver 

descaracterizada a função social do Direito, como regulador das relações humanas.842  

Não se pode bloquear o progresso tecnológico, entretanto, todo o percurso 

legislativo há de ser trilhado com uma grande dose de prudência, de equilíbrio e bom senso. 

                                                        
838 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 2. 
839 BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do 
Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução 
assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 102.  
840 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 239.  
841 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 2.  
842 Ibidem. p.51.  
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Em relação às técnicas de RHA, não parece adequado o rechaço do progresso científico, 

sendo preciso criar uma regulamentação adequada que respeite, ao mesmo tempo, os ditames 

da liberdade e da dignidade do ser humano.843  

Diante da complexidade cada vez mais acentuada em que se insere a RHA e dos 

dilemas que sua aplicação pode vir a originar, não compete ao legislador permanecer inerte. 

As possibilidades abertas pelo avanço científico, não mais serão freadas e, se não forem 

regulamentadas, podem, é certo, provocar consequências graves à humanidade. E enquanto 

não houver manifestação legislativa, as grandes problemáticas relacionadas à RHA 

continuarão a serem levadas à apreciação dos Tribunais. No entanto, esses se encontram 

despreparados para resolver controvérsias a que a própria lei não oferece resposta.844  

Se por um lado, a medicina nos proporciona este avanço, por outro lado a falta de 

legislação específica causa um risco aos médicos que as praticam, aos pacientes que destas 

técnicas se utilizam e aos filhos gerados por meio delas, uma vez que, não havendo norma 

jurídica, não há como pleitear e proteger direitos e deveres, o que torna imprescindível sua 

normatização de forma clara e responsável. Assim, apesar de a RHA ser uma realidade social 

e científica, a mesma não existe no mundo jurídico.845 

É óbvio então que, ao surgir a proposta de um trabalho que questionasse a falta de 

uma lei que disciplinasse a RHA em nosso país e principalmente que garantisse o acesso 

universal e igualitário àqueles que não pudessem pagar pelas técnicas de alta complexidade, 

tais como a FIV, uma pergunta perturbadora sempre viria à tona: “Com o problema da 

população nas mãos e com graves problemas básicos de saúde, ainda clamando por soluções 

adequadas, será apropriado continuarmos a nos preocupar com o problema da infertilidade?  

A resposta é que deveríamos nos preocupar ainda mais. Para o Professor 

Mahmoud Fathalla, Presidente do Comitê Consultivo sobre Pesquisa em Saúde da OMS:  

Em um mundo que precisa de um vigoroso controle do crescimento populacional, as 
preocupações sobre a infertilidade podem parecer estranhas, mas a adoção de uma 
pequena família como norma faz a questão da infertilidade involuntária se tornar 
mais premente. Se os casais são instados a adiar e espaçar amplamente as gestações, 

                                                        
843 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 80-81.  
844 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificias e o Direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, 
éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 12. 
845 CLEMENTE, Ana Paula Pacheco (Org). Bioética no início da vida: dilemas pensados de forma 
transdisciplinar. Petrópolis: Vozes, 2006. 264 p.  
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é imperativo que deveriam ser ajudados a conseguir uma gravidez quando eles assim 
o decidir, no tempo mais curto possível que eles possam ter a sua disposição.846 

Ou seja, há sim a necessidade de uma lei específica – elaborada e aprovada por 

meio dos representantes parlamentares da sociedade, democraticamente eleitos – que 

regulamente a RHA, não se podendo deixar que uma Resolução do CFM, um órgão de classe, 

que não representa toda uma sociedade, continue estabelecendo as regras para tão complexa 

questão, envolvendo não apenas as técnicas de RHA, mas também os direitos reprodutivos em 

última análise.  

 

4.2 O argumento da reserva do possível e do mínimo existencial em relação ao direito à 

saúde reprodutiva 

Ao se pleitear o acesso universal e igualitário às técnicas de RHA, num contexto 

socioeconômico de escassez de recursos, inevitavelmente vem à tona a moeda de troca estatal 

e de seus gestores, que de um lado estampa o argumento da reserva do possível, e de outro, a 

necessidade prestacional do mínimo existencial. É sobre esse binômio que se falará a seguir. 

Porém, antes de mais nada, não se pode negar que os custos crescentes da 

medicina calcada em biotecnologias e procedimentos clínico-hospitalares (e entre estes, as 

técnicas de RHA) vêm provocando críticas contundentes, especialmente em países como o 

Brasil, que tem boa parte de sua população em situação de miséria.847 

Não se trata de fechar os olhos para esse problema, mas um direito assim 

concebido, de natureza prestacional, exigiria a organização e o fornecimento, por parte do 

sistema público de saúde, de procedimentos médicos e cuidados de saúde, cuja concretização 

depende da conjunção de esforços legislativos e executivos, a serem ponderados diante da 

pluralidade de necessidades e da escassez de recursos, dentro dos limites do economicamente 

possível.848 

                                                        
846 WORLD HEALTH ORGANIZATION.  Mother or nothing: the agony of infertility. Bull. World Health 
Organ, Geneve, n.88, 2010, p. 881. 
847 GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de Reprodução Assistida. In: 
SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em 
tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 126.  
848 RIOS, Roger Raupp. Acesso às Tecnologias Reprodutivas e Princípios Constitucionais: igualdade, 
pluralismo, direito constitucional de família e orientação sexual no debate bioético brasileiro. In: DINIZ, 
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Todos os recursos valiosos são escassos e a preocupação com a escassez no 

âmbito dos cuidados de saúde tornou-se mais aguda nos últimos anos, com o aumento da 

demanda. O fator mais relevante para o aumento dos custos com saúde em todo o mundo é o 

contínuo progresso da tecnologia médica. Ao contrário de outras áreas, o desenvolvimento 

desenvolvimento tecnológico em saúde raramente resulta em substancial economia de custos. 

A demanda por tecnologia de cuidados de saúde parece que não irá deixar de crescer. Outro 

importante fator que inexoravelmente leva ao aumento da demanda por cuidados médicos em 

longo prazo é o envelhecimento da população. E o Brasil não foge a isso, onde no campo da 

saúde, a escassez, em maior ou menor grau, não é um acidente ou um defeito, mas uma 

característica implacável. 849  

A ideia de escassez traz consigo a noção de trade-off . Sem tradução exata para o 

português, pode-se dizer que a alocação de recursos escassos envolve, simultaneamente, a 

escolha do que atender e do que não atender. E nesse sentido, seria importante a participação 

popular na modelagem das escolhas financeiras, pois esta abertura divide responsabilidades e 

impede que a cobrança sobre os desacertos da política orçamentária seja direcionada apenas 

ao Poder Executivo.850   

Atualmente os sistemas de saúde representam um dos maiores setores da 

economia mundial. Mas, os recursos a eles destinados são distribuídos de forma muito 

desigual, e a distribuição dos problemas de saúde não é proporcional, não existindo uma 

equação justa da alocação de verbas para a saúde e muito menos o estabelecimento adequado 

de prioridades.851  

Porém, o princípio constitucional insculpido no art. 5º, caput852, impõe à 

Administração (inclusive ao Judiciário) o dever de tratamento igual a todos aqueles que se 

encontrem em posição similar, isto é, os atos praticados devem gerar os mesmos efeitos e 

atingir a todos os administrados que estejam em idêntica situação fática ou jurídica. Assim, 

                                                                                                                                                                             

Débora; BUGLIONE, Samantha (Org.). Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas? Diferentes 
perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 55.  
849 AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 91.  
850 Ibidem. p.92-93.  
851 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 333. 
852 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:” 
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diante da escassez dos recursos orçamentários, as prestações sociais devem ser 

universalizadas, garantindo o acesso de todos aqueles que necessitem de recursos públicos 

para tratamento de saúde.853   

Importante lembrar de que o setor da saúde é marcado pelo fato da escassez, tanto 

relativa (os recursos estatais não se destinam apenas à saúde, concorrendo com outras 

necessidades sociais), como absoluta (as necessidades sanitárias sempre serão infinitas e os 

recursos limitados), o que gera, respectivamente, a necessidade de se determinar o quantum 

de recursos que deve ser alocado à saúde em relação às outras áreas que o Estado deve 

investir (educação, lazer, esporte, meio-ambiente, cultura, segurança, etc.) e, uma vez 

delimitado o quantum, determinar de que forma os recursos destinados exclusivamente à 

saúde devem ser alocados para atender às diversas necessidades sanitárias da população. 

Além do mais, não se está aqui a questionar que a capacidade de financiamento dos serviços 

de saúde esta limitada pelas possibilidades arrecadatórias do Estado (tributação), que tem 

como limite outros direitos fundamentais protegidos pelas imunidades. 854   

Muito embora o Estado possua limitada capacidade de dispor sobre o objeto das 

prestações reconhecidas pelas normas definidoras de direitos fundamentais sociais, 

representando um limite fático à efetivação desses direitos, há também a problemática ligada 

à possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado (assim como o destinatário em geral) 

também deve ter a capacidade jurídica, em outras palavras, o poder de dispor, sem o qual de 

nada lhe adiantam os recursos existentes.855  

A falta de recursos nem sempre é uma argumentação aceitável para que os 

governos justifiquem a falta de investimentos em saúde. Não há nenhum país que seja tão 

pobre a ponto de não poder fazer nada para melhorar a saúde reprodutiva de seu povo. Ao 

definir as prioridades, deve-se considerar que a saúde reprodutiva é especial e não pode ser 

apenas posicionada junto aos problemas de saúde. Embora não se tenha uma ideia exata sobre 

quanto custaria oferecer serviços de saúde reprodutiva a todos, tem-se uma ideia mais clara 

                                                        
853 LUPION, Ricardo. O direito fundamental à saúde e o princípio da impessoalidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 315.  
854 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 224.  
855 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
287.  
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das consequências para a vida e a para a saúde das pessoas, caso a atenção com a saúde 

reprodutiva não se torne universal.856   

Os recursos per capita destinados aos serviços de saúde refletem o nível de 

recursos disponibilizados para o campo da saúde. De acordo com estimativas da OMS para o 

ano de 1995 – e que certamente não se modificou nos dias atuais – o gasto total per capita 

com a saúde era de 2.701 dólares em países de economia de mercado desenvolvida; 122 

dólares em países de economia em transição; 177 dólares em países em desenvolvimento com 

renda intermediária (o caso do Brasil); 23 dólares em países em desenvolvimento com renda 

baixa; e 8 dólares em países menos desenvolvidos.  E além disso, nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, os recursos destinados aos sistemas de saúde são distribuídos 

de forma muito desigual e não acompanham, de maneira alguma, a proporção da distribuição 

dos problemas de saúde.   

Desconstruindo a justificativa de que não há recursos para investimentos em 

saúde nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, em uma avaliação dos gastos 

com as forças armadas, observou-se como os recursos são mal alocados, mesmo nos países 

mais pobres. Como foi demonstrado em relatório do Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas (PNUD), estes gastos com as forças armadas cresceu três vezes mais rápido 

em alguns dos países mais pobres do mundo do que nos países industrializados, entre 1960 e 

1987 – passando de US$24 bilhões para US$145 bilhões – incluindo crescimentos absurdos 

de US$95 bilhões por ano. Porém, mesmo com todo esses gastos, nos países em 

desenvolvimento as chances de morrer por causas ligadas a negligência social (de desnutrição 

e doenças evitáveis) são 33 vezes maiores do que a chance de morte em uma guerra com 

ataque externo.857   

Desta forma, um financiamento justo nos sistemas de saúde significa que os riscos 

que cada família corre, resultantes dos custos de saúde, devem ser distribuídos de acordo com 

a capacidade destas famílias de pagar e não de acordo com o risco da enfermidade. Conforme 

o Relatório Mundial de Saúde de 2000:  

O modo como a atenção à saúde é financiada é perfeitamente justo, se a proporção 
entre o total de contribuições na saúde e o total aplicado em áreas que não a 

                                                        
856 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 36.  
857 Ibidem. p.56-57.  
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alimentação, for idêntica para todas as famílias, independentemente de suas rendas, 
condições de saúde ou uso do sistema de saúde. Não basta que o sistema de saúde 
seja bom. Ele também deve ser justo.858   

Percebe-se que a alegação da escassez de dinheiro por parte do poder público 

sempre vai existir, podendo haver engessamento dos orçamentos e da máquina administrativa, 

caso não haja cobranças sociais para o acompanhamento da evolução científica do mundo 

globalizado. 

Negando-se eternamente o acesso, por meio do SUS, aos benefícios descobertos 

ou inventados pelos cientistas, o dever constitucional de implementação do direito à saúde, 

frente à insuficiência de recursos, transformar-se-ia em um “compromisso de esforço” para 

conseguir universalizar a saúde, fazendo retroceder esse direito ao patamar de norma 

programática, e não um verdadeiro direito subjetivo.  

A realidade é que o direito não pode deixar de lado os fatos sociais, especialmente 

as evidências práticas do avanço científico em matéria de RHA. Dessa forma, relevante 

função terá a aplicação da nova hermenêutica constitucional a fim de alavancar o direito à 

vida (art. 5º, caput), o direito ao planejamento familiar e a liberdade de constituir família (art. 

226, §7º), sem esquecer do dever do Estado de promover o progresso da ciência (art. 218, 

caput).859   

Porém, mister admitir que as prestações necessárias à efetivação dos direitos 

fundamentais dependem da disponibilidade financeira e da capacidade jurídica de quem tenha 

o dever de assegurá-las. Por conta de tal objeção, sustenta-se que os direitos a prestações e o 

mínimo existencial encontram-se condicionados pela assim designada “reserva do possível” e 

pela relação que esta guarda, entre outros aspectos, com as competências constitucionais, o 

princípio da separação dos Poderes, a reserva de lei orçamentária e o princípio federativo.860 

Já no que diz com os direitos sociais à prestações, seu custo assume relevância no 

âmbito de sua eficácia e efetivação, significando, pelo menos para grande parte da doutrina, 

                                                        
858 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 58.  
859 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 33-34. 
860 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 27.  
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que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que se aloque algum 

recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura econômica, já que aqui está em causa a 

possibilidade de os órgãos jurisdicionais imporem ao poder público a satisfação das 

prestações reclamadas.861 

E é justamente na negativa das prestações sociais, e entre elas, o acesso universal 

e igualitário às técnicas de RHA, que o Estado se utiliza da teoria da reserva do possível, 

alegando inclusive que não se omite no fornecimento do mínimo existencial. Mas o que seria 

essa reserva do possível e esse mínimo existencial? 

Quanto à teoria da reserva do possível, a mesma surgiu na Alemanha, 

especialmente a partir do início dos anos de 1970, por meio de uma demanda judicial por 

parte de estudantes que não tinham sido aceitos nas Universidades  de Medicina de Hamburgo 

e Munique (devido à limitação de vagas em cursos superiores imposta pela Alemanha à 

época), mas que exigiam o acesso ao ensino superior (numerus-clausus Entscheidung), 

independente do número de vagas, utilizando como fundamento o art. 12 da Lei Fundamental 

Alemã, segundo a qual “todos os alemães têm o direito a escolher livremente sua profissão, 

local de trabalho e seu centro de formação”.862  

A reserva do possível é tradução da expressão Vorbehalt des Möglichen, que foi 

cunhada pelo Tribunal Constitucional da Alemanha na decisão BVerfGE 33: 303-333, de 18 

de julho de 1972:  

Os direitos a prestações (Teilhaberecht) não são determinados previamente, mas 
sujeitos à reserva do possível (Vorberhalt des Möglichen), no sentido de que a 
sociedade deve fixar a razoabilidade da pretensão. Em primeira linha compete ao 
legislador julgar, pela sua própria responsabilidade, sobre a importância das diversas 
pretensões da comunidade, para incluí-las no orçamento, resguardando o equilíbrio 
financeiro geral...Por outro lado, um tal mandamento constitucional não obriga, 
contudo, a prover a cada candidato, em qualquer momento, a vaga do ensino 
superior por ele desejada, tornando, desse modo, os dispendiosos investimentos na 
área do ensino superior dependentes exclusivamente da demanda individual 
frequentemente flutuante e influenciável por variados fatores. Isso levaria a um 
entendimento errôneo da liberdade, junto ao qual teria sido ignorado que a liberdade 

                                                        
861 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
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pessoal, em longo prazo, não pode ser realizada alijada da capacidade funcional e do 
balanceamento do todo, e que o pensamento das pretensões subjetivas ilimitadas às 
custas da coletividade incompatível com a ideia do Estado Social... Fazer com que 
os recursos públicos só limitadamente disponíveis beneficiem apenas uma parte 
privilegiada da população, preterindo-se outros importantes interesses da 
coletividade, afrontaria justamente o mandamento de justiça social, que é 
concretizado no princípio da igualdade.863  

De acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade dos direitos sociais a 

prestações materiais estaria sob a reserva das capacidades financeiras do Estado, uma vez que 

seriam direitos fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos. A 

partir disso, a reserva do possível (Vorbehalt des Moglichen) passou a traduzir (tanto para a 

doutrina majoritária, quanto para a jurisprudência constitucional na Alemanha) a ideia de que 

os direitos sociais a prestações materiais dependem da real disponibilidade de recursos 

financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no campo 

discricionário das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas no orçamento 

público.  

Para o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, a prestação reclamada deve 

corresponder àquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade. Com efeito, 

mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar 

em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável.864 

Frisa-se que a expressão “reserva do possível”, conforme cunhada pelo Tribunal 

Constitucional alemão, perdeu o sentido originário ao chegar ao Brasil. Aqui, os argumentos 

utilizados para a negativa das prestações por parte do Estado estão relacionados apenas com a 

inexistência de recursos materiais ou financeiros, ou seja, a falta de dinheiro, enquanto na 

teoria original, mesmo havendo recursos, poder-se-ia negar uma prestação que não fosse 

razoável frente à sua concretização.865 E solicitar o acesso universal e igualitário às tecnicas 

de RHA pode encontrar obstáculos orçamentários, mas tal solicitação é plenamente razoável. 

                                                        
863 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 
possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 74.  
864 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 29; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral 
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Os economistas possuem uma expressão bastante interessante, denominada 

“Limite do Orçamento”, cujo significado é o mesmo da reserva do possível, ou seja, “todo 

orçamento possui um limite que deve ser utilizado de acordo com exigências de 

harmonização econômica geral.”866   

Para Ingo Sarlet, a assim designada reserva do possível apresenta pelo menos uma 

dimensão tríplice, que abrange a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a 

efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 

humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e competências 

tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, 

reclama equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a 

prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da 

prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua 

razoabilidade.867 Ainda para o autor, uma importante função da reserva do possível seria a 

garantia de direitos fundamentais de terceiros, na oportunidade em que é invocada para 

salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental na hipótese de conflito.868 

Já para Vicente de Paulo Barretto,  jurista e pensador do direito brasileiro  e 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá 

(UNESA), a ideia de reserva do possível está ancorada em “três falácias políticas” criadas 

pelo pensamento neoliberal: i) “os direitos sociais são direitos de segunda ordem”, ou seja, de 

segunda importância; ii) “os direitos sociais decorrem de uma economia forte”, o que 

excluiria os países de desenvolvimento tardio e iii) que “o custo é inerente a todos os 

direitos”, ou seja, negar a efetividade pelo argumento do custo é negar a própria essência do 

Estado Democrático de Direito.869 
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Se a moeda de troca estatal tem duas faces, analisa-se agora aquela que representa 

o mínimo existencial, definido por Ingo Sarlet como:  

Todo o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa 
uma vida condigna, no sentido de uma vida saudável (e dai sua vinculação com o 
direito à saúde), sendo identificado por alguns como constituindo o núcleo essencial 
dos direitos fundamentais sociais, núcleo este blindado contra toda e qualquer 
intervenção por parte do Estado e da sociedade. 870  

Acrescenta ainda o professor gaúcho que não se pode estabelecer, de modo 

taxativo, um elenco dos elementos nucleares do mínimo existencial, no sentido de um rol 

fechado de posições subjetivas negativas e positivas correspondentes ao mínimo existencial. 

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo entendem que o mínimo existencial não seja 

somente um conjunto que permite a mera existência, devendo receber uma maior abrangência, 

sem o qual não há dignidade humana, sendo que tal abrangência não engloba somente a 

sobrevivência física, mas também, uma existência digna;871 não compreende somente os 

direitos que asseguram a existência com vida, mas, principalmente, uma vida com dignidade, 

no sentido de uma vida saudável.872   

Sob o ponto de vista do mínimo existencial, viver não é continuar a respirar e ter 

seus órgãos vitais em perfeito estado, englobando também fatores dos quais o ser humano não 

se afasta, como seu emocional, sua convivência familiar, suas convicções subjacentes, sua 

alimentação etc. Em outras palavras: não se devem desprezar (na formação do conceito de 

mínimo existencial) fatores que podem trazer sofrimentos não toleráveis a um ser humano 

comum.873 

Tem-se como certo que uma existência digna abrange mais do que a mera 

sobrevivência física, situando-se além do limite da pobreza absoluta. Sustenta-se, neste 

                                                        
870 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 25-26.  
871 Ibidem. p.21-22. 
872 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 101-102.  
873 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 119.  
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sentido, que se uma vida sem alternativas não corresponde às exigências da dignidade 

humana, a vida humana – nunca é demais repetir – não pode ser reduzida à mera existência.874 

Nesse sentido, Ingo Sarlet alerta para a diferença entre um mínimo existencial 

fisiológico e um mínimo sociocultural, notadamente pelo fato de que uma eventual limitação 

do núcleo essencial do direito ao mínimo existencial a um mínimo fisiológico, no sentido de 

uma garantia apenas das condições materiais mínimas, que impedem seja colocada em risco a 

própria sobrevivência do indivíduo, poderá servir de pretexto para a redução do mínimo 

existencial precisamente a um mínimo meramente “vital” (de mera sobrevivência física).875 

Então, se o mínimo existencial não pode ser reduzido à mera existência física, o 

direito a ter um filho (mesmo que por meio de uma FIV) pode perfeitamente ser enquadrado 

no conceito de mínimo existencial, pois, conjugando o conceito de existência humana digna 

(inerente ao mínimo existencial) com os valores impregnados no direito à saúde sexual e ao 

planejamento familiar, nota-se o enorme valor que é dado ao instituto da reprodução humana.  

Hoje, com o progresso das ciências, já se adquire a capacidade de combater o 

problema da infertilidade, evitando a destruição prematura de famílias, alavancando a 

liberdade no planejamento familiar e promovendo a dignidade humana por meio da 

sobrevivência espiritual de uma pessoa que realiza o sonho de ter um filho. E nesse sentido, as 

técnicas de RHA também são consideradas indispensáveis à existência digna (mínimo 

existencial), na medida em que ajudam a dar continuidade à própria existência genética dos 

pais por intermédio de seus descendentes, e amparam esses pais em termos de igualdade 

material com relação às demais pessoas férteis.876  

A figura do mínimo existencial pode ser compreendida a partir de duas 

perspectivas diversas. Partindo-se de uma postura mais filosófica, o mínimo existencial 

                                                        
874 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
319; SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 21.   
875 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 24; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral 
dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012, p. 322. 
876 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 119.  
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equivaleria às precondições materiais mínimas sob as quais o Estado estaria impedido de 

intervir (dimensão negativa) ou, ainda, que estaria obrigado a oferecer (dimensão positiva) 

aos seus cidadãos.877 

E talvez a melhor proposta de operacionalização do mínimo existencial tenha sido 

aquela sugerida pelo Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Amaral, que 

estabelece uma relação inversamente proporcional para essencialidade de um bem e o grau de 

excepcionalidade do argumento estatal ao não fornecimento deste bem. Desta forma, quanto 

mais essencial for a prestação, mais excepcional deverá ser a razão para que ela não seja 

atendida.878 E o que se observa por parte do Estado, ao negar determinada prestação social, 

seja ela de que importância ou essencialidade for, é sempre a mesma resposta lacônica: “tal 

prestação não pode ser atendida devido à escassez de recursos, limitados que estamos pela 

reserva do possível”. 

Porém, quando se pensa em reivindicar um direito prestacional social, e o acesso 

às técnicas de RHA certamente o é, vem à tona a questão do custo elevado e da escassez de 

recursos. Essa é uma briga que nunca vai ter fim, já que numa perspectiva de Direito e 

Economia, os recursos orçamentários obtidos por meio de tributação são escassos, e as 

necessidades humanas a satisfazer, ilimitadas. Por essa razão, o emprego daqueles recursos 

deve ser feito de modo eficiente a fim de que possa atingir o maior número de necessidades 

pessoais com o mesmo recurso.879  

Stephen Holmes, Professor de Direito da Universidade de Nova Iorque e Cass 

Sunstein, Professor da Escola de Direito de Harvard, afirmam que levar direitos a sério, 

especialmente pelo prisma da eficácia e efetividade, é sempre também levar a sério o 

problema da escassez, assumindo papel de destaque nesse ponto os princípios da moralidade e 

eficiência, que direcionam a atuação da administração pública em geral, notadamente quando 

se cuida de administrar a escassez de recursos e otimizar a efetividade dos direitos sociais. Os 

                                                        
877 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 169. 
878 AMARAL, Gustavo, 2001 apud SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. 
Salvador: Juspodivm, 2013, p. 343.  
879 TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: 
orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 52.  
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autores também demonstram como a escassez afeta o papel do Poder Judiciário na imposição 

de encargos ao poder público, notadamente no que diz com a alocação dos recursos.880 

Também neste contexto assumem relevo, além dos princípios da moralidade e 

eficiência, o princípio da probidade da administração pública, sendo possível afirmar que a 

maximização da eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais, na sua dupla 

dimensão defensiva e prestacional, depende, em parte significativa (e a realidade brasileira 

bem o demonstra) da otimização do direito fundamental a uma boa (e portanto sempre proba e 

moralmente vinculada) administração. 881  

Um problema de difícil solução (e que escapa ao foco do presente estudo 

apresentar a definição e soluções) é a corrupção já institucionalizada no Brasil. O Estado 

alega não ter recursos para nada, e enquanto isso o ralo da corrupção permanece aberto. O 

combate à corrupção é uma das pedras de toque para a implantação de um sistema econômico 

dinâmico e de instituições confiáveis. Um país corrupto não alcança o desenvolvimento 

econômico, como já constatou o Banco Mundial. O Índice de Liberdade Econômica882 

demonstra a veracidade da assertiva, o qual constatou que no Brasil existe uma burocracia 

ineficiente e corrupta, um sistema judiciário ineficiente, sujeito à corrupção, bem como 

sistemas regulatórios confusos e vagarosos, sendo que o Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário referiu que o país perde, todos os anos, o equivalente a 32% de sua arrecadação 

tributária devido à corrupção e ineficiência na administração da máquina pública.883 

É ingenuidade acreditar que a aplicação do direito, independente da área, não 

tenha impactos mediatos e imediatos na economia, seja numa limitada (interpartes) ou 

                                                        
880 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York-
London: W.W. Norton & Company, 1999, p. 87 e ss, 94.  
881 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 36.  
882 O Índice de Liberdade Econômica mede o grau de liberdade em diversos países levando em consideração 
suas políticas e instituições. Os pilares da liberdade econômica são escolha pessoal, troca voluntária, liberdade 
para competir, e garantia da propriedade privada. Quarenta e duas variáveis são utilizadas para construir o índice 
e medir o grau de liberdade econômica em cinco grandes áreas: Tamanho do Governo; Sistema Legal e Direito 
de Propriedade; Dinheiro Confiável; Liberdade de Comercializar Internacionalmente; Regulação. O Brasil, 
segundo dados de 2012, ocupa a 103a posição, num ranking mundial de 154 países, sendo considerado um país 
moderadamente livre. Disponível em: < http://www.liberdadeeconomica.com.br/ranking/2012>. Acesso em 15 
set. 2015.  
883 WEINGARTNER NETO, Jayme; VIZOTTO, Vinicius Diniz. Ministério Público, ética, boa governança e 
mercados: uma pauta de desenvolvimento no contexto do direito e da economia. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 265-266.  
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ilimitada (envolvendo uma coletividade, seja de pessoas físicas ou jurídicas, de instituições 

públicas ou privadas). No ramo do Direito Público, esta correlação existente é percebida de 

modo sensível.884  

Um aspecto relevante, destacado na obra The cost of rigths: Why Liberty Depends 

on Taxes, de Stephen Holmes e Cass Sustein, é a responsabilidade no exercício dos direitos. 

Para eles, o reconhecimento de que os direitos possuem custos quase sempre elevados e de 

que os recursos públicos são insuficientes para a promoção de todos os ideais sociais, implica 

também que os direitos devem ser exercitados com responsabilidade,885 pois quanto mais 

diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma deliberação responsável a respeito 

de sua destinação.886  

Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia 

(DECOMTEC), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)887, revelou os 

prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao Brasil. Segundo dados de 2008, a 

pesquisa apontou que o custo médio anual da corrupção no Brasil representa de 1,38% a 2,3% 

do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, gira em torno de R$ R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 

bilhões.888 Extrapolados para o ano 2014, cujo PIB brasileiro foi de 5.521 bilhões de reais 

(Tabela 5 e Gráfico 4), o custo médio da corrupção giraria em torno de 76,1 bilhões a 126,9 

bilhões, ou seja, em seis anos, quase que dobrou. 

No período entre 1990 e 2008, segundo dados do IBGE889, a média do PIB per 

capita do País era de US$ 7.954. Contudo, o estudo constatou que se o Brasil estivesse entre 

                                                        
884 WEINGARTNER NETO, Jayme; VIZOTTO, Vinicius Diniz. Ministério Público, ética, boa governança e 
mercados: uma pauta de desenvolvimento no contexto do direito e da economia. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 255. 
885 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York-
London: W.W. Norton & Company, 1999, p. 214. 
886 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
361.  
887 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP. Custo da corrupção no Brasil 
chega a 69 bi por ano. FIESP Notícias. Ed. atual.  07 fev. 2013. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/noticias/custo-da-corrupcao-no-brasil-chega-a-r-69-bi-por-ano/>. Acesso em 15 jan. 
2015. 
888 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP. Departamento de 
Competitividade e Tecnologia. Relatório corrupção: custos econômicos e propostas de combate. São Paulo, 
2010. 35 p. Disponível em: < http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-
custos-economicos-e-propostas-de-combate/../../Downloads /custo-economico-da-corrupcao-final.pdf>. Acesso 
em 15 jan. 2015 
889 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Brasil em Síntese. Disponível em: 
<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-valores-correntes.html>. Acesso em 10 jul. 2015. 
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os países menos corruptos este valor subiria para US$ 9.184, aumento de 15,5% na média do 

período, equivalente a 1,36% ao ano. 

               Tabela 5 – PIB - valores correntes - Brasil - 2008 a 2014. 

Ano                                          PIB - valores correntes (Bilhões de reais) 

2008                                                                                    3.108 

2009                                                                                    3.328 

2010                                                                                    3.887 

2011                                                                                    4.375 

2012 (1)                                                                                    4.713 

2013 (1)                                                                                    5.158 

2014 (1)                                                                                    5.521 

                               Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 2015. 
(1) Com base nos dados preliminares de Contas Nacionais Trimestrais 

 

  Gráfico 4 – PIB - valores correntes – Brasil 2008 a 2014.  

 

                           Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 2015. 
                                (1) Com base nos dados preliminares de Contas Nacionais Trimestrais 

 

Além disso, o levantamento também traz simulações de quanto a União poderia 

investir, em diversas áreas econômicas e sociais, caso a corrupção fosse menos elevada. 
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• Educação – O número de matriculados na rede pública do ensino fundamental saltaria de 

34,5 milhões para 51 milhões de alunos. Um aumento de 47,%, que incluiria mais de 16 

milhões de jovens e crianças. 

• Saúde – Nos hospitais públicos do SUS, a quantidade de leitos para internação, que hoje é 

de 367.397, poderia crescer 89%, que significariam 327.012 leitos a mais para os 

pacientes. 

• Habitação – O número de moradias populares cresceria consideravelmente. A perspectiva 

do PAC é atender 3.960.000 de famílias; sem a corrupção, outras 2.940.371 poderiam 

entrar nessa meta, ou seja, aumentaria 74,3%. 

• Saneamento – A quantidade de domicílios atendidos, segundo a estimativa atual do PAC, é 

de 22.500.00. O serviço poderia crescer em 103,8%, somando mais 23.347.547 casas com 

esgotos. Isso diminuiria os riscos de saúde na população e a mortalidade infantil. 

• Infraestrutura – Os 2.518 km de ferrovias, conforme as metas do PAC, seriam acrescidos 

de 13.230 km, aumento de 525% para escoamento de produção. Os portos também 

sentiriam a diferença, os 12 que o País possui poderiam saltar para 184, um incremento de 

1537%. Além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a 

construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1383%. 

Segundo os últimos dados da Organização Transparência Internacional – cuja 

sede é em Berlim –, e que é referência mundial na análise da corrupção e que elabora relatórios 

anualmente desde 1995, a partir de diferentes estudos e pesquisas sobre os níveis de percepção da 

corrupção no setor público de diferentes países, o Brasil ocupava, no ano de 2014, a 69a posição 

no ranking mundial, de um total de 175 países e territórios, apresentando um índice de 43 

pontos (de um total de 100), juntamente com outros seis países: seis: Bulgária, Grécia, Itália, 

Romênia, Senegal e Suazilândia.890  

A ausência total de recursos necessários para o atendimento de um direito a 

prestações impede faticamente o cumprimento da demanda social, pouco restando para 

questionamento. Porém, cabe esclarecer que esta insuficiência de recursos deve ser provada e 

                                                        
890 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2014: results. Disponível em: 
<https://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1>. Acesso em: 15 set. 2015. 
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não apenas alegada sob pena de responsabilidade do administrador.891 E na prática, o que se 

observa é apenas a alegação de que não se tem dinheiro, porém nada se prova.  

Como a melhor doutrina afirma há algum tempo, a reserva do possível deve ser 

comprovada por quem alega, cabendo ao Estado o ônus da prova da insuficiência dos 

recursos. Além disso, o aumento da transparência das práticas orçamentárias e na gestão 

fiscal, como aquelas inseridas pela LC no131, de 27 de maio de 2009, nos artigos 48 e 48-A892 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no101, de 4 de maio de 2000), sempre facilitará a 

formação de um juízo sobre a idoneidade da alegação fazendária.893   

Com relação à reserva do possível, e sua alegação sem prova de insuficiência de 

recursos, já se posicionava o Ministro do SFT, Celso de Mello, em sede de uma Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 45/2000, cuja decisão segue em parte, 

verbis:  

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo 
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder 

                                                        
891 CALIENDO, Paulo. Reserva do possível, direitos fundamentais e tributação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 180.  
892 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 
de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009)       
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 
momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 
recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
893 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 178. 
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resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.894  

O aporte de recursos públicos é fundamental para fazer política pública, mas o que 

deve ser ressaltado é, por vezes, a utilização meramente retórica da escassez de recursos. 

Existem dificuldades financeiras por parte dos entes públicos, não se pode olvidar, mas uma 

das grandes questões é exatamente como são confeccionadas as peças orçamentárias e quais 

prioridades são orçadas pelos Poderes Públicos.895   

O problema da alocação de recursos para cuidados de saúde em um contexto de 

escassez e incerteza, onde esses recursos devem ser alocados através de decisões profissionais 

e econômicas, acabam por gerar resultados que  muitas vezes originam litígios. E fatalmente, 

muitos desses litígios são frequentemente resolvidos por instituições de direito e por meio do 

Poder Judiciário, em particular.896 E é sobre essa demanda que se passará em análise na seção 

seguinte.    

 

4.3 A demanda em nossos Tribunais para a utilização das novas tecnologias em 

reprodução humana assistida, com foco na fertilização in vitro 

No momento em que não há uma lei específica no Brasil que regulamente as 

técnicas de RHA, e muito menos que contemple o acesso universal e igualitário às mesmas, 

sendo que a única normativa de que se dispõe é a atual Resolução no 2.121/2015 do CFM, a 

qual não tem força de lei, torna-se inevitável a busca do direito por meio do Poder Judiciário, 

diante das negativas por parte do SUS. 

Porém, nesse sentido, um grande problema que transcende as cortes de direito é 

que, na prática, a justiça por elas oferecida muitas vezes é inacessível a muitas pessoas e 

interesses. O acesso depende, frequentemente, da contratação onerosa de serviços jurídicos, 

do conhecimento detalhado de procedimentos, da redação e interpretação de documentos 

                                                        
894 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 45 MC-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.05.2004, p. 12. 
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm>. Acesso em: 10 
dez. 2013. 
895 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à luz do 
Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 302.  
896 AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 90.  
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complexos, e da paciência durante muitos meses ou anos até que se concluam as etapas 

processuais que levam a uma sentença. E, em geral, os julgamentos estão sujeitos a inúmeros 

recursos, o que prolonga o processo de solução dos conflitos e aumenta as complexidades e os 

custos relacionados ao processo.897  

Diante deste panorama, e justamente para quem não tem condições financeiras de 

custear um advogado particular, surge um problema ainda maior que é a falta de Defensoria 

Pública ou de algum órgão do Judiciário na cidade, no bairro ou nos povoados. Além disso, 

há a falta de conhecimento ou de informação a respeito do exercício de seus direitos, bem 

como o grande abismo existente entre a realidade de quem tem poucos recursos financeiros e 

a suntuosidade e formalidade dos tribunais.898 

Por outro lado, geralmente as pessoas beneficiadas pela intervenção do Poder 

Judiciário são aquelas que possuem melhores condições socioeconômicas e acesso à 

informação, o que resulta em uma verdadeira assimetria do sistema. Segundo o Ministro do 

STF, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Subprocurador-Geral da 

República, essa constatação foi feita levando-se em consideração dados como o local de 

residência dos autores das demandas e o elevado número de ações propostas por advogados 

particulares – 74% dos casos analisados.899 

Constata-se, então, que as necessidades da maioria dos representantes das classes 

menos favorecidas da sociedade, como regra, não chegam aos Tribunais e nem são ouvidas 

pelos juízes. Nesse contexto, o que se pode verificar é um deslocamento de recursos das 

políticas públicas gerais que, em tese, deveriam beneficiar os mais necessitados de forma 

direta, para as demandas específicas daqueles que detém informação e capacidade de 

organização.900   

                                                        
897 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 240.  
898 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 124.  
899 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 668-669. 
900 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 115.  
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Ricardo Lobo Torres, Professor Titular de Direito Financeiro da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), também nota que a classe pobre tem sido preterida, ao 

afirmar que:  

A insistência do Judiciário brasileiro no adjudicar bens públicos individualizados 
(ex. remédios), ao revés de determinar a implementação da política pública 
adequada, tem levado à predação da renda pública pelas elites, a exemplo do que 
acontece em outros países.901  

Muito embora já se tenha sustentado ao longo do presente estudo que o direito à 

RHA trata-se de um direito humano e fundamental, os Tribunais Constitucionais, ainda que 

respeitando de maneira ampla a margem de discricionariedade política de que dispõem os 

Estados nesta matéria, vêm exigindo, ao menos, dois requisitos à medida que limitam direitos 

fundamentais: um fim legítimo e proporcionalidade entre o sacrifício do direito, e a situação 

em que se encontra a pessoa a quem as ditas medidas se impõem.  

Neste sentido, Manuel Carrasco Durán, ao analisar o princípio da 

proporcionalidade nas decisões judiciais, conclui que:  

Uma medida que impeça o acesso de determinadas pessoas às técnicas de 
reprodução artificial somente pode ser entendida como conforme a Constituição 
quando realmente se encontre motivada pela finalidade de proteger direitos, bens ou 
valores reconhecidos na Constituição e quando seja proporcional. Por sua vez, os 
requisitos da proporcionalidade significam que a medida deve ser idônea, é dizer, 
apta para conseguir o fim que persegue; necessária, o que quer dizer que quando 
sejam possíveis medidas alternativas para a proteção de tais direitos, bens ou 
valores, deve escolher-se aquela que, sendo apta para conseguir o fim perseguido, 
limite em menor grau os direitos fundamentais afetados; e proporcional em sentido 
estrito o que significa que o sacrifício que sofre a pessoa, cujos direitos 
fundamentais veem-se limitados, deve estar compensado pelos benefícios que a 
sociedade obtenha devido à aplicação de dita medida.   

Ainda para o professor, a proibição de acesso a determinadas técnicas de 

reprodução artificial somente será possível quando realmente esteja motivada pela proteção 

de direitos, bens ou valores reconhecidos na Constituição e quando tal proibição possa 

considerar-se proporcional e necessária para assegurar a garantia daqueles direitos, bens e 

valores.902  

                                                        
901 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 
possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 75. 
902 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
254.  
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O direito à escolha reprodutiva como um direito negativo foi uma reivindicação 

bem sucedida em muitos países através de decisões judiciais que restringiram a intervenção 

governamental. Entretanto, o direito a tal escolha não avançou com tanto sucesso como um 

direito positivo, uma vez que os tribunais exercem menor influência no arbítrio 

governamental direto sobre alocação de recursos.903 Mas no Brasil, há pouco mais de uma 

década, começaram a surgir demandas acerca do acesso às técnicas RHA pelo SUS, como 

reivindicação de um direito positivo, muito embora com posicionamentos divergentes, 

devido, entre outros fatores, à falta de conhecimento mais aprofundado sobre o assunto.904  

O que agrava a situação é que as alegações por parte dos gestores, especialmente 

na defesa do réu (e o réu é o Estado) em processos judiciais, se limitam a meros argumentos, 

desprovidos de prova razoável, e quando mostram algo, não se demonstra, de forma 

inequívoca, que o dinheiro está sendo legalmente aplicado e não com base em registros que se 

revelam meramente contábeis, que não demonstram de forma clara e definitiva a eficiência da 

administração na gestão pública.905  

O desafio em que deve estabelecer-se a jurisprudência é o de aplicar os direitos 

fundamentais para resolver controvérsias referidas a novas realidades que, hoje em dia, 

mantêm-se substancialmente fora do âmbito de aplicação de tais direitos. E, junto a isso, 

resulta necessária a existência de uma norma legal que regule as novas faculdades que 

oferecem ao indivíduo os avanços da medicina e da investigação dentro do marco 

constitucional, limitando-as somente no caso de entrarem em conflito com os direitos 

fundamentais ou outros bens e valores derivados diretamente da Constituição.906  

O crescimento de ações judiciais que buscam os direitos sociais no Brasil, 

principalmente na área da saúde, e dentro desta, reivindicando os direitos reprodutivos, nada 

                                                        
903 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 156.  
904 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 84.  
905 Ibidem. p.111. 
906 DURÁN, Manuel Carrasco. Reprodução: Interpretação Constitucional e Biodireito. Tradução de Vilson 
Fontana e Fernando Afonso Francisco Fernandes. In: BUGLIONE, Samantha; VENTURA, Mirian (Org.). 
Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
259.  



329 
 

 

mais é do que o resultado da falta de compromisso do Estado brasileiro em fazer valer os 

direitos fundamentais.907  

Em várias oportunidades, os Tribunais Superiores proclamam a importância do 

direito fundamental à saúde para (i) admitir aplicabilidade imediata da norma inscrita no art. 

196 da Carta Política; (ii) reconhecer a possibilidade da intervenção judicial diante da recusa 

ou desídia das autoridades governamentais; e, finalmente, (iii) determinar o bloqueio de 

contas públicas para dar efetividade ao cumprimento das decisões judiciais.908 

Se nossa Carta Magna estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas (...)”, fica nítido que 

esse preceito determina um direito à saúde através de “políticas sociais e econômicas” porém, 

por meio do controle difuso de constitucionalidade, a interpretação que vem sendo dada a este 

preceito pelo STF é a de que este é um direito individual, que pode ser gozado diretamente 

por cada indivíduo, e não através da implementação de uma política pública. Desta forma, 

mesmo numa decisão favorável, aprisiona-se o interesse social e concede-se realce ao direito 

individual.909  

Existe toda uma série de decisões nesse sentido. Uma das mais citadas é a Petição 

1.246-1, proveniente do Estado de Santa Catarina, na qual foi relator o Ministro Celso de 

Mello. Esta decisão vem sendo reiteradamente mencionada pelo STF como paradigmática do 

seu reconhecimento do direito à saúde.910   

                                                        
907 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 132.  
908 LUPION, Ricardo. O direito fundamental à saúde e o princípio da impessoalidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 312.  
909 SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 146.  
910 “A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara denominada Distrofia Muscular de 
Duchene), a imprescindibilidade da medida cautelar concedida pelo poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina (necessidade de transplante das células mioblásticas, que constitui o único meio capaz de salvar a vida 
do paciente) e a impostergabilidade do cumprimento do dever político-constitucional que se impõe ao Poder 
Público, em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção à saúde (CF, art. 196) 
e de dispensar especial tutela à criança e ao adolescente (CF, art. 6º, c/c art. 227, § 1º) constituem fatores, que, 
associados a um imperativo de solidariedade humana, desautorizam o deferimento do pedido ora formulado pelo 
Estado de Santa Catarina (fls.2/30). O acolhimento da postulação cautelar deduzida pelo Estado de Santa 
Catarina certamente conduziria a um desfecho trágico, pois impediria, ante a irreversibilidade da situação, que o 
ora requerido merecesse o tratamento inadiável a que tem direito e que se revela essencial à preservação de sua 
própria vida. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 
inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra 
essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 
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Em outra decisão, também da lavra do Ministro Celso de Mello, foi admitida a 

aplicabilidade imediata da norma inscrita no artigo 196 da Carta Política, no caso de um 

paciente HIV/AIDS, sem recursos financeiros e que pleiteava a aquisição gratuita de 

medicamentos, e foi assim ementada:  

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMA-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. 
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa 
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.911   

 Ainda em outro julgado, de relatoria do mesmo Ministro Celso de Mello, o STF 

reconheceu que:  

É preciso proclamar que as Constituições consubstanciam ordens normativas cuja 
eficácia, autoridade e valor não podem ser afetados ou inibidos pela voluntária 
inação ou por ação insuficiente das instituições estatais. Não se pode tolerar que os 
órgãos do Poder Público, descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação 
normativa que lhes foi imposto, infrinjam, com esse comportamento negativo, a 
própria autoridade da Constituição e afetem, em consequência, o conteúdo eficacial 
dos preceitos que compõem a estrutura normativa da Lei Maior. A inércia estatal 
em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo 
pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento 
que deve ser evitado, pois nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que 
elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, 
ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la 
aplicável somente nos pontos que se revelarem convenientes aos desígnios dos 
governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.912 (grifo nosso) 

A escassez alegada pela Administração Pública pode ser real, mas é dependente 

de escolhas humanas, não só de condições dadas. Embora a reserva do possível seja plausível 

como defesa jurídica, é muitas vezes usada como obstáculo fácil aos impasses dessa conta 

incontrolável. “Já que não há nada a fazer, nada façamos!” Aceitável, ela pode levar a 

consequências inaceitáveis.  

                                                                                                                                                                             

configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível 
opção: o respeito indeclinável à vida. Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo Estado de Santa 
Catarina, pois a decisão proferida pela Magistratura catarinense- longe de caracterizar ameaça à ordem pública e 
administrativa local, como pretende o Governo estadual (fls. 29) - traduz, no caso em análise, um gesto digno de 
reverente e solidário apreço à vida de um menor, que, pertencente a família pobre, não dispõe de condições para 
custear as despesas do único tratamento médico-hospitalar capaz de salvá-lo de morte inevitável (fls. 76). 
Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 1997. Ministro Celso de Mello, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência (RISTF, art. 37, I).” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal - Pet: 1246 SC, Rel: Min. Celso de Mello, 
j.  31/01/1997, DJ 13/02/1997). (grifo nosso). Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
911 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 271286 AgR/RS. Relator: Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000, DJ 
24/11/2000. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 10 jan. 2014.  
912 BRASIL Supremo Tribunal Federal. ADI 1484. Relator: Min. Celso de Mello, j. 21/08/2001, DJ 28/08/2001. 
Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
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O direito reconhece que um negócio não pode ter sua execução e suas 

consequências totalmente dependentes de uma das partes. Por isso, segundo o Professor da 

Universidade de São Paulo (USP), José Reinaldo de Lima Lopes, a judicialização de tais 

questões, ainda que problemática, não deve ser descartada em princípio. Pela judicialização 

de uma questão como esta dos direitos sociais, traz-se o Estado a prestar explicações 

convincentes de suas escolhas e de suas prioridades.913   

Ainda de acordo com o professor da USP, a reserva do possível não pode ser 

acatada quando Executivo e Legislativo manipulam de tal forma o orçamento a criá-la de 

forma artificial. A distribuição igualitária é fundamental. Não se pode pedir e não se deve dar 

a uma pessoa em particular algo que se sabe de antemão que não pode ser dado a todos os que 

se encontram na mesma situação. Se for dado, trata-se de uma concessão segundo a caridade, 

não segundo a justiça e nossos tribunais são tribunais de justiça e direito, não tribunais de 

caridade.914  

O que tem sido, de fato, falaciosa, é a forma pela qual muitas vezes a reserva do 

possível tem sido utilizada como argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa 

genérica para a omissão estatal no campo da efetivação de direitos fundamentais, 

especialmente de cunho social. Assim, segundo Ingo Sarlet:  

Levar a sério a reserva do possível (e ela deve ser levada a sério, embora sempre 
com as devidas reservas) significa também, especialmente em face do sentido do 
disposto no art. 5º, §1º, da CF, que cabe ao poder público o ônus da comprovação 
efetiva da indisponibilidade total ou parcial de recursos, do não desperdício dos 
recursos existentes, assim como da eficiente aplicação dos mesmos.915 

Em relação à eterna alegação de falta de dinheiro, ou dito de forma mais elegante, 

“escassez de recursos”, mesmo em se tratando do direito à educação, que também é um 

direito social, assim como o direito à saúde, cita-se como exemplo o julgamento do RE 

431773/SP, onde STF considerou a primazia de tal direito, assegurado no art. 208, inciso IV, 

                                                        
913 LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 
Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 166-168.  
914 Ibidem. p.171. 
915 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
363.  
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do texto constitucional916, diante da alegada discricionariedade do Município em matéria 

orçamentária, pois, no dizer do Ministro Marco Aurélio:  

Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever 
do Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade.  O Estado – União, Estados propriamente ditos, ou seja, 
unidades federadas, e Municípios – deve aparelhar-se para a observância irrestrita 
dos ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas 
com a deficiência de caixa. Eis a enorme carga tributária suportada no Brasil a 
contrariar essa eterna lengalenga.917 

Consequentemente, as meras alegações das autoridades governamentais de 

deficiência orçamentária não podem ser aceitas. Esse argumento não pode impedir ou 

dificultar a implementação dos direitos fundamentais sociais prestacionais na área da saúde.918 

No panorama nacional, sempre foi tormentoso defender-se um direito de acesso 

universal e igualitário às técnicas de RHA, a ser garantido pelo SUS. Em um estudo de 2010, 

onde foram analisadas jurisprudências sobre o tema entre os anos de 2003 e 2009, observou-

se seis julgados contrários ao custeio da FIV pelo SUS, onde os motivos para a negativa iam 

desde a falta de evidência de qualquer ofensa à vida ou à saúde da autora, passando pelo fato 

de que a FIV é um procedimento complexo e que pode requerer diversas tentativas, até a 

inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação em sede de tutela antecipada. 919  

Porém, ao lado de vários julgados contrários, encontrou-se uma importante 

decisão favorável, proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT) em sede de apelação, e que reconhecia expressamente o dever constitucional do 

Estado Brasileiro a prestar assistência à concepção, sendo reconhecido o direito à saúde em 

conexão com o direito ao planejamento familiar:  

Não obstante as dificuldades relatadas pela coordenadora do Serviço de Reprodução 
Assistida, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação” (art. 196/CF/88). Dessa forma, se a rede pública 

                                                        
916 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - educação infantil, em 
creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
917 BRASIL Supremo Tribunal Federal. RE 431773/SP. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 15/09/2004, DJ 
22/10/2004. Disponível em: <www.sft.jus.br>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
918 LUPION, Ricardo. O direito fundamental à saúde e o princípio da impessoalidade. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 322.  
919 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 25.  
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disponibiliza para a população tratamento específico e complexo em reprodução 
humana, inclusive com o cadastramento dos pacientes que dele necessitam, deveria, 
a tempo e a modo, garantir a efetiva implementação do serviço e a realização das 
medidas indispensáveis para a viabilidade e o sucesso do Programa.920 

Observa-se que a decisão jurisdicional citada, mesmo sem referência expressa nas 

razões do voto, incorpora a tese da proibição do retrocesso e a cláusula do desenvolvimento 

progressivo em matéria de direitos humanos econômicos, sociais e culturais. A racionalidade 

do acórdão expressamente aborda que programa de RHA foi instituído na rede pública (à 

época, no Hospital Regional Asa Sul – HRAS), e vinha alimentando as esperanças de 

formação de uma família, contando com uma lista de espera de mais de 1.900 pacientes, que 

sonhavam em submeterem-se às técnicas reprodutivas e que lutavam contra o tempo.  

Neste caso, se o ente público já havia colocado à disposição dos usuários do SUS 

o serviço de RHA, não poderia amesquinhar a proteção já consagrada aos direitos humanos e 

à saúde sexual e reprodutiva. Violaram-se, desta feita, os direitos à saúde reprodutiva e sexual 

não só por ação, como também por omissão.921   

Muito embora as primeiras decisões colegiadas tenham sido dadas pelos tribunais 

brasileiros a partir do ano de 2003, na presente investigação procurou-se fazer um 

levantamento de todas as decisões que envolviam a solicitação do acesso à FIV no SUS, a 

partir do ano de 2007, já que esse era o ano inicial do banco de dados do sítio eletrônico da 

Rede JusBrasil.922 

Os dados foram coletados na Rede JusBrasil no dia 10 de dezembro de 2015, e o 

intervalo do estudo foi entre os anos de 2007 e 2015 (até 10/12/2015). O objetivo foi avaliar a 

demanda judicial nos Tribunais de Justiça de todas as unidades da Federação, Tribunais 

Regionais Federais das cinco regiões, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal (dos casos favoráveis e desfavoráveis), onde se pleiteava o custeio da FIV pelo SUS. 

Foram utilizados como descritores os seguintes termos: “fertilização in vitro” , “SUS”, 

“infertilidade” e “tratamento”. Ao todo foram encontradas 66 jurisprudências, com 27 (41%) 

                                                        
920 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apel.Civ. 2005.01.1.039158-6 – 6ª. T. Cível – 
Relator: Des. Otávio Augusto, j. 22/11/2006, DJ 11/01/2007. Disponível em: <www.tjdft.jus.br>. Acesso em: 10 
jan. 2014. 
921 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 26.  
922 Os serviços, sites e aplicações da Rede Jusbrasil são oferecidos pela pessoa jurídica de direito privado com a 
seguinte Razão Social: GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. CNPJ: 07.112.529/000146, 
simplesmente denominada “JUSBRASIL”. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
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decisões favoráveis ao custeio da FIV por parte do SUS e 39 (59%) desfavoráveis. No ano de 

2009 não foi encontrada nenhuma decisão com os descritores acima, enquanto no ano de 2014 

se deu a maioria das decisões, num total de 29 para aquele ano (44% das 66 decisões 

encontradas na pesquisa). Observou-se também que o maior número de julgados foi 

encontrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), com 40 decisões (60,6% do 

total das demandas no período do estudo), sendo 45% delas favoráveis (18 casos). Todos 

esses dados estão ilustrados de forma detalhada no Gráfico 5 e Tabelas 6 e 7.  

Gráfico 5 – Distribuição das jurisprudências favoráveis e desfavoráveis à FIV nos tribunais brasileiros entre os 
anos de 2007 e 2015. 

 

                         Fonte: Dados: Rede JusBrasil (www.jusbrasil.com.br), 2015; Gráfico: o autor 
      

       Tabela 6 – Distribuição das jurisprudências favoráveis e desfavoráveis à FIV nos tribunais brasileiros 
entre os anos de 2007 e 2015. 

Ano \ decisão Favorável Desfavorável Total 

2007 1 1 2 

2008 1 0 1 

2009 0 0 0 

2010 0 1 1 

2011 2 1 3 

2012 3 1 4 

2013 5 12 17 

2014 11 18 29 

2015 4 5 9 

Total 27 39  66  

(Percentual) (41%) (59%) (100%) 

                        Fonte: Dados: Rede JusBrasil (www.jusbrasil.com.br), 2015; Tabela: o autor 
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 Tabela 7 – Distribuição das jurisprudências favoráveis e desfavoráveis à FIV, por tribunais, entre os 
anos de 2007 e 2015. 

        Ano \ decisão        Favorável Desfavorável 

2007 DF (1) TRF 2 (1) 

2008 SP (1)  

2009 - - 

2010 - MG (1) 

2011 SP (1) RS (1) RS (1) 

2012 RS (3) RS (1) 

2013 RS (3) SP (2) SP (2) RS (7) RJ (2) TRF2 (1) 

2014 RS (8) SP (2) RJ (1) STF (1) RS (14) AL (1) SP (1) RJ (1) 

2015 RS (3) SP (1) STJ (1) RS (2) DF (1) PR (1) 

                       Fonte: Dados: Rede JusBrasil (www.jusbrasil.com.br), 2015; Tabela: o autor 
 

 

Alguns pontos merecem ser destacados, tanto nas justificativas dos julgados que 

foram desfavoráveis ao acesso gratuito à FIV, como naqueles que o concederam.  

Em relação à negativa do acesso gratuito, já no ano de 2007, o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, em sede de apelação cível, negava o tratamento médico de FIV, 

indeferindo a antecipação da tutela, já que a Lei 9.263/96 não se referia especificamente à 

FIV. O relator, Desembargador Sergio Schwaitzer, em seu voto, dá como correta a análise 

tecida na sentença a quo, no sentido da improcedência do pedido, a qual manteve pelos seus 

próprios fundamentos, verbis923: 

(...) Art 9º: Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos 
todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e 
que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção. Parágrafo Único – A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer 
mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus 
riscos, vantagens, desvantagens e eficácia. Verifica-se do dispositivo acima 
transcrito, que mesmo a obrigação dos gestores do Sistema Único de Saúde de 
garantir em toda a sua rede de serviços, programa de atenção integral à saúde que 
inclua a assistência à concepção, nos termos do inciso I, do parágrafo único, do Art. 
3º, da Lei nº 9.263/96, anteriormente transcrito, não é ilimitada; sofre constrições 
técnicas, éticas, médicas, etc. Observe-se, ademais, que, em nenhum momento, a 
lei em questão se refere a uma técnica de concepção específica – in casu, a 
fertilização in vitro. Não atribui, portanto, à cidadã, o direito subjetivo a uma 
prestação determinada, no que diz respeito à referida técnica de fertilização. 
Por esta razão, não se configura, como pretende a Autora, direito imediato e, 

                                                        
923 BRASIL. Tribunal Regional da 2ª  Região. 7ª T. Esp. Apel. Civ. 2005.51.01.004958-3. Relator: Des. Sergio 
Schwaitzer, j. 11/07/2007, DJ 24/07/2007. Disponível em: <www.trf2.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 2015.  
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logicamente decorrente, ao provimento, por parte dos Réus, do procedimento 
requerido na exordial (...) (grifo nosso) 

Nota-se que foi utilizado o argumento de que não havia na Lei no 9.263/96 (Lei do 

Planejamento Familiar) referência à FIV. Acontece que a FIV é uma das técnicas empregadas 

na concepção. Pura questão de hermenêutica, aqui empregada a favor do Estado. 

Boa parte das demandas foi indeferida (19 dos 66 casos, ou 28,7% do total) em 

sede de antecipação de tutela, ao argumento de que não se tratava de risco iminente de vida. 

Como exemplo, ilustra-se a questão com um julgado de 2013, do TJRS:  

(...) Ocorre que, embora o tratamento de fertilização in vitro tenha grande 
influência na qualidade de vida da autora, não restou demonstrado o efetivo 
risco de vida, indispensável para a concessão da antecipação da tutela 
pleiteada. (...) Desse modo, tenho que, em princípio, o fornecimento do tratamento 
de fertilização in vitro pelo Poder Público deve atender à ordem de pedidos a fim de 
se estabelecerem prioridades no atendimento aos necessitados, ante a notória 
escassez de recursos públicos e a necessidade de preservação da isonomia. Posto 
isso, não demonstrado o risco de vida suportado com o indeferimento do 
pedido, é de ser mantida a medida que indeferiu a antecipação de tutela, uma 
vez que não visualizada a urgência da pretensão. (grifos nossos).924

 

 

Outros importantes argumentos, ao negar as demandas, são de que o direito à 

RHA não se trata de um direito à saúde e de que a infertilidade tampouco se trata de uma 

doença. A título de exemplo, um dos recentes julgados do Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJPR) aborda o tema em sua ementa:925 

O direito à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado 
pelo Estado (União, Estados, Municípios e Autarquias), desde que comprovada a 
doença e a necessidade de tratamento específico. Todavia, no caso, 
a pretensão é de obter tratamento para reprodução humana (fertilização “in vitro” e 
transferência de embriões), ou seja, o objetivo da demanda não 
é tutelar o direito à saúde, mas auxiliar na prole. E, não é razoável obrigar 
o Estado a custear tratamento de fertilização, auxiliando na ampliação das famílias, 
pois essa pretensão não se confunde com o direito fundamental à saúde. O casal, no 
caso, possui o sonho de ter filhos, mas não está conseguindo realizá-lo, não sendo 
obrigação do Poder Público arcar com o alto custo de tratamento visando a 
reprodução humana, mas sim assegurar o direito à saúde. Portanto, o procedimento 
almejado pelo casal visa unicamente à reprodução humana, e 
não ao tratamento de patologia, motivo pelo qual não se refere ao direito à 
saúde, mas apenas ao planejamento familiar (geração de filhos), inexistindo, 
assim, direito. (grifos nossos). 

                                                        
924 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2ª Cam. Civ. Ag. Inst. 70053099578. Relator: Arno 
Werlang, j. 25/02/2013, DJ 27/03/2013. Disponível em: <www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
925 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. 5ª Cam. Civ. Apel. Civ. 1448881-8. Relator: Leonel Cunha, j. 
24/11/2015, DJ 04/12/2015. Disponível em: <www.tjpr.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 



337 
 

 

No mesmo sentido de que a infertilidade não se trata de doença, o Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP), em sede de Apelação c/ Revisão n° 0003783-90.2013.8.26.0439, 

de 2014, conclui não há risco à saúde ou à vida da autora, pois não há que se falar em doença, 

vez que a infertilidade, assim não é tratada. Afirma ainda que a autora não está enferma e as 

medicações pretendidas não têm a finalidade de preservar ou garantir sua vida ou saúde. 

Segue a ementa, verbis: 

Obrigação de Fazer Fornecimento de medicamentos para indução à fertilização “ in 
vitro”. Impetrante que busca medicação e exames para reprodução assistida, mas 
não é portadora de doença que coloque sua vida em risco, ou que obriga o Estado ao 
fornecimento. Sentença de improcedência Recurso não provido.926 

Não se pode concordar com tais argumentos, pois o direito reprodutivo, já 

exaustivamente analisado no capítulo 1, é um direito humano e um direito fundamental sim. 

Como o objetivo da demanda não é tutelar o direito à saúde? Apenas auxiliar na prole? E o 

direito fundamental insculpido no §7º do art. 226 de nossa Lei Maior?927  Seria apenas uma 

norma vazia? Difícil é acreditar que um julgado, depois de mais de 20 anos após a 

Conferência do Cairo, onde foi estabelecida a definição de saúde reprodutiva928, afirme que 

não há direito à mesma.  

E como dizer que a infertilidade não é uma doença? Basta observar a definição 

adotada em 2009 pela OMS: “Infertility (clinical definition): a disease of the reproductive 

system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of 

regular unprotected sexual intercourse.”929   

Não bastasse essa definição, que logo no início afirma ser a infertilidade uma 

doença, o próprio SUS adota a tabela da Classificação Internacional de Doenças – CID-10, 

por meio do DATASUS930, o qual disponibiliza um programa denominado PESQCID, onde é 

                                                        
926 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Cam. Civ. Apel. Civ. c/ Rev. 0003783-90.2013.8.26.0439. 
Relator: Ana Liarte, j. 04/08/2014, DJ 06/08/2014. Disponível em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
927 Art. 226, § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 
928 BRASIL. Secretaria de políticas para as mulheres. Relatório da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento – Plataforma do Cairo. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/acoes-
internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/ relatorio-cairo.pdf/view>. Acesso em: 19 jun. 2013. 
929 ZEGERS-HOCHSCHILD, Fernando et al. The International Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART 
Terminology, 2009. Fertil. Steril . vol. 92, n. 5, 2009, p. 1522. 
930 BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde – CID-10. Disponível em: < http://www.datasus.gov.br/ 
cid10/V2008/cid10.htm>. Acesso em: 10 jun. 2015. 
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possível, a partir da especificação de alguns termos, procurar quais os códigos que satisfazem 

ao critério especificado. E ao inserir o termo “infertilidade”, obtêm-se os seguintes resultados, 

exibidos na Tabela 8. Ou seja, infertilidade é sim, uma doença, e como tal deve ser tratada por 

nossos tribunais, que ainda insistem, citando jurisprudências antigas, dizer o contrário. 

 
       Tabela 8 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – CID-10 - Infertilidade 
Código Doença 

N46    Infertilidade masculina 

N97    Infertilidade feminina 

N97.0    Infertilidade feminina associada à anovulação 

N97.1    Infertilidade feminina de origem tubária 

N97.2    Infertilidade feminina de origem uterina 

N97.3    Infertilidade feminina de origem cervical 

N97.4    Infertilidade feminina associada à fatores do parceiro 

N97.8    Infertilidade feminina de outra origem 

N97.9    Infertilidade feminina não especificada 

                                 Fonte: Dados: Ministério da Saúde, DATASUS, 2015; Tabela: o autor.  
  

Quanto às decisões que foram favoráveis e concederam o acesso gratuito à FIV, 

pode-se observar novamente na Tabela 6 que, no ano de 2014, o percentual de decisões 

favoráveis foi de 37,9%, aumentando para 44,4% no ano de 2015. Ainda é cedo para afirmar, 

mas esse aumento na concessão do acesso universal e igualitário à FIV denote uma mudança 

de entendimento dos tribunais. 

Talvez, uma das decisões favoráveis encontradas, e que represente da melhor 

forma o papel do Estado em respeitar o direito à vida, o direito de gerar uma vida e, por 

conseguinte, o direito a se formar uma família, seja a recente Apelação no 70062557228, do 

TJRS, cuja relatoria foi do Desembargador Carlos Roberto Lofego Canibal, verbis:  

AGRAVO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 
PARA INFERTILIDADE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NECESSÁRIOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. A Constituição Federal 
de 1988 enumera, dentre os direitos fundamentais de todo o cidadão, o direito à 
vida. E o legislador constituinte, ao garantir o direito à vida, garante não apenas o 
direito a manter-se vivo, mas o direito de dar a vida, de gerar um ser humano. E é 
exatamente isto o que almeja a recorrente. A própria Carta Republicana tem na 
família a base da sociedade (art. 226). Ao que se sabe, há intenção por parte do 
Ministério da Saúde em garantir tratamento às mulheres inférteis, o que não há, no 
entanto, é agilidade, efetividade. E agilidade é tudo o que deve prevalecer em se 
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tratando de infertilidade feminina, pois é cientificamente comprovado que quanto 
maior a idade da mulher, menores são as chances de uma gravidez, até mesmo em 
razão da diminuição, a cada ano, do número e também da qualidade dos óvulos. O 
tempo, nestes casos, passa a ser o maior inimigo. (...) A temática é das mais atuais, 
silenciada de longa data, possivelmente por não ser interessante para o Governo, 
pelo alto custo dos tratamentos de reprodução assistida. Ocorre que para estas 
mulheres, cuja única alternativa são justamente as técnicas de reprodução assistida, a 
sociedade tem o dever de dar uma resposta. E esta resposta não pode ser outra senão 
garantir-lhes o direito de gerar uma vida, de constituir uma família, sem o 
argumento simplista de que para estes casos, de infertilidade, há a opção da adoção. 
(...) Ao se negar o direito à autora de se utilizar de todas as técnicas éticas e 
legais disponíveis para que venha a gerar um filho, se estará compactuando 
com um sistema que elege quem tem o direito e quem não tem o direito de ser 
mãe, cujo liame se encontra entre quem tem condições econômicas para 
suportar os altos custo, e quem não tem. Inteligência do disposto nos artigos 5º, 
caput, 196 e 226, caput e §7º, da Constituição Federal, Lei Federal nº 9.263/96 e 
Portarias 426/05 e 388/05, do Ministério da Saúde. RECURSO DESPROVIDO. 
(grifo nosso).931 

Na presente decisão, ainda se aborda o tema da adoção, afirmando que adotar, 

sem dúvida alguma, é um ato de amor, e deve receber todo o incentivo, mas não se pode 

entender seja esta a única resposta que se possa dar a quem tem todo o direito de gerar uma 

vida, sobretudo quando a medicina avança a cada dia no sentido de tornar realidade o que 

antes era apenas um sonho. 

Com relação ao argumento da “reserva do possível”, exaustivamente utilizado nas 

decisões que negaram o acesso às técnicas de RHA, o vanguardista TJRS já se posicionou 

contra esse argumento. Em uma de suas decisões afirma:  

Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder 
Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a 
própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito 
do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos, 
tratamentos e aparelhos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder 
prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência 
do tratamento pleiteado. A própria Carta Constitucional impõe o dever de proceder à 
reserva de verbas públicas para atendimento à demanda referente à saúde da 
população, bem maior dentre aqueles que lhe incumbe zelar, descabendo sustentar 
ausência de destinação de recurso para desobrigar-se. Não se pode invocar a 
“reserva do possível” se o ente público sequer cumpre com o mínimo 
constitucional exigido - no orçamento - para a manutenção à saúde. Quem tem 
reais condições de avaliar a situação e de prescrever a medicação mais adequada 
para o paciente é o médico que o assiste, profissional devidamente registrado no 
CREMERS, com quem a paciente consultou e avaliou a situação em concreto. (grifo 
nosso).932 

                                                        
931 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 1ª Cam. Civ. Agr. em Apel. Civ. 70062557228. Relator: 
Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 15/04/2015, DJ 30/04/2015. Disponível em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 
10 dez. 2015. 
932 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 21ª Cam. Civ. Apel. Civ. 70056046527. Relator: 
Francisco José Moesch, j. 11/09/2013, DJ 25/09/2013. Disponível em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 
2015. 
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Nesta decisão, afirma ainda o relator Francisco José Moesch que há um total 

descaso do Estado, da União e do Município relativamente ao cumprimento da norma 

constitucional que vincula constitucionalmente um valor mínimo a ser aplicado na saúde (art. 

77, § 4º, da ADCT da CF/88, e art. 198, § 3º, da CF/88). Então, como se pode falar em 

reserva do possível, se tal reserva sequer foi feita? 

E finalmente, em direção oposta às decisões que negaram o acesso pelo SUS às 

técnicas de RHA, tendo por fundamento o fato de que a infertilidade não representa risco de 

vida, o TJRS, em um de seus julgados, se posicionou de forma contrária, não só afirmando 

que não é necessário o risco de morte para ter o direito à saúde assegurado, como também 

refere ter sido destinada verba em 2012, pelo Ministério da Saúde, para a realização do FIV 

pelo SUS:933 

Inicialmente, cabe destacar que o tratamento postulado, embora não seja destinado à 
cura de uma doença, deve ser compreendido como um direito à saúde. Como referi 
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 70058417486, “Relativamente aos 
problemas de saúde relacionados com a infertilidade, não se pode olvidar também 
que o próprio Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.149, de 28 de 
dezembro de 2012, destinou o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos 
estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de atenção à Reprodução 
Humana Assistida, no âmbito do SUS, incluindo fertilização in vitro e/ou injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides”. Assim, com base nos artigos 6º e 196 da 
Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar 
atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do 
medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem 
postula. No caso, por meio do atestado médico juntado aos autos, a parte autora 
comprovou a necessidade da utilização da medicação. Igualmente ficou 
demonstrado nos autos que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, 
sendo, inclusive, representada pela Defensoria Pública. Ademais, não é necessária 
a presença de risco de morte para que a paciente tenha o direito constitucional 
à saúde assegurado. Sentença de improcedência reformada. APELO PROVIDO. 
(grifo nosso).  

Para o Procurador da República, Jorge Munhós de Souza, os tribunais ao 

decidirem são influenciados pela opinião pública, pelas manifestações parlamentares e pelas 

tendências do chefe do executivo. Além disso, as decisões dos tribunais estão submetidas aos 

humores do jogo político para serem implementadas a contento.934 

Assim, de tudo o que se pode observar diante das decisões aqui analisadas, nota-

se que cada vez mais os magistrados e parte da doutrina vêm defendendo a intervenção e 

fiscalização judicial nas políticas públicas inerentes ao Poder Executivo, a fim de conceder os 

                                                        
933 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 3ª Cam. Civ. Apel. Civ. 70060660289. Relator: Leonel 
Pires Ohlweiler, j. 28/08/2014, DJ 29/09/2014. Disponível em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
934 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 82.  
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direitos sociais aos cidadãos, com fundamento na máxima efetividade da Constituição e nos 

diversos direitos inerentes à pessoa humana. E isso tem acontecido devido à omissão 

inconstitucional do administrador em efetivar alguns direitos básicos constitucionalmente 

garantidos, e entre eles, o direito à saúde sexual e reprodutiva.935  

Nesse sentido, e reconhecendo a importância dos direitos reprodutivos, o CNJ 

realizou, entre os dias 18 e 19 de maio de 2015, a II Jornada Nacional da Saúde, para debater 

os problemas inerentes à judicialização da saúde e apresentar enunciados interpretativos sobre 

o direito à saúde, destacando-se o Enunciado No 68 (Biodireito), o qual estabelece que “os 

direitos reprodutivos correspondem ao conjunto de direitos básicos relacionados com o livre 

exercício da sexualidade e da reprodução humana”.936 

Porém, um problema surge ao se indagar se é o juiz ou a lei que tem a 

legitimidade para interferir diretamente nas relações privadas, para decidir o que é ou não, 

constitucional, pois se de um lado, o intérprete necessita de uma preparação e experiência 

científica (ou de uma acessoria técnica) para fazer normas e criar políticas públicas na área da 

saúde, educação ou economia, por outro lado, o juiz, via de regra, não tem conhecimentos 

técnicos suficientes para saber se determinados investimentos na saúde são necessários ou não 

para uma determinada região, assim como, se determinado medicamento atende às 

necessidades do paciente.937  

Desta forma, imperioso a elaboração de uma lei que trate especificamente das 

técnicas de RHA e possa garantir o acesso universal e igualitário às mesmas, ao mesmo tempo 

em que seja implementada uma política pública que garanta e efetividade da lei, e não seja 

dependente do jogo político, do vai e vem das decisões dos administradores públicos e da boa 

vontade dos magistrados para conceder um direito que é de cada um de nós.  

 

 

                                                        
935 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 76-78.  
936 BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Enunciados Aprovados na II Jornada de Direito da Saúde. São 
Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/ arquivo/2015/05/96b5b10aec7 
e5954fcc1978473e4cd80.pdf >. Acesso em: 29 mai. 2015. 
937 PINHEIRO NETO, Othoniel, op. cit. p.81-82.  
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4.4 A possibilidade de implementação do acesso universal e igualitário à fertilização in 

vitro a partir de um diálogo construtivo 

Se dificuldades existem para que seja elaborada uma lei que trate especificamente 

das técnicas de RHA em nosso país, não serão menores os desafios para que se garanta o 

acesso universal e igualitário a essas técnicas, principalmente as de alta complexidade, como 

a FIV. Os custos são elevados, mas nem por isso, os casais que padecem com a infertilidade e 

sonham em ter um filho e formar uma família, podem ficar à margem do progresso científico, 

que poderia contornar tão delicado problema multifacetado. 

É importante lembrar que o compromisso formal de tornar a saúde reprodutiva 

universalmente acessível foi um consenso aprovado pelos governos de 179 países – e entre 

eles, o Brasil –, durante reunião promovida pela ONU, no Cairo, no período de 5-13 de 

setembro de 1994. Deve-se destacar que este compromisso com a saúde reprodutiva não 

ocorreu em uma Conferência sobre Saúde. Ele foi firmado em uma Conferência sobre 

População e Desenvolvimento. Ou seja, a saúde reprodutiva não é apenas um sério problema 

de saúde, ela é uma questão de desenvolvimento.938  

Os governos democráticos comprometidos com o seu eleitorado e que endossaram 

o Programa de Ação da CIPD, no Cairo, têm responsabilidade pela formulação e melhoria de 

leis, que atendam a saúde reprodutiva de sua população. Consequentemente, as leis devem 

proteger o direito de homens e mulheres de serem informados (sobre) e de terem acesso a 

métodos de planejamento familiar de suas escolhas que sejam seguros, eficazes, 

financeiramente acessíveis e aceitáveis, e a outros métodos de suas escolhas para a regulação 

da fecundidade.939  

O PIDESC, adotado pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembleia Geral da 

ONU, em 16 de dezembro de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, e 

promulgado pelo Decreto no 591, de 06 de julho de 1992,  em seu artigo 15(1)(b), estabelece: 

                                                        
938 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 61.  
939 Ibidem. p.101.   



343 
 

 

“Os Estados-partes neste Pacto reconhecem o direito de todos em desfrutar dos benefícios do 

progresso científico e de suas aplicações.”940   

E o Comentário Geral No 14, adotado na 22ª sessão do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, em 2000, afirma que o direito humano à saúde se baseia em 

quatro critérios: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Com relação à 

acessibilidade dos serviços, existem quatro dimensões sobrepostas, a saber: 941  

• Não-discriminação: serviços de saúde devem ser acessíveis a todos, especialmente aos 

setores mais vulneráveis e marginalizados da população, na lei e na prática, sem nenhum 

tipo de discriminação.  

• Acessibilidade física: instituições de saúde e serviços devem estar localizados ao alcance 

físico seguro de todas as partes da população, especialmente de grupos vulneráveis ou 

marginalizados, tais como minorias étnicas e populações indígenas, mulheres, crianças, 

adolescentes, pessoas portadoras de deficiências e pessoas vivendo com HIV/AIDS.   

• Acessibilidade econômica (preços acessíveis): serviços de saúde devem ter preços 

acessíveis para todos. Pagamentos por serviços de cuidado com a saúde devem basear-se 

no princípio da equidade, garantindo que estes serviços, sejam eles privados ou públicos, 

tenham preços acessíveis para todos, incluindo grupos em desvantagem social.  

• Acessibilidade de informações: acessibilidade inclui o direito de buscar, receber e partilhar 

informações e ideias relativas a questões de saúde.  

 

De acordo com as recomendações do Grupo Científico da OMS, respeitar o 

princípio da qualidade de serviços requer, dentre outros requisitos, a disponibilidade do 

procedimento à população que precisa desses serviços.942  

                                                        
940 BRASIL. Decreto no 591, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. D.O.U. Poder Executivo, Brasília, DF, 7 jul. 1992. Disponível 
em: http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03 /decreto/1990-1994/D0591.htm. Acesso em: 14 dez. 2013. 
941 UNITED NATIONS. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment n. 14, 2000: 
The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights). Disponível em: <http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to 
_health_Comment_14.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2015. 
942 WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO.  Recent advances in medically-assisted conception: 
Report of a WHO Scientific Group WHO. Geneva: WHO, 1992, p. 18-19. (Technical Report Series 820). 
Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 38679/1/WHO_TRS_820_ eng.pdf>. Acesso em: 20 
dez. 2013.  
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A população, de uma maneira geral e independentemente de sua situação social e 

econômica, deve ser privilegiada com os avanços da RHA, tendo em vista o princípio de 

justiça. Os menos favorecidos economicamente também possuem o direito de gerar seus 

próprios filhos através das técnicas de RHA, devendo, para tal fim, receber ajuda estatal 

através do SUS. A alocação de recursos para a medicina terapêutica deve beneficiar todos os 

cidadãos brasileiros, e para tanto se faz necessária uma política de recursos destinados à 

operacionalização das técnicas de RHA. 

Em países periféricos (ou “em desenvolvimento”) como o Brasil, é factível a 

demanda indiscriminada por tecnologia de ponta, tanto por parte dos profissionais de saúde, 

quanto dos usuarios, levando à ampliação das desigualdades, em virtude dos custos 

financeiros envolvidos nos sistemas públicos de saúde. A existência de centros particulares de 

RHA altamente especializados levanta questões adicionais a respeito da discriminação e 

injustiça, não apenas na assistência médica em geral, mas, inclusive, no tocante às referidas 

técnicas de reprodução.943 

Observa-se que, em relação à acessibilidade dos serviços de saúde no Brasil, ainda 

há muito por fazer em relação à saúde reprodutiva, sempre deixada para segundo plano. Nesse 

sentido, praticamente não existem serviços de RHA gratuitos e acessíveis a todos que 

necessitam, não há informações adequadas sobre os mesmos e os poucos que existem 

encontram-se em apenas seis capitais (Brasília, Natal, Recife, Belo Horizonte, São Paulo e 

Porto Alegre) e na cidade de Ribeirão Preto - SP. Esse quadro precisa e pode mudar. E para 

isso, sociedade, políticos e administradores precisam dialogar. 

Em relação aos direitos sociais, ou seja, aqueles que devem ser prestados pelo 

Estado, como o acesso a certa modalidade de tecnologia reprodutiva, tais como a FIV, Débora 

Diniz e Samantha Buglione já vaticinavam há mais de uma década que era evidente que esses 

direitos precisavam passar por um debate público, precisavam submeter-se à construção de 

sistemas administrativos, orçamentários, legislativos e assim por diante.944 Caso contrario, 

tornam-se meras promessas vazias, fadadas ao esquecimento.  

                                                        
943 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 61.  
944 BUGLIONE, Samantha et al. Debate. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha. Quem pode ter acesso às 
tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 89.  
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Todos deveriam ter acesso aos procedimentos médicos necessários a seu caso 

clínico, independentemente de sua situação econômico-financeira, uma vez que as pessoas 

deveriam ser tratadas em igualdade de condições, onde cada paciente deveria ter a 

oportunidade de receber todos os procedimentos ou tratamentos disponíveis para seu caso, 

podendo decidir qual deles lhe parece o melhor, independentemente de seu custo, porque é 

dever do Estado colocar à disposição da população não só os serviços de saúde básicos, mas 

também uma medicina moderna e avançada.945  

Como expressamente prevê nossa Carta Magna, no art. 226, §7º, o Estado não 

pode interferir na vontade de se ter um filho por meio da procriação natural, estando proibido 

de adotar qualquer mecanismo coercitivo no contexto do planejamento familiar, pois este é 

exercido como resultado da livre decisão do casal. No entanto, em se verificando a 

impossibilidade material do exercício da liberdade procriativa por circunstâncias atinentes à 

esterilidade do casal – ou de um deles – ou à grande probabilidade da transmissão de doenças 

hereditárias à prole, incumbe ao Estado fornecer recursos educativos e científicos para o 

exercício do direito ao planejamento familiar.946 Até aqui, tudo isso está previsto no texto 

constitucional.947 

Porém, no contexto do direito à reprodução deve ser analisado o projeto parental 

daqueles que pretendem procriar com o recurso às técnicas de RHA, e no caso da presente 

investigação, com o financiamento do Estado, por meio do SUS, para aqueles que não têm 

condições para realizar o tratamento em uma clínica privada. 

É certo de que a prole proporciona o desenvolvimento da família e sua 

continuidade, inclusive para fins de amparar os pais quando estiverem em idade mais 

avançada, nos termos dos artigos 229 e 230, da CF/88948. Em termos ideais, de acordo com 

                                                        
945 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua 
Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 15.  
946 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 511. 
947 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 7º Fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
948 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade; Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
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Guilherme Calmon Nogueira da Gama, é imperativo que a legislação brasileira a ser editada a 

respeito das técnicas de RHA observe, estritamente, o disposto nos arts. 226, caput e § 7º e 

227, caput e §5º, ambos da CF/88949 e, nesse sentido, inclua a condição da existência de 

projeto parental que permita reconhecer, no âmbito do direito à reprodução, a possibilidade de 

acesso às técnicas de RHA.950 E mais do que isso, que possa permitir o acesso às mesmas para 

quem não tem condições financeiras para tal. 

Não há um direito de reprodução, pelo menos de acordo com uma interpretação 

estrita da CF/88. Entretanto, o estabelecimento desse direito e, por conseguinte, a obrigação 

do Estado de oferecer o acesso às tecnologias reprodutivas em hospitais públicos deveria ser 

levado em consideração.951 

Tendo em vista as crescentes necessidades da população, consciente de seus 

direitos, e que passou a exigir cada vez mais da administração pública uma efetiva prestação 

de serviços de sua responsabilidade, o Estado deveria fornecer aparato econômico e político 

para universalizar o acesso à saúde. Além disso, como sempre surgem novidades na área da 

ciência, o legislador constituinte também obrigou o Estado a sempre buscar meios para 

encontrar soluções para os problemas surgidos, em razão do progresso científico do país (art. 

218 da CF/88).952  

Outro aspecto importante a se destacar na CF/88 é que o direito à saúde foi 

alavancado com diversas cláusulas que vinculam recursos públicos para a sua efetivação. 

Desta sorte, União, Estados e Municípios passaram a ter recursos vinculados para atender a 

população (art. 198, §2º), sob pena de intervenção (arts. 35, III e 34, VII, “e”).  

Dessa forma, deduz-se que o direito à saúde abriga também o direito de acesso às 

técnicas de RHA, com o intuito de promover a plenitude da saúde sexual e da dignidade da 

                                                        
949 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 
950 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  O Biodireito e as Relações Parentais: O Estabelecimento da 
Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga. Tese (Doutorado em 
Direito Civil) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 515. 
951 BUGLIONE, Samantha et al. Debate. In: DINIZ, Débora; BUGLIONE, Samantha. Quem pode ter acesso às 
tecnologias reprodutivas? Diferentes perspectivas do Direito Brasileiro. Brasília: Letras Livres, 2002, p. 86. 
952 Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica 
e tecnológica e a inovação.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015).  
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pessoa humana, constituindo um dever do Estado a sua promoção ante a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais.953  

Não se pode negar que o constituinte, por meio do art. 196 da CF/88, estabeleceu 

um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde, o que reforça a 

responsabilidade solidária dos entes da federação, garantindo, inclusive, a “igualdade da 

assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (art. 7º, IV, da Lei no 

8.080/90)954, e nesse diapasão, um dos pontos basilares do SUS é sua descentralização, por 

entender-se que, com essa, aspectos regionais de cada região, em um país marcado pela 

heterogeneidade, seriam preservados. Nesse aspecto, a importância da municipalização do 

financiamento passa a ser questão vital, especialmente aos municípios.955 

Buscando fundamento de validade no art. 5º, caput, (direito à vida), nos arts. 196-

198 (direito à saúde) e no art. 226, §7º (direito ao planejamento familiar), o legislador 

infraconstitucional estabeleceu, no art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.263/96, os 

deveres estatais referentes aos direitos sexuais e reprodutivos.956 Bastaria, assim, apenas as 

normas constitucionais acima e a Lei no 9.263/96, para que o Estado propiciasse os recursos 

necessários para que o auxílio à concepção – e entre eles, as técnicas de RHA. Mas não é essa 

a realidade.  

Sendo assim, em relação à pergunta feita por Heloisa Helena Barbosa, em 2008, 

se haveria ou não necessidade de normas sobre a matéria, específicas sobre a RHA e se as leis 

ajudariam957, mesmo com as disposições constitucionais acima descritas e a Lei do 

Planejamento Familiar, ou se somente a Constituição já não seria o bastante, a resposta só 

pode ser uma: sim, há a necessidade de uma lei sobre RHA, e como já exaustivamente 

                                                        
953 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 52-53.  
954 Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: IV - igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
955 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 661-663. 
956 Art. 3º. O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou 
ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Parágrafo único - As instâncias gestoras 
do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a 
garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de 
atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: I - a 
assistência à concepção e contracepção; 
957 BARBOZA, Heloisa Helena. Técnicas de Reprodução Assistida – As Leis Ajudam? In: SOUZA, Maria do 
Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de reprodução 
assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 99.  
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repetido, que contemple também o acesso universal e igualitário a quem não possa pagar pelo 

tratamento. 

Uma lei sobre RHA é importante, pois está enraizado na cultura brasileira o 

pensamento de que as pessoas mais carentes não podem ter filhos, que o pobre só dá despesa 

e que incentivar e custear a procriação em uma população carente – que em última análise 

seria a usuária do SUS –, é um contrassenso diante da enorme escassez de recursos destinados 

a outros problemas dessa mesma população. E a lei viria para proteger essas pessoas que não 

tem condições de pagar um tratamento de FIV, e que atualmente encontram-se até mesmo 

sem acesso à justiça, pois além de não poderem pagar por um advogado, muitas vezes sequer 

conseguem apoio na Defensoria Pública, sempre lotada com outras infinitas demanas 

judiciais. 

A regra infraconstitucional densificou a obrigação estatal das instâncias do SUS, 

em todos os seus níveis, em toda a sua rede de serviços, de prestarem as ações de atenção à 

mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde, 

em todos os seus ciclos vitais e de acordo com os princípios do SUS – universalidade, 

autonomia, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira, assim como a 

descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação social – previstos na     

Lei no 8.080/90.958  

Se um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro é a promoção do bem, 

ainda que este bem deva ser reconhecido como de realização particularizada, como em 

relação ao acesso à RHA, e conformado na perspectiva de realização de um plano racional de 

vida, assegurando-se a não violação das dignidades envolvidas, acredita-se que determinados 

sujeitos não poderiam ser excluídos, pois o bem é considerado condição de possibilidade para 

a cidadania de todo e qualquer pessoa, inclusive para aquela que não tem condições 

financeiras de arcar com os custos de um tratamento caro, mas que não deixou de sonhar com 

o filho tão esperado.959   

                                                        
958 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. D. O. U., 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990.   Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
959 SIMIONI, Fabiane. Monoparentalidade e Tecnologias Reprodutivas. In: BUGLIONE, Samantha; 
VENTURA, Mirian (Org.). Direito à Reprodução e à Sexualidade: Uma questão de ética e justiça. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 315-316.  
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É preciso reconhecer que a iniquidade na área da saúde reprodutiva é a terceira 

causa de preocupação mundial no campo das injustiças sociais e não há nenhuma outra área 

da saúde em que a desigualdade seja tão evidente como no campo da saúde reprodutiva. E 

particularmente uma mulher infértil pode não ter nenhuma condição de doença, mas o seu 

sofrimento, em várias comunidades, é real, a julgar pelo que ela está disposta a passar, em 

termos de desconforto, risco, e custo para ter uma criança desejada.960 E certamente esse 

sofrimento é maior quanto menor for a conta bancária.  

Determinar prioridades entre os problemas de saúde para a alocação de recursos 

não é uma tarefa fácil. Deve-se considerar não apenas a prevalência do problema de saúde, 

mas também a sua gravidade. Além disso, a gravidade não significa apenas o risco de 

mortalidade. É preciso considerar, também, o risco de morbidade ou incapacidade no curto e 

longo prazos. E apesar de não sabermos exatamente quanto custaria para oferecer os serviços 

de saúde reprodutiva a todos, tem-se uma ideia mais clara do quanto irá custar para a saúde e 

para a vida das mulheres se os serviços de saúde reprodutiva não se tornarem universalmente 

acessíveis, já que seis de cada dez mulheres, em vários países, terão uma DST, sendo que 

todas elas correrão um risco maior de infertilidade, de câncer cervical ou de outros problemas 

de saúde sérios.961  

Com efeito, na distribuição dos benefícios, é evidente que se deve descartar 

qualquer tratamento discriminatório sem uma justificação racional. Principalmente na 

distribuição dos serviços públicos de saúde deve-se, logicamente, atentar para o princípio da 

igualdade material, de forma que os serviços possam chegar a todos.962  

Ao Estado cabe disponibilizar recursos para o planejamento familiar, estimulando 

a paternidade e a maternidade responsáveis, oferecendo condições para que as pessoas 

possam escolher com autonomia e consciência o momento de gerar, ou, contrariamente, de 

não fazê-lo. Um Estado que impõe uma política de reprodução humana tolhe o direito 

                                                        
960 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 13.  
961 Ibidem. p.60.  
962 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 120.  
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inalienável das pessoas em ter filhos, viola o direito de seus cidadãos quando os impede de 

gerar, ou, quando impõe um número restrito para a prole.963   

Reconhecer o direito à procriação exige nele incluir a proteção relativa à forma de 

fazê-lo. A noção de direito à escolha reprodutiva não pode considerar-se completa, se em seu 

interior não contiver igualmente, ao lado da reivindicação relativa ao se reproduzir (direito 

reprodutivo negativo), também aquela relativa ao como reproduzir (direito reprodutivo 

positivo).964 

Para garantir a efetividade da proteção, a Lei no 9.263/96 estabeleceu como 

atividade básica a assistência à concepção. Essa norma-regra, conjugada com o disposto no 

art. 9º da mesma lei, garante o acesso a todos os métodos e técnicas de concepção 

cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, para o 

pleno exercício do direito ao planejamento familiar.965 

Nesse sentido, para o jurista e professor italiano Pietro Perlingieri:  

Quando emprego das técnicas atinentes à inseminação artificial seja instrumento 
necessário ou muito útil ao pleno desenvolvimento da pessoa, o acesso às técnicas 
realiza o direito individual à saúde e insere-se dentre os deveres estatais decorrentes 
da assistência sanitária nacional.  

Pietro Perlingieri avalia decisão do Tribunal italiano que considera a FIV como 

tratamento sanitário necessário, “enquanto ajuda a remediar uma crise psíquica com 

dimensões patológicas” e que determina o reembolso das despesas efetuadas por parte do 

sistema de saúde pública e de uma seguradora particular.966 

                                                        
963 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 54.  
964 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 140-141. 
965 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 22.  
966 PERLINGIERI, Pietro, 2008 apud OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito 
de gerar enquanto direito humano à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e 
Biodireito do Instituto de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de 
Janeiro, 2010, p. 22-23. 
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A demanda por tratamentos de RHA está, muitas vezes, relacionada ao avanço da 

tecnologia reprodutiva, mas a preocupação com a infertilidade é universal e, possivelmente, 

mais urgente em países com poucos recursos.967   

Para Olga Krell, essas pessoas que apresentam infertilidade podem ser 

consideradas como portadoras de uma “doença”, já que os seres humanos normais possuem a 

capacidade normal de reprodução. A autora acrescenta ainda argumentos que evidenciam a 

responsabilidade do Estado em promover a RHA, diante do direito à saúde sexual:  

A saúde sexual de um individuo abrange o seu poder de procriar naturalmente. Onde 
há incapacidade nesse sentido, o afetado tem o direito a que o Estado disponibilize 
os meios para que ele possa ter filhos através da reprodução assistida. Por isso, o 
direito fundamental pode ser estendido à proteção da saúde sexual do individuo no 
âmbito da procriação ou seja, aos direitos reprodutivos. Os métodos de reprodução 
artificial estão intimamente vinculados à terapia de casais (ou indivíduos) 
impossibilitados de gerar, por si, seus próprios filhos, tendo criado expectativas e 
esperanças no tratamento da esterilidade.968  

A infertilidade de homens e mulheres pobres em nosso país não tem merecido a 

devida atenção por parte das políticas de saúde e, assim sendo, reveste- se de uma questão 

moral em função da falta de equidade no acesso a serviços de saúde com vistas à prevenção 

ou ao tratamento.969  

Esse ponto pode despertar certa polêmica em relação à instituição de políticas 

públicas voltadas para a atenção à RHA pelo SUS, pois, ao se ponderar o interesse de uma 

minoria infértil com o interesse da maioria, aliada à sempre incomprovada escassez de 

recursos públicos, pode-se chegar à conclusão precipitada de que o direito de acesso às 

técnicas de RHA não poderia ser exercido no Brasil, em virtude de ser interesse de uma 

minoria, ou de que seu exercício poderia prejudicar o interesse da maioria. E num Estado 

Democrático de Direito, não se pode aniquilar por completo um direito fundamental de uma 

minoria, principalmente quando somente alguns poucos procedimentos que envolvem as 

técnicas de RHA encaixam-se entre as demandas de alto custo.970   

                                                        
967 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 266.  
968 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Princípios Éticos e 
Jurídicos. 1. ed. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 110-111. 
969 BRAZ, Marlene. Bioética e Reprodução Humana. In: SCHRAMM, Fermin Roland; BRAZ, Marlene (Org). 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 170.  
970 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 101. 
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Muito embora a adoção seja uma experiência construtiva e enriquecedora, ela não 

representa o caminho escolhido por todos os que não podem gerar naturalmente. E isso já foi 

debatido na seção 1.5.3 do capítulo 1. Nesse sentido, deve ser reconhecida a legitimidade do 

recurso aos tratamentos para a infertilidade e esterilidade oferecidos pela ciência moderna.  

Maria Claudia Crespo Brauner considera legitimamente aceitável que pessoas 

atingidas por problemas de infertilidade ou esterilidade tenham a oportunidade de recorrer às 

modernas técnicas de RHA, como um direito a recobrar a saúde reprodutiva, ou remediar o 

problema da esterilidade e, assim, gerar. Segundo a autora, o acesso aos modernos 

tratamentos é um direito que deveria ser assegurado a qualquer pessoa e, inclusive, deveria ser 

disponibilizado pelo serviço público de saúde, a todo cidadão atingido por tal disfunção ou 

enfermidade. Porém, esta questão requer a implementação de uma política de saúde 

abrangente e que disponibilize de recursos financeiros condizentes com as necessidades no 

campo da saúde no país.971  

No Brasil, ao contrário do que aconteceu na Costa Rica (vide seção 3.2 do 

capítulo 3), não há nenhum impedimento legal aos casais em procurar uma clínica particular 

de RHA, desde que possam pagar por isso. Porém, ao mesmo tempo em que o Estado tem um 

papel negativo de não obstaculizar o acesso aos serviços de RHA, não possui um papel 

promocional regulamentado por lei. 

É fato que os casais que concebem de forma natural no Brasil podem utilizar os 

serviços custeados pelo Estado na gestação e no parto por meio do SUS, mas não recebem 

praticamente nenhuma ajuda para fins de concepção. O pré-natal e o parto, para aqueles que 

conceberam, está disponível a todos no SUS, para quem tem ou não condições financeiras. 

Nessa mesma linha de raciocínio, os serviços de saúde pública estendem a todas as mulheres, 

ricas ou pobres, o direito a exames ginecológicos de rotina e cuidados preventivos contra a 

infertilidade, e até mesmo as mulheres em casamentos com problemas reprodutivos têm este 

direito.  

Entretanto, nenhum fundo do Estado financia a concepção natural, pois, para o 

Estado, engravidar é algo natural e “de graça”, e devido à ausência de uma lei especícica 

sobre RHA que estabeleça as diretrizes orçamentárias para financiar as técnicas de RHA (e 

entre elas, a FIV), o Estado pode se negar a financiar os custos da RHA, ao argumento de que 
                                                        
971 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o 
debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 65. 
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desta forma não estaria negando aos casais de relações inférteis os mesmos serviços que 

estariam à disposição daqueles com relações férteis.972 Ou seja, o Estado financia para todos, 

férteis e inférteis, os serviços preventivos e de assistência pré-natal e parto. Mas se esquece de 

um detalhe: não se pode financiar pré-natal e parto para quem não consegue engravidar.  

A lógica desse raciocínio é apenas aparente e não resiste ao crivo da 

razoabilidade. É óbvio que não se coloca à disposição das mulheres férteis tratamento de 

RHA, pela simples razão de sua desnecessidade. O papel do Estado, nesse aspecto, é 

simplesmente negativo. A regra é a reprodução natural e a exceção a RHA. Em sendo 

hipótese de RHA, a tutela do direito humano à saúde reprodutiva e sexual se dá pela prestação 

positiva de acesso à assistência à concepção por parte do Estado. Nesse caso, a omissão 

estatal equivale à violação direta de direitos humanos e enseja responsabilização solidária dos 

entes públicos no plano interno, e do Estado brasileiro em nível internacional.  

Portanto, pode-se afirmar que há um dever estatal de prestar assistência à saúde 

reprodutiva que englobe o acesso aos melhores recursos científicos de concepção que 

corresponde ao direito subjetivo do homem à saúde reprodutiva, no aspecto do direito de 

gerar.973 

E quando se fala em custear a RHA, para aqueles que dizem que o nosso país é 

pobre, advirta- se que mesmo em se tratando de números proporcionais, o Brasil – cujo gasto 

com saúde pública é inferior a 4% do seu PIB – ainda fica muito atrás de países que possuem 

um sistema de saúde semelhante ao SUS brasileiro, tais como Reino Unido e Alemanha, que 

gastam pelo menos 6% do PIB na saúde.974   

Segundo o governo, gastam-se com a saúde no Brasil pouco mais de 300 dólares 

per capita/ano. Outras avaliações mais pessimistas estimam que esse valor não vá além dos 

200 dólares. De qualquer maneira, o que são 300 ou mesmo 200 dólares, na hipótese de 

chegar aos almejados 10% do PIB, diante dos gastos internacionais, que alcançam 2.434 

                                                        
972 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 318.  
973 OLIVEIRA, Patrícia Fonseca Carlos Magno de. Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano 
à saúde sexual e reprodutiva. Monografia – Curso de Extensão e Biodireito do Instituto de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Rio de Janeiro, 2010, p. 27. 
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dólares na Inglaterra, 2.022 dólares na Itália, 2.585 dólares no Canadá, até 3.074 dólares nos 

Estados Unidos?  

Mesmo que se leve em conta que a composição de gastos é diferente entre essas 

realidades nacionais, será possível pensar que na realidade brasileira, 300 dólares per capita 

ao ano permitiriam a implementação dos conceitos constitucionais de universalidade e 

equidade, com uma incorporação tecnológica adequada? Se for possível, seguramente 

implicará uma real redefinição de prioridades internas do sistema, com total subordinação à 

racionalidade de planejamento, ao estrito controle descentralizado dos usuários e, 

principalmente, à eficiência na administração975, onde a burocracia infinita, a má gestão dos 

recursos públicos e o mal da corrupção ainda são problemas difíceis – mas não impossíveis – 

de se resolver. 

Por meio de um dos princípios da bioética – o da justiça – deverá haver 

tratamento isonômico na distribuição dos benefícios descobertos ou inventados pela ciência, 

de forma a poder garantir o acesso a todos, independentemente de condições financeiras para 

tanto. Muito embora, constitucionalmente, seja assegurado o direito a qualquer tipo de 

procriação, seja natural ou assistida, na prática a parcela pobre da população não tem acesso à 

RHA ou, quando tem, isto se faz, com exceções, de forma moralmente inaceitável. Certos 

serviços que oferecem tal procedimento, fazem-no trocando os óvulos da mulher pobre pelos 

medicamentos pagos pelas ricas que deles necessitam, usando-se o eufemismo de doação de 

óvulos.976  

Fazer a inclusão social para proporcionar o acesso à RHA, como um direito à 

saúde, pode ser uma meta mais do que desejável, desde que seja um trabalho social e 

consciente, para se buscar a efetivação deste direito à saúde que foi elevado à categoria de 

Direitos Humanos. 977 

Para que qualquer prestação seja determinada ao Estado, deve ser verificado se o 

beneficiário efetivamente é carente de recursos, pois, apesar de a saúde ser um típico direito 

de justiça social – sendo, portanto, devido a todos – ela não é dever somente do Poder 

                                                        
975 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
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Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 179.  
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Público. Sendo possível que a prestação seja suportada pelo particular, por sua família, pela 

comunidade ou por qualquer outro ente, o Estado deve ser desonerado, a fim de que possa 

melhor aplicar os seus escassos recursos, e atingir o objetivo de redução das desigualdades 

sociais – art. 3º, III, da CF/88.978 E uma futura lei sobre RHA no Brasil, e consequentemente 

uma política pública que lhe dê efetividade, não podem ignorar esse aspecto, sob o risco de 

um fracasso total. 

Nas sábias considerações de Ingo Sarlet:  

A Constituição assegura que todos tenham, em princípio, as mesmas condições de 
acessar o sistema público de saúde, mas não que qualquer pessoa, em qualquer 
circunstância, tenha um direito subjetivo definitivo a qualquer prestação oferecida 
pelo Estado ou mesmo a qualquer prestação que envolva a proteção de sua saúde. 
Considerando que a própria Constituição autoriza a existência de sistemas privados 
de prestação de serviços de saúde (pagos diretamente pelas pessoas que a estes 
sistemas resolvem aderir), já se vislumbra que a gratuidade em qualquer caso se 
revela como questionável, havendo aspectos a serem repensados.979 

Ainda para o professor gaúcho, de outra parte, não se poderá olvidar que o 

princípio da proporcionalidade também opera nesta esfera e que não se afigura como 

proporcional (e até mesmo razoável) que um particular que disponha de recursos suficientes 

para financiar um bom plano de saúde privado (sem o comprometimento de um padrão digno 

de vida para si e sua família, e sem prejuízo, portanto, do acesso a outros bens fundamentais 

como educação, moradia etc.) possa acessar, sem qualquer tipo de limitação ou condição o 

sistema público de saúde nas mesmas condições que alguém que não esteja apto a prover com 

recursos próprios a sua saúde pessoal. 

 O simples argumento de que quem contribui (impostos) já está a pagar pelo 

acesso à saúde pública não pode vingar no contexto de uma sociedade acentuadamente 

desigual e onde a maioria da população se encontra na faixa isenta de imposto sobre a renda. 

Em termos de direitos sociais (e, neste caso, existenciais) básicos, a efetiva necessidade 

haverá de ser um parâmetro a ser levado a sério, juntamente com os princípios da 

solidariedade e da proporcionalidade. 
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Inexiste, de fato, “direito gratuito”, já que todos os direitos fundamentais possuem 

um custo. Todavia, se é verdade que não existe direito propriamente gratuito (já que toda e 

qualquer prestação de natureza pública – mesmo fornecida por delegação – pressupõe o 

financiamento pela sociedade), isso não significa que se haverá de impor um ônus direto e 

específico a todo aquele que pretender usufruir uma prestação, sob pena de uma negativa de 

prestação, até mesmo pelo fato de que, em regra, terá havido contraprestação pessoal (no 

mínimo por meio de tributos indiretos) ou, à luz do princípio da solidariedade (e da 

distribuição proporcional dos benefícios e encargos), um financiamento por parte de terceiros, 

o que nos remete ao tema correlato da justiça fiscal e do modo de financiamento do sistema 

de prestações sociais e, portanto, em larga medida, dos direitos sociais.980  

Em seu estudo sobre o acesso global aos cuidados de infertilidade nos países em 

desenvolvimento – e o Brasil não foge à regra –, o ginecologista Willem Ombelet, fundador 

do Genk Institute for Fertility Technology e the Walking Egg Foundation, apontou três 

argumentos a favor desse acesso: 1) o aumento da demanda por RHA nesses países; 2) o fato 

de que as técnicas de RHA podem ser simplificadas e 3) trata-se de uma questão de justiça 

social e equidade.981 

Essa falta de atenção para os cuidados de infertilidade, incluindo tecnologias de 

RHA, a partir do setor de saúde pública nos países em desenvolvimento, é geralmente 

explicada pelas preocupações com a superpopulação, pelas condições de saúde que colocam 

em risco a vida (tais como mortalidade materna, HIV / AIDS, e ultimamente pela Dengue, 

Chikungunya e Zika vírus) e pela escassez de recursos em geral, principalmente para a área de 

saúde. Apesar desta falta de atenção das políticas públicas para como o tratamento da 

infertilidade, observou-se uma rápida globalização das tecnologias de RHA nas últimas 

décadas.982 

No que concerne à garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde, verifica-se que a Lei no 9.263/96 procurou 

atender os ditames constitucionais, ao incluir o planejamento familiar no conjunto de ações de 
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atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e 

integral à saúde (art. 3º). Por conseguinte, no que respeita ao emprego das “técnicas de 

concepção”, mencionadas no artigo 9º, da referida lei, devem essas abranger as técnicas RHA, 

mormente após sua inclusão em 2002 no Código Civil, para que não sejam excluídos os 

beneficiários do SUS de uma das ações que asseguram o exercício do direito ao planejamento 

familiar, em flagrante afronta à Lei Maior.983  

Nesse sentido, como bem observou Heloisa Helena Barboza, foi baixada em 22 de 

março de 2005, pelo Ministro da Saúde, a Portaria no 426/GM984, que instituiria, no âmbito do 

SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, que seria 

implantada em todas as unidades federadas, e organizaria uma linha de cuidados integrais em 

RHA (promoção, prevenção, tratamento e reabilitação), assim como qualificaria a assistência 

e promoveria a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos.   

O tempo do verbo foi utilizado propositalmente no passado, pois é importante 

lembrar – e o tema já foi discutido na seção 1.2.2 do capítulo 1 – nesse momento do estudo, 

que a edição da Portaria no 426/GM foi o reconhecimento da importância da saúde 

reprodutiva e das técnicas de RHA, onde seria criada uma rede de serviços regionalizada e 

hierarquizada no âmbito do SUS, que permitiria a atenção integral em RHA e melhoraria o 

acesso a esse atendimento especializado.  Isso jamais ocorreu! 

Pouco mais de três meses após a edição da Portaria no 426/GM, o Ministério da 

Saúde baixou a Portaria no 388/SAS985, em 06/07/2005. Essa portaria determinava que as 

Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal adotassem em conjunto com os 

municípios, as providências necessárias para organizar e implantar as redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal de atenção em RHA, e também incluiria procedimentos – 
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Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida e dá outras providências. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ portaria_426_ac.htm>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
985 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 388, de 06 de julho de 2005. 
 Determina que as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal adotem em conjunto com os 
municípios, as providências necessárias para organizar e implantar as redes estaduais, municipais e do Distrito 
Federal de Atenção em Reprodução Humana Assistida, sendo o Estado o responsável pela coordenação da rede. 
Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/Port2005/PT-388.htm>. Acesso em: 01 dez. 2013. 
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inclusive os de alta complexidade, como a FIV – nas tabelas do SUS para contemplar a 

atenção em RHA. 

É claro que tudo isso envolveria custos elevados e o próprio Ministério da Saúde, 

voltando atrás em sua decisão, uma semana após a edição da Portaria no 388/SAS, suspendeu 

a mesma, por um prazo de até 30 dias, baixando a Portaria no 1.187/GM986, de 13 de julho de 

2005. A suspensão foi justificada para uma melhor análise dos respectivos impactos 

orçamentários e financeiros nos anos 2005 e 2006. Parece que tal suspensão permanece até os 

dias atuais. 

Porém, algo que chama a atenção é o fato de que, com a edição da Portaria          

no 2.048987, de 03 de setembro de 2009, o Ministério da Saúde aprova o regulamento do SUS, 

com a RHA sendo tratada entre os art. 305 e 310, e revoga expressamente, em seu art. 3º, 99 

portarias, e entre elas, a Portaria no 426/GM. Assim, se essa portaria encontrava-se revogada, 

como poderia aparecer entre os considerandos da Portaria no 3.149988, baixada pelo próprio 

Ministério da Saúde, três anos mais tarde, em 28 de dezembro de 2012, e que destinou 

R$11.500.000,00 reais para estabelecimentos que saúde (vide Tabela 9) que realizam 

procedimentos de RHA no âmbito do SUS? Uma repristinação? Ou um esquecimento? 

Importante frisar que a Portaria no 2.048/09 que foi expedida pelo Ministério da 

Saúde tem validade em todas as unidades federadas, que constituem um só sistema integrado 

e articulado, como se fosse um só (por isso que o sistema é único). A CF/88 é clara ao 

afirmar, em seu art. 198, que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema 

único, razão pela qual a ordem expedida pela portaria deveria se irradiar por todas as 

entidades políticas do Brasil e, diante de tudo isso, União, Estados-membros, Distrito Federal 

                                                        
986 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.187, de 13 de julho de 2005.  Suspende por até 30 dias, o efeito 
das Portarias para análise de impactos financeiros e apreciação da Comissão Intergestores Tripartite. Disponível 
em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/ Port2005/GM/GM-1187.htm>. Acesso em: 14 dez. 2013. 
987 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.048, de 03 de setembro de 2009.  Aprova o Regulamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009 
/prt2048_03_09_2009.html>. Acesso em: 14 dez. 2013. 
988 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.149, de 28 de dezembro de 2012.  Ficam destinados recursos 
financeiros aos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de atenção à Reprodução Humana 
Assistida, no âmbito do SUS, incluindo fertilização in vitro e/ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides. 
Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt3149_28_12_2012.html>. Acesso em: 
14 dez. 2013. 
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e municípios não teriam base constitucional para negar a implementação da política nacional 

de atenção integral em RHA.989 Mas negam.    

 

       Tabela 9 – Estabelecimentos de saúde que receberam recursos do SUS para RHA em 2012.  

UF Gestão Estado/Município/DF Estabelecimento Valor de recursos 
em reais 

DF Estadual Brasília 
HMIB - Hospital Materno 

Infantil de Brasília 
1.000.000,00 

MG Municipal Belo Horizonte Hospital das Clinicas da UFMG 1.500.000,00 

RS Municipal Porto Alegre 
Hospital Nossa Senhora da 

Conceição SA - Fêmina 
1.000.000,00 

RS Municipal Porto Alegre 
Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre 
1.000.000,00 

SP Estadual São Paulo 
HC da FMUSP Hospital das 

Clínicas São Paulo 
1.500.000,00 

SP Estadual São Paulo 
Centro de Referência da Saúde 
da Mulher São Paulo - Pérola 

Byington 
1.500.000,00 

SP Estadual São Paulo 
Hospital das Clínicas FAEPA 

Ribeirão Preto 
1.500.000,00 

PE Dupla Recife 
Instituto de Medicina Integral 
Prof. Fernando Figueira- IMIP 

1.000.000,00 

RN Municipal Natal Maternidade Escola Januário 
Cicco 

1.500.000,00 

                                     Total Geral                                                                   11.500.000,00 

                                Fonte: Ministério da Saúde, Portaria nº 3.149, de 28 de dezembro de 2012.  
 

 

Importante destacar que durante o processo de elaboração de uma lei que 

contemple o acesso universal e igualitário às técnicas de RHA – e que um dia virá, certamente 

–, deverão ser observadas as recomendações de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco, baseadas num amplo debate e diálogo entre as forças políticas envolvidas:  

Haverá que se definir o conceito de acesso universal e sua relação com o acesso 
individual a prestações de saúde. Depois, a partir da regulamentação que certamente 
virá no âmbito do SUS, caberá debater qual será o impacto dessa norma no sistema 
como um todo, inclusive no que toca à sua eventual relação com as decisões 
judiciais que compelem o Poder Público a disponibilizar bens e serviços de saúde a 
determinados indivíduos.990 

                                                        
989 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 97.  
990 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 665. 
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A garantia de um acesso universal e igualitário às técnicas de RHA deve ser 

estudada e positivada com base em princípios amplos (qualitativos e limítrofes), abertos, não-

absolutos, informados conjuntamente pelo Direito e pela Bioética para que reflexões críticas e 

respostas práticas sejam dadas protegendo-se o bem-estar coletivo, evitando que a 

biotecnologia continue sendo excludente, seletiva e cegamente obediente as regras 

econômicas e mercadológicas, conforme preconiza o artigo 6º da Declaração sobre a 

Utilização do Progresso Científico e Tecnológico no Interesse da Paz e em Benefício da 

Humanidade (ONU, 1975)991 e o Artigo 14, “b”, da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos (Unesco, 2005).992 

Parece que querer ter filhos não é admitido no rol das necessidades básicas para a 

sobrevivência. Infelizmente, as projeções numéricas dos demógrafos ainda são as principais 

formas de orientação em que se baseiam os programas nacionais e internacionais. E em nome 

deste tipo de racionalidade, que alguns chamam de “economicista”, se traçam políticas 

públicas restritivas, que acabam por dar origem à imposição de normas coletivas derivadas de 

planejamento do tipo positivista. 

Quando se nega às pessoas, ou pelo menos a determinados grupos, a possibilidade 

de se ter o desejo por filhos, estabelece-se uma das formas de desatendimento aos “sem 

cidadania”. É preciso pensar na procriação como um direito universal. Num direito a ser 

assegurado não só ao rico, mas também ao pobre, pois não pode ser apenas pela condição 

financeira, que o Estado decidirá quem pode ou não procriar. Mais do que uma necessidade, 

pode ser um desejo que faz parte do viver – sobreviver não é suficiente.993   

                                                        
991 Art. 6° da Declaração sobre a Utilização do Progresso Científico e Tecnológico no Interesse da Paz e em 
Beneficio da Humanidade (ONU, 1975): “Todos os Estados adotarão medidas tendentes a estender a todos os 
estratos da população os benefícios da ciência e da tecnologia e a protegê-los, tanto nos aspectos sociais quanto 
materiais, das possíveis consequências negativas do uso indevido do progresso cientifico e tecnológico, inclusive 
sua utilização indevida para infringir os direitos do individuo ou do grupo, em particular relativamente ao 
respeito à vida privada e à proteção da pessoa humana e de sua integridade física e intelectual” 
992 Art. 14, “b”, da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (Unesco, Art 2005): 
“Responsabilidade Social e Saúde [...] b) considerando que usufruir o mais alto padrão de saúde atingível dos 
direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, convicção politica, condição 
econômica ou social, o progresso da ciência e da tecnologia deve ampliar: I – o acesso a cuidados de saúde de 
qualidade e a medicamentos essenciais, incluindo especialmente aqueles para a saúde de mulheres e crianças, 
uma vez que a saúde é essencial à vida em si e deve ser considerada como um bem social e humano; II – o 
acesso a nutrição adequada e água de boa qualidade; III – a melhoria das condições de vida e do meio ambiente; 
IV – a eliminação da marginalização e da exclusão de indivíduos por qualquer que seja o motivo; e V – a 
redução da pobreza e do analfabetismo”. 
993 GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de Reprodução Assistida. In: 
SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em 
tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 140.  
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Em resumo, diante das considerações até aqui colocadas, conclui-se que o acesso 

universal e igualitário às técnicas de RHA pode ser possível, desde que seja fruto de um 

diálogo construtivo entre os gestores, parlamentares e juristas, com a representatividade 

popular que uma lei específica sobre RHA merece e que se torne viável através de uma 

política pública que lhe dê efetividade. E é justamente sobre isso que se abordará na última 

seção dessa investigação.  

 

4.5 Uma lei sobre reprodução humana assistida sem uma política pública que lhe dê 

efetividade real e não meramente formal é “ganhar, mas não levar” 

Ao se estabelecer, ao longo do presente estudo, a necessidade de uma lei 

específica sobre as técnicas de RHA, e principalmente, que possibilite o acesso universal e 

igualitário às mesmas, torna-se de fundamental importância analisar a forma como esse norma 

poderá ser implementada e de como se tornará eficaz.  

É cediço que a eficácia social da norma jurídica refere-se ao cumprimento efetivo 

do direito pela comunidade, ou, mais especificamente, aos efeitos que a norma traz por meio 

de seu cumprimento. E quando art. 196 da CF/88994 estabelece que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado”, somente por meio de políticas públicas é que haverá a 

concretização desta norma constitucional no mundo dos fatos, alcançando sua eficácia social, 

ou seja, sua efetividade.995 E essa é uma atribuição comum dos entes da federação, consoante 

art. 23, II, da CF/88.996 

E é justamente por meio das chamadas políticas públicas que as várias áreas de 

poder público fixam suas rotas de atuação, seja de forma expressa ou implícita, tendo a CF/88 

como sua base de fixação, porque esta, ao estabelecer princípios e programas normativos, já 

fornece o caminho da atuação estatal no desenvolvimento das atividades públicas, as estradas 

a percorrer, obrigando o legislador infraconstitucional e o agente público ao seguimento do 

caminho previamente traçado ou direcionado, dado a condição de norma de tipo 

                                                        
994 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
995 PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução humana assistida. Da teoria à concretização 
judicial.  Curitiba: Juruá, 2012, p. 71.  
996 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 661. 
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programático, impositiva de políticas públicas, insculpida no art. 196 de nossa Lei 

Fundamental.997 

A ideia de saúde como um valor, um direito humano no sentido mais intrínseco e 

essencial de “humanidade” é consenso hoje entre pensadores e formuladores de políticas. No 

entanto, muitas práticas de saúde não a têm tratado como uma condição básica para a 

existência de cada indivíduo, mas sim como um bem de mercado: algo que se adquire e se 

pode possuir em maior ou menor quantidade, com melhor ou pior qualidade, em função do 

que se pode pagar por este bem.   

A assertiva “saúde como estratégia política”, no entanto, admite duas 

interpretações, não necessariamente excludentes. Por um lado, podemos ter uma ideia de 

saúde que, incorporando a visão essencialista/consumista apontada anteriormente, articula a 

produção de ideologias em torno de padrões físicos e emocionais tidos como desejáveis, com 

o consumo de meios para atingir este padrão. Por outro lado, temos a saúde como direito, ou 

seja, como um processo de construção e conquista cotidiana de qualidade de vida.998  

Porém, não se pode falar em políticas públicas, sem antes definir o que é a saúde 

pública, a qual, segundo Leocir Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine, é: 

A arte e a ciência de promover, proteger e restaurar a saúde dos indivíduos e da 
coletividade, e obter um ambiente saudável por meio de ações e serviços resultantes 
de esforços organizados e sistematizados da sociedade. Seu objetivo é o processo 
saúde-doença da coletividade, observados em suas dimensões biológicas, psíquicas e 
sociocultural. Saúde compreendida como a expressão de maior grau de bem-estar 
que o indivíduo e a coletividade são capazes de alcançar mediante um equilíbrio 
existencial dinâmico, mediado por um conjunto de fatores sociais, econômicos, 
políticos, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos.999   

Após a definição de saúde pública, pode-se então conceituar políticas públicas 

(cujos conceitos são muitos, como se verá a seguir) como instrumentos de execução de 

programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade, tendo por escopo assegurar 

condições materiais de uma existência digna a todos os cidadãos. São programas de ação 
                                                        
997 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à luz do 
Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 305; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral 
dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012, p. 295. 
998 VILLELA, Wilza Vieira. Direitos Sexuais e Reprodutivos: afinal, de que falamos? In: BUGLIONE, 
Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 2002, p. 82. 
999 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 171.  
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governamental pensados para uma atividade de coordenação das diversas instâncias 

administrativas e as atividades privadas, de modo a materializar uma determinada ideia de 

bem, logicamente indicada no texto constitucional. A adoção de políticas públicas denota um 

modo de agir Estado nas funções de coordenação e fiscalização dos agentes públicos e 

privados para realização de certo fins. Fins esses ligados aos chamados direitos sociais, nos 

quais se inclui os econômicos.   

Estas podem ser chamadas de “o Estado em ação”, pois o Estado as implementa 

por meio de projetos e de ações voltadas a setores específicos da sociedade, além do que 

deve-se entender que as mesmas vinculam as Administrações Públicas e não apenas os 

governantes, que periodicamente se alternam no exercício do poder.1000 

Após estudo sobre a conceituação do termo, o Professor Ricardo Augusto Dias da 

Silva, da Universidade da Amazônia - UNAMA, destaca o conceito de políticas pública nas 

seguintes premissas:  

A partir da apresentação de diversas concepções doutrinárias em que se assenta a 
conceitual de politicas públicas, firma-se o conceito de politicas públicas como 
sendo o conjunto de ações, medidas e procedimentos que representam as diretrizes 
estatais, regulando e orientando atividades governamentais relacionadas às tarefas 
de interesse público, atuando e influindo sobre a realidade econômica, social e 
ambiental, contemplando todas as ações do Estado e variando de acordo com a 
realidade socioeconómica e política do ente onde serão implementadas, e dos 
seguimentos sociais destinatários.1001  

Na visão de Ana Paula de Barcellos, Professora Adjunta da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ, a expressão políticas públicas, pode designar, de forma 

geral, a “coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades 

estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados”. Nesse sentido, trata-se de conceito bastante abrangente que envolve não 

apenas a prestação de serviços ou o desenvolvimento de atividades executivas diretamente 

pelo Estado, como também sua atuação normativa, reguladora e de fomento, nas mais 

diversas áreas.1002  

                                                        
1000 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à luz do 
Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 294.  
1001 SILVA, Ricardo Augusto Dias da, 2010, apud PINHEIRO NETO, Othoniel. O direito à reprodução 
humana assistida. Da teoria à concretização judicial. Curitiba: Juruá, 2012, p. 98.  
1002 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 
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E para a Professora e Livre Docente em Direito do Estado da Universidade de São 

Paulo – USP, Maria Paula Dallari Bucci, grande estudiosa sobre o assunto:   

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 
processo administrativo, processo judicial visando coordenar os meio à disposição 
do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve 
visar à realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a 
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se 
espera o atingimento dos resultados.1003 

Em outras palavras, políticas públicas constituem-se no conjunto de ações 

desenvolvidas pelo Poder Público para materializar as indicações de bem comum, justiça 

social e a igualdade dos cidadãos. Ao realizar-se o exame das indicações constitucionais, é 

crível concluir pela existência efetiva de diversas ações a serem desenvolvidas pelo Estado e 

pelos próprios cidadãos, até porque política pública é um bem de toda comunidade e 

representa objetivos de valor constitucional materializados no âmbito da Administração 

Pública.1004   

Uma política é um plano ou meta que um governo, uma instituição, ou um 

indivíduo pode escolher, entre diversas opções, a fim de alcançar um objetivo específico. Já 

uma lei é um instrumento poderoso, pela influência que exerce no modo como as pessoas 

pensam e agem, podendo ser utilizada por autoridades públicas e por indivíduos, para a 

promoção das metas de saúde reprodutiva. Se as autoridades governamentais, profissionais de 

saúde e indivíduos podem utilizar a lei como um meio de promover as políticas que eles 

defendem, torna-se muito importante a aprovação de uma lei específica sobre RHA, no 

sentido de garantir as políticas públicas já existentes ou as que virão a ser editadas.  

Neste sentido, as políticas de saúde reprodutiva podem e devem ser promovidas 

pela lei. Porém, o desafio em definir prioridades certamente será muito maior. Isso, sem 

                                                                                                                                                                             

Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 102. 
1003 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas: Reflexões Sobre o Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 39.  
1004 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à luz do 
Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 289, 305.  



365 
 

 

contar o fato de que, frequentemente, essas políticas competem contra outras políticas que os 

governos e as agências desejam defender.1005  

O que não se pode mais é permitir que políticas públicas, tais como a Portaria     

no 426/GM (já revogada) e a atual Portaria no 2.048/09, ambas do Ministério da Saúde, 

tenham fracassado em relação às técnicas de RHA, por falta de uma lei específica sobre a 

matéria e que permita o acesso universal e igualitário por meio do SUS. 

O fundamento das políticas públicas assenta-se na própria existência dos direitos 

sociais, enquanto direitos constitucionalmente positivados, cuja nota distintiva é o fato de que 

sua concretização se dá por meio de prestações positivas do Estado1006, o que faz com que a 

proteção de um direito social se dê pela ação estatal, e sua violação pela omissão do poder 

público.1007  

 Importante lembrar que a existência de direitos depende de obrigações. Os 

direitos negativos dependem da obrigação do governo e de outros de não intervir em seu 

exercício. Já os direitos positivos dependem da obrigação governamental ou de outros em 

intervir através de atos afirmativos, facilitadores do exercício destes direitos. Sendo assim, o 

maior desafio pode ser a promoção de direitos humanos positivos, pois eles podem depender 

de recursos financeiros governamentais e da vontade política para alocá-los a serviço de tais 

direitos.  

E o desafio é ainda maior no que se refere aos direitos humanos positivos em 

relação aos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, uma vez que estes direitos foram 

recentemente reconhecidos, além do que permanecem em oposição às forças poderosas de 

tradição religiosa, tanto no ámbito público como privado, e continuam a exercer influência 

                                                        
1005 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 98.  
1006 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à luz do 
Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 291.  
1007 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência 
do STF. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e 
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política em muitos governos.1008 E o Brasil não foge à regra, muito embora seja considerado 

um Estado laico. 

Nesse sentido, para Flávia Piovesan: 

O efetivo exercício dos direitos reprodutivos demanda políticas públicas, que 
assegurem a saúde sexual e reprodutiva. Nesta ótica fundamental é o direito ao 
acesso a informações, meios e recursos seguros, disponíveis e acessíveis. 
Fundamental também é o direito ao mais elevado padrão de saúde reprodutiva e 
sexual, tendo em vista a saúde não como mera ausência de enfermidades e doenças, 
mas como a capacidade de desfrutar de uma vida sexual segura e satisfatória e 
reproduzir-se com a liberdade de fazê-lo ou não, quando e com que frequência. 
Inclui-se ainda o direito ao acesso ao progresso científico e o direito de receber 
educação sexual. Portanto, aqui é essencial a interferência do Estado, no sentido 
de que implemente políticas públicas garantidoras do direito à saúde sexual e 
reprodutiva  (dimensão típica dos direitos sociais).1009 (grifo nosso) 

Para Ana Paula de Barcellos, as políticas públicas são indispensáveis na 

promoção dos direitos fundamentais, e devem ser feitas de forma sistemática e abrangente, 

visando atender aos fins constitucionais, tendo sempre a consciência da limitação 

orçamentária, já que envolvem gasto de dinheiro público.1010   

E quanto mais diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma 

deliberação responsável a respeito de sua destinação, o que remete diretamente à necessidade 

de buscar o aprimoramento dos mecanismos de gestão democrática do orçamento público, 

assim como do próprio processo de administração das políticas públicas em geral, seja no 

plano da atuação do legislador, seja na esfera administrativa.1011  

Apenas por meio das políticas públicas o Estado poderá, de forma sistemática e 

abrangente, realizar os fins previstos na CF/88, sobretudo no que diz respeito aos direitos 

fundamentais, cuja fruição direta dependa de ações.  

                                                        
1008 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
Janeiro: CEPIA, 2004, p. 156.  
1009 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 61-79. 
1010 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 106.  
1011 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 31.  
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Estabelecida essa premissa – isto é: políticas públicas são indispensáveis para a 

garantia e a promoção de direitos fundamentais –, o fato é que toda e qualquer ação estatal 

envolve gasto de dinheiro público, e os recursos públicos são limitados. Essas são evidências 

fáticas, e não teses jurídicas. Sendo assim, para Ana Paula de Barcellos: 

1 – a Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a garantia e a promoção dos 

direitos fundamentais;  

2 – as políticas públicas constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser 

realizados de forma sistemática e abrangente;  

3 – as políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público;  

4 – os recursos públicos são limitados e é preciso fazer escolhas;  

5 – e a Constituição vincula as escolhas em matéria de políticas públicas e o gasto dos 

recursos públicos.1012   

Na elaboração de uma política pública que trate da RHA e contemple o acesso às 

mesmas no âmbito dos SUS, onde os recursos são escassos e as demandas infinitas, deverão 

ser observados os ensinamentos de Ingo Sarlet: 

Além das considerações de ordem financeiro-orçamentária estrita, deve-se levar em 
consideração outros, tais como disponibilidade efetiva de leitos, aparelhos médicos 
avançados, profissionais de saúde habilitados, etc. Além disso, assume relevo a 
exigência de capacidade de decisão específica (perícia) acerca das diretrizes 
terapêuticas a serem observadas quanto à prestação de saúde requerida. Isso porque 
os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do SUS, que uniformizam as 
condutas de tratamento no âmbito do sistema de saúde brasileiro, têm por base o 
trabalho de profissionais especializados, buscando (pelo menos vale, em princípio, a 
presunção), acima de tudo, a garantia de eficiência e segurança dos tratamentos e 
medicamentos indicados, encontrando-se abertos à participação da comunidade 
científica, a quem é viabilizada a possibilidade de opinar sobre o protocolo em 
estudo, antes que seja definitivamente aprovado e estabelecido.1013   

  Deve-se ter sempre em mente – e o legislador e o administrador não podem ser 

levianos ao pensar que não – que  numa economia capitalista e monetizada tudo passa a ter 

                                                        
1012 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 106.  
1013 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 44.  
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um preço para disponibilização e para utilização pelas pessoas. Portanto, mesmo que o 

constituinte entenda que exista um serviço público que deva ser prestado pelo Estado, este 

serviço custará um preço, e este preço terá que ser pago em moeda (aos fornecedores, 

servidores, etc).1014  

Os direitos econômicos e sociais existem – e o direito à RHA é um direito      

social – sob a “reserva do possível” ou da “soberania orçamentária do legislador”, ou seja, da 

reserva da lei instituidora das políticas públicas, da reserva da lei orçamentária e do empenho 

da despesa por parte da Administração. Assim, para Ricardo Lobo Torres, a pretensão do 

cidadão é a política pública, e não a adjudicação individual de bens públicos.1015   

Viu-se que a lei é um instrumento pelo qual os Estados podem regular as suas 

atividades, e por meio do qual podem buscar efetivar as políticas de saúde reprodutiva que 

julgarem apropriadas. O efeito da lei, frequentemente, depende do respeito a ela conferido por 

aqueles que devem obedecê-la, onde o hábito da obediência popular às regras depende de sua 

aceitação geral.1016  

É certo que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário 

para proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma 

política pública que o concretize. O que há é um direito público subjetivo a políticas públicas 

que promovam, protejam e recuperem a saúde.1017 

É incontestável que, além da necessidade de se distribuírem recursos naturalmente 

escassos por meio de critérios distributivos, a evolução da medicina impõe um viés 

programático ao direito à saúde, pois sempre haverá uma nova descoberta, um novo exame, 

um novo prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a volta de uma doença 

supostamente erradicada.  

                                                        
1014 TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: 
orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 56.  
1015 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 
possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 74.  
1016 COOK, Rebecca J.; DICKENS, Bernard M. e FATHALLA, Mahmoud F. Saúde reprodutiva e direitos 
humanos: integrando medicina, ética e direito. Tradução de Andrea Romani, Renata Perrone e equipe. Rio de 
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1017 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 660. 
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O estudo do direito à saúde no Brasil leva a concluir que os problemas de eficácia 

social desse direito fundamental devem-se muito mais a questões ligadas à implementação e 

manutenção das políticas públicas de saúde já existentes – o que implica também a 

composição dos orçamentos dos entes da federação – do que a falta de legislação específica. 

Em outros termos, o problema não é da inexistência, mas de execução (administrativa) das 

políticas públicas pelos entes federados.1018  

Mas enquanto faltar a lei da RHA, a política pública já existente (Portaria no 

2.048/09, do Ministério da Saúde), ou mesmo outra que venha a ser criada, estarão fadadas a 

não serem cumpridas pela Administração Pública.  

Se não cabe ao Poder Judiciário formular políticas sociais e econômicas na área 

da saúde, é sua obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos competentes atendem 

aos ditames constitucionais do acesso universal e igualitário, superando a delegação 

sistemática de direitos atualmente reconhecidos e permitindo-se que a realização do Direito se 

efetive, se possível, sem intervenção judicial. Ressalte-se, ainda, que a alegação de violação à 

separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu dever 

constitucional de garantia do direito à saúde (art. 196, CF/88).1019 

E pouco a pouco, por meio da intervenção judicial, os princípios constitucionais 

orientadores do SUS passaram a ceder diante da alegada emergência das demandas 

individuais, e um conjunto de decisões bem intencionadas foram e ainda são proferidas em 

total descompasso com as políticas públicas elaboradas pelos gestores, em um quadro de 

escassez de recursos. E, mesmo chegando à exaustão, nunca é demais repetir que o próprio 

art. 196 da CF/88 é claro ao enunciar que “o direito à saúde, direito de todos e dever do 

Estado, deverá ser implementado por meio de políticas sociais e econômicas”.1020  

Quanto aos novos tratamentos ainda não incorporados pelo SUS – e a FIV é um 

deles – é preciso que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria, já que o 

conhecimento médico não é estanque, sua evolução é muito rápida e dificilmente suscetível 

de acompanhamento pela burocracia administrativa. Se, por um lado, a elaboração dos 

Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor distribuição de recursos 

                                                        
1018 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 661-662. 
1019 Ibidem. p.667, 670.  
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públicos e a segurança dos pacientes, por outro, a aprovação de novas indicações terapêuticas 

pode ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento 

há muito prestado pela iniciativa privada.  

Assim, a inexistência de protocolo clínico no SUS não pode significar violação ao 

princípio da integridade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos 

usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a 

omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de 

impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas.1021 E como já dito, a 

infertilidade é uma doença, uma patologia, muitas vezes só tratada por meio das técnicas de 

RHA.  

No que tange à sua dimensão social, Miriam Ventura aponta que o conceito de 

direitos reprodutivos reconhece o valor social da reprodução humana e que o efetivo exercício 

desses direitos de forma consciente, responsável e satisfatória requer a adoção de políticas 

públicas específicas capazes de assegurar minimamente:  

1 – o direito à informação, à educação e ao desenvolvimento da capacidade para tomada de 

decisões;  

2 – o direito à saúde e aos benefícios do progresso científico;  

3 – o direito ao suporte social para o exercício da maternidade e da paternidade, que garanta o 

direito de formação e manutenção satisfatória das famílias;  

4 – o direito à segurança de forma que coíba e elimine a violência sexual;  

5 – e o direito ao acesso a métodos contraceptivos, à assistência ginecológica e à prevenção 

do câncer.1022   

Outro aspecto que merece atenção seria a intenção que têm os governos de 

investir recursos e tempo no avanço dos direitos sexuais e reprodutivos, dependendo do 

investimento que farão em outros setores, de maneira que uma agenda de direitos no interior 

                                                        
1021 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 
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1022 VENTURA, Miriam. Saúde Feminina e o Pleno Exercício da Sexualidade e dos Direitos Reprodutivos. In: 
BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY, Jacqueline (Org.). O Progresso das Mulheres no Brasil 2003-2010. 
Rio de Janeiro: CEPIA; Brasilia: ONU Mulheres, 2011, p. 310.  
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do governo sempre enfrentará competição com outras causas que o mesmo governo deseja 

apoiar.1023  

O desafio trazido pelos direitos sexuais e reprodutivos concentra-se no fato de que 

não é suficiente o seu reconhecimento: é necessário vislumbrar-se a sua garantia. Abre-se 

então a difícil tarefa de conciliar, no plano da saúde, direitos sociais e difusos, autonomia e 

direitos individuais. E se as políticas públicas não incorporarem questões socioculturais e 

regionais, acabarão por se tornarem frágeis e pouco eficientes, pois reiterarão as 

desigualdades ao invés de contribuir para a sua erradicação.1024  

Hoje, todas as atividades de saúde pública, preventivas ou curativas, individuais 

ou coletivas, são de responsabilidade do SUS, nas três esferas de governo, devendo se 

organizar segundo suas diretrizes e seus principios, porém com claras limitações da atual 

sistemática de repasse e distribuição de recursos entre as instituições que compõem o SUS, 

mesmo que este financiamento tenha sido regulamentado pela CF/88 e pela legislação 

infraconstitucional.1025   

Para José Reinaldo de Lima Lopes, o art. 196 da CF/88 explicita como garantia do 

direito à saúde políticas sociais e econômicas. Estas, por sua vez, devem visar, segundo a 

nossa Lei Maior, o acesso universal e igualitário. Ou seja, “o que se pode pedir e o que se 

pode deferir terá sempre este caráter universal (deve contemplar a todos os que se encontram 

naquela situação) e igualitário (ou seja, não pode preferir a uns ou outros, não pode 

conceder a uns e não a outros)”.1026   

E com relação à desigualdade no oferecimento dos serviços de saúde, Leocir 

Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine afirmam:  

Diante da situação da saúde no Brasil, é difícil desenvolver a Bioética (ética da vida) 
em todos os níveis da vida para todos os cidadãos, levando em conta seus princípios 
básicos, a saber, autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Qualquer país 

                                                        
1023 COOK, Rebecca J. Estimulando a Efetivação dos Direitos Reprodutivos. Tradução de Rafael Lopes Azize. 
In: BUGLIONE, Samantha (Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 59. 
1024 BUGLIONE, Samantha. Reprodução e Sexualidade: uma questão de justiça. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 140.  
1025 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 185.  
1026 LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 
Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 162.  
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que respeita seu próprio povo o faz por meio do princípio de justiça: todos devem ter 
igual acesso aos benefícios da medicina. Os recursos para a saúde devem ser 
distribuídos pelo critério da justiça a fim de que uns não sejam mais beneficiados 
que outros.1027 

Devido à falta de uma política pública garantida por uma lei específica sobre 

RHA, não é de se estranhar que no Brasil haja uma avalancha de decisões de todas as 

instâncias concedendo ou negando o acesso gratutito à RHA. E as decisões favoráveis ao 

acesso universal e igualitário – como já estudado na Seção 4.3 deste capítulo – foram dadas 

de forma individual, quando na realidade este direito deveria ser implementado através de 

políticas públicas, o que pressupõem o alcance de uma coletividade de indivíduos através de 

um conjunto de normas emitidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo.1028   

Se de um lado o Estado não se obriga a dar acesso à propriedade (de que bens?) a 

todos, mas a garantir que os que gozam da propriedade não serão esbulhados, por outro lado, 

em relação à saúde (reprodutiva, inclusive), o Estado ficou obrigado a garanti-la, mas, claro, 

mediante políticas sociais e econômicas, e não mediante concessões individuais. 1029 O que era 

para ser a regra, tornou-se exceção. 

Nesse diapasão, Daniel Wei Liang Wang, da The London School of Economics 

and Political Science, afirma também ser muito relevante a consideração do direito à saúde, 

não como um direito que se aplica a situações individualizadas, mas como um direito a ser 

concretizado por políticas públicas, para um acesso coletivo igual e universal.1030 

Por estar em causa uma verdadeira opção quanto à afetação material dos recursos, 

também deve ser tomada uma decisão sobre a aplicação destes que, por sua vez, dependem da 

conjuntura socioeconômica global, partindo-se, neste sentido, da premissa de que a CF/88 não 

oferece, ela mesma, os critérios para esta decisão, deixando-a ao encargo dos órgãos políticos 

                                                        
1027 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 10. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012, p. 197-198.  
1028 SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. 
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(de modo especial ao legislador) competentes para a definição das linhas gerais das políticas 

na esfera socioeconômica.1031 

E justamente nesse sentido, existem três problemas de financiamento importantes 

quando se pensa em elaborar uma política pública. O primeiro é relacionado à Lei 

Orçamentária. Esta – que prevê em que condições o débito público será constituído, 

organizado e financiado – faria muito sentido se o membros do Congresso procedessem de 

uma origem social distinta do Executivo. Porém, nas repúblicas democráticas, essa diferença 

deixou de existir, já que ambos os Poderes procedem de uma só e mesma origem: a camada 

profissional de políticos formados no âmbito dos partidos políticos (reconhecidos 

constitucionalmente no art. 17 da CF/88). Assim, do ponto de vista social, quem vota o 

orçamento (Legislativo) e quem o executa (sobretudo o Executivo) são partes do mesmo 

grupo.1032 É uma eterna “dança das cadeiras”!  

O segundo, relacionado ainda à classe política, consiste no fato de que as 

principais instâncias estratégicas dos governos, responsáveis pela elaboração das políticas 

públicas, são preenchidas ao alvedrio dos administradores públicos, resultado de alianças 

partidárias e deixando de lado a questão da eficiência, onde quem assume um cargo técnico 

não é aquele mais capacitado, mas sim, com melhores relações políticas, e na maioria das 

vezes, sem nenhuma condição técnica para assumiro o cargo. Portanto, há um alto grau de 

interesses espúrios a alimentar a tomada de decisões, sequer articulando-se uma espécie de 

unidade de sentido administrativo para a elaboração dos planos de governo.1033   

E o terceiro problema tem origem no fato de que existe atualmente um grande 

número de políticas públicas econômicas e sociais, não só na área de saúde, mas também em 

diversas outras esferas de Governo, tais como o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), o Programa Minha Casa, Minha Vida e o Programa Bolsa Família. E mesmo na área 

da saúde, também existem programas importantes e que não podem ser desconsiderados, tais 

como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Brasil Sorridente, Unidades de 

                                                        
1031 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
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Estado Democrático de Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 
Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 299.  
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Pronto Atendimento (UPA 24h), Saúde da Família, Farmácias Populares, Combate à Dengue, 

e recentemente, Combate ao Zika Vírus e à Febre Chikungunya. E todos, na área de saúde, 

objetivam a redução do risco de doenças e o acesso universal e igualitário aos serviços 

oferecidos.1034 

Decidir o destino dos recursos públicos envolve escolhas tipicamente políticas, 

sendo natural e desejável que as instâncias majoritárias tenham precedência. A elas incumbe o 

dever de considerar realidades abrangentes e assumir os ônus políticos decorrentes de 

escolhas mal feitas. E por isso mesmo têm maior liberdade para fazer escolhas. Por outro 

lado, a CF/88 define direitos fundamentais, cuja observância não é facultativa para o Poder 

Público.1035  

De pouco adiantará que a elaboração do orçamento gere intenso debate, com 

interesse pela mídia e pela população, se o Executivo conservar o poder de refazer a maioria 

das decisões unilateralmente, sem promover sua inserção formal no espaço público. Além de 

inefetiva, essa farsa orçamentária ainda ajuda a desviar o foco das reais decisões sobre a 

alocação dos recursos, assumindo um caráter de satisfação simbólica dos anseios sociais 

(minimizado, é bem verdade, pelo desinteresse da população).1036 

Em um país de gritantes desigualdades sociais como o Brasil, certamente seria 

intuitivo que o processo político conduzisse à aprovação de leis e políticas púbicas que 

beneficiassem os mais necessitados, na medida em que os seus mandatários deveriam compor 

a maioria parlamentar eleita. Mas, como todos sabem, o processo político é imperfeito e cheio 

de vícios1037, e os representantes dos mais necessitados, em sua esmagadora maioria, sequer 

passaram por qualquer necessidade na vida.   

Para Ingo Sarlet, políticas públicas não se confundem com os direitos 

fundamentais, designadamente como direitos subjetivos (individuais e/ou coletivos), pois 

esses é que são veiculados por meio de políticas públicas, o que não afasta a possibilidade de 

um direito a que o Estado atue mediante políticas públicas, precisamente como forma de 

                                                        
1034 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Direito à saúde e critérios de aplicação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 
2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 248.  
1035 MENDONÇA, Eduardo. Da faculdade de gastar ao dever de agir: o esvaziamento contramajoritário de 
políticas públicas. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais: 
orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. 2.Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 373. 
1036 Ibidem. p.391-392. 
1037 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 288.  
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assegurar a efetividade de direitos fundamentais. Assim, além do controle da política pública 

como tal, que evidentemente resulta também na tutela de direitos, cuida-se de algo distinto 

quando se busca, muitas vezes já com base em determinada política pública (como bem revela 

o caso da legislação que obriga o poder público ao fornecimento de medicamentos) obrigar o 

Estado a efetivamente assegurar a prestação ao indivíduo ou ao conjunto de indivíduos que 

deixou de ser atendido.1038   

Se por um lado, o efetivo exercício dos direitos reprodutivos demanda políticas 

públicas que assegurem a saúde sexual e reprodutiva1039, por outro lado, sem estas, o direito 

pode nascer – por meio da lei – porém não ser exercido.1040 Portanto, aqui é essencial a 

interferência do Estado, no sentido de que implemente políticas públicas garantidoras do 

direito à saúde sexual e reprodutiva (dimensão típica dos direitos sociais). 1041 Ou seja, uma lei 

sobre RHA, sem uma política pública que lhe dê efetividade real e não meramente formal, 

garantindo o acesso universal e igualitário às mesmas (e entre elas a  FIV), é o mesmo que 

“ganhar, mas não levar”. 

E mesmo com a escassez de recusos e a demanda infinita por assistência à saúde,  

os gastos com RHA devem e podem ser feitos por meio do SUS (como já anteriormente 

demonstrado ao longo da presente investigação), mas esse financiamento deve ser 

direcionados de forma responsável, onde as políticas públicas são a única esperança real para 

a verdadeira efetividade dos direitos sociais de uma forma igualitária e inclusiva.1042   

 Nunca é demais afirmar que não existe dinheiro público. O que existe é o 

dinheiro que sai de nossas mesas, de nossos lares, e que é administrado pelo Estado. A 

escassez de recursos é elevada e a necessidade infinita, mas a corrupção também é enorme e a 

administração do dinheiro público ineficiente. Mas para aqueles que acham que a realização 

da FIV no SUS é impossível, rebate-se aqui afirmando que é possível sim, desde que 

                                                        
1038 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 11.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
219. 
1039 ALMEIDA, Renata Barbosa de.  Direito fundamental à procriação: considerações sobre a maternidade 
monoparental e a função paterna. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 109. 
1040 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética x Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 33-34. 
1041 PIOVESAN, Flávia. Os Direitos Reprodutivos como Direitos Humanos. In: BUGLIONE, Samantha 
(Coord.). Reprodução e Sexualidade. Uma Questão de Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 76.  
1042 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 186. 
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realizada de forma responsável, observando-se os princípios da bioética, tais como autonomia, 

beneficência, não maleficência e justica e que seja amparada por uma lei justa e equitativa, e 

principalmente eficaz, eficácia esta que só um política pública pode dar.  

A solução para a ruptura do ciclo de pobreza econômica, política e sociocultural 

em uma sociedade em constante transformação, inclusive do ponto de vista tecnocientífico, 

não pode ser reduzida ao controle populacional por imposição da gestão pública, condenações 

do sistema jurídico ou ameaças de castigo por pecado religioso. Os tempos são outros, onde a 

violência não é produto das altas taxas de procriação nem se resolve com a distribuição de 

preservativos ou o incentivo a procedimentos abortivos entre os mais pobres. Crime é 

fomentar os baixos índices de desenvolvimento humano, que geram a “reprodução 

desassistida”, a qual chamamos de miséria.1043   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1043 GRYNSZPAN, Danielle. Informação, Educação e Cidadania em Tempos de Reprodução Assistida. In: 
SOUZA, Maria do Carmo Borges de; MOURA, Marisa Decat de; GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em 
tempo de reprodução assistida. O dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008, p. 141.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso às técnicas de RHA, e em especial, à FIV, no sistema público de saúde, 

foi o palco de estudo da presente tese. Devido à enorme quantidade de controvérsias 

envolvendo a RHA, optou-se pelo estudo do acesso, pois muito embora a FIV já seja 

realizada em território nacional desde 1984, portanto há mais de três décadas, ainda não existe 

nenhuma lei específica regulamentando o tema e muito menos que contemple o acesso 

universal e igualitário às técnicas de RHA de alta complexidade.  

Não se está mais a questionar se os direitos reprodutivos são ou não direitos 

humanos ou fundamentais, pois como já comentado ao logo do presente estudo, tais direitos já 

foram reconhecidos tanto na CIPD, realizada no Cairo, em 1994, quanto na IV CMM, 

realizada em Pequim, em 1995. O que se questiona é que o Brasil, embora signatário dessas 

duas conferências e de tantos outros tratados envolvendo direitos humanos, não implementou 

de forma integral os direitos reprodutivos que reconheceu.  

Com a Lei no 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulou o §7º do art. 226 da 

CF/88, deu-se um grande passo em direção à regulamentação do planejamento familiar. Mas 

parece que esse passo foi dado apenas com a “perna” da anticoncepção, já que na época em 

que a lei foi promulgada havia um grande movimento para a redução das cesarianas, 

realizadas apenas com o intuito de esterilização, por meio das laqueaduras tubárias. E esse 

objetivo foi alcançado. Mas a outra “perna” da lei, que trata da concepção, e que em seu art. 

9º diz que “para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os 

métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem 

em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”, simplesmente foi 

esquecida. E por que? Porque quando se realizam menos cesarianas, gasta-se menos dinheiro 

e quando se oferecem técnicas de RHA, gasta-se mais.  

Muito embora o planejamento familiar seja assegurado constitucionalmente, já 

exista a Lei no 9.263/96 (Lei do Planejamento Familiar), e o Código Civil tenha 

regulamentado a filiação decorrente de RHA em apenas um artigo e três incisos (Art. 1.597, 

IV, V e VI), isso não é o bastante. As controvérsias são muitas envolvendo a RHA, os 

desafios, não só éticos quanto sociais, são enormes e adaptar uma lei já existente não é a 

solução. Estamos diante de um vazio legal quando se trata especificamente de RHA, e mais 

ainda em relação ao acesso universal e igualitário às mesmas. Sendo assim, o que se deseja 
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aqui é que a FIV esteja contemplada pelo SUS e, somente por meio de uma lei, tal objetivo 

um dia poderá se realizar. 

Pode parecer estranho que seja pleiteado a FIV para a população mais carente, 

quando estamos diante da afirmação preconceituosa de que “pobre tem muito filho” e que a 

saúde já está um caos, precisando de cuidados essenciais e não de medicina de luxo (já que a 

FIV é cara). Primeiro, nossa realidade populacional hoje em dia é outra, com uma taxa de 

fecundidade total de 1,77 filhos por mulher, segundo dados de 2013 do IBGE. E segundo, 

muito embora a FIV tenha sido inicialmente utilizada na classe social economicamente mais 

favorecida, com tecnologia importada da Europa e EUA, sua utilização nas classes sociais 

menos favorecidas está longe de ser um luxo, na medida em que, para muitos casos de 

infertilidade, a FIV representa a única esperança de se ter um filho. 

Diante da infertilidade, o casal pode, com o passar do tempo, experimentar 

sentimentos de inferioridade, raiva, culpa, depressão e frustração, além da rejeição social, 

com as cobranças por um filho. Se tudo isso já representa um grande problema para aqueles 

que têm condições financeiras de realizar uma FIV numa clínica privada, imagina para um 

casal que deseja muito um filho (sim, porque o desejo de um filho independe de classe social), 

mas não tem condições de pagar por um tratamento. A este casal só restam três opções, já que 

chorar não é uma delas: tentar a FIV em uma das nove instituições no Brasil que a realizam de 

forma gratuita (muito embora só o Hospital Pérola Byington, vinculado à Secretaria de Saúde 

do Estado de São Paulo, o faça de forma 100% gratuita), ou a mulher doar parte de seus óvulos a 

outro casal, que custeará também seu tratamento (o que não deixa de ser uma compra de óvulos), 

ou então o casal deverá entrar nas longas e burocráticas filas de adoção.  

É muito fácil dizer que não há necessidade de FIV para quem não pode pagar pelo 

tratamento, já que muitos casais que buscam a FIV pelo SUS têm vizinhos com quatro, cinco ou 

seis filhos. Rebatendo tal argumento, reforça-se a afirmação de que a taxa de fecundidade caiu e, 

além disso, para aquele casal que quer um filho e não consegue por causa da infertilidade, os vários 

filhos dos vizinhos não servem de consolo. O desejo inconsciente ou consciente por um filho não 

respeita divisão de classes, nem o saldo da conta bancária. Na reprodução o casal quer transmitir 

seus genes, ter sua própria descendência, ter um filho “sangue do seu sangue”. E esse é um direito 

humano, um direito fundamental, que dignifica o ser humano e que não pode ser esquecido.  
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Se a infertilidade representa um fenômeno complexo, multifacetado, envolvendo 

aspectos bioéticos, psicológicos e sociais, uma futura lei que venha regulamentar as técnicas 

de RHA deverá necessariamente estar atenta e contemplar esses aspectos. Talvez não exista 

um campo da medicina onde os limites éticos possam ser mais ultrapassados do que a RHA. E 

atualmente o único limite está na Resolução n° 2.121/2015 do CFM. Aliás, desde o ano de 

1992, apenas as resoluções do CFM é que vêm regulamentando a matéria.  

Outro dado importante sobre a infertilidade e que merece ser destacado é que em 

países como o Brasil, as causas de infertilidade são diferentes dos países de primeiro mundo. 

Aqui, a infertilidade secundária é o principal problema nas classes socioeconômicas menos 

favorecidas, devido principalmente às DST. Ou seja, por causas absolutamente evitáveis. 

Assim, se o Estado não cumpriu seu papel preventivo, impedindo que milhares (ou talvez 

milhões) de mulheres e casais se tornassem inférteis, que cumpra agora seu papel social, 

possibilitando que aqueles casais que necessitam da FIV como a única forma para se ter um 

filho, e  não tenham condições financeiras para pagar por um tratamento, o façam por meio do 

SUS.    

Ao se falar sobre a necessidade de uma lei que trate especificamente sobre as 

técnicas de RHA, parece que esse assunto nunca foi levantado ou discutido pelos nossos 

legisladores. Muito pelo contrário, pois desde o ano de 1993, um ano após a primeira 

Resolução do CFM sobre o assunto (Resolução no 1.358/1992), existem vários PLs em 

tramitação, num total de 16, sendo que 15 estão apensados ao PL1184/03.  E de todos esses 

PL, apenas o PL 5624/2005 propõe a criação de um programa de RHA no SUS. Ou seja, a 

importância do acesso universal e igualitário à FIV não passou pela cabeça da maioria dos 

parlamentares. 

Importante destacar que uma futura lei sobre RHA deverá respeitar os princípios 

constitucionais, principalmente o da dignidade humana (art. 1º, III), da proteção às famílias 

(art. 226, §§3º, 7º e 8º) e do acesso universal à saúde (art. 196). E por envolver questões tão 

delicadas, os princípios da bioética (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça) 

também deverão ser respeitados. 

Na ausência de uma lei sobre RHA, as demandas nos tribunais do país e as 

decisões negando o acesso à FIV no SUS continuarão. E com muitas delas ainda dizendo que 

infertilidade não é doença, e que a tutela antecipada não é necessária, pois não se trata de 
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urgência. Mas como a natureza cobra seu preço, esperar uma decisão judicial (que por vezes 

se arrasta por anos) pode ser muito tempo para quem tem “prazo de validade” para realizar 

seu projeto parental. E mesmo que a decisão judicial para um casal seja favorável, ela não 

contempla os outros tantos que sequer sabem como acessar a justiça. Essa, sem dúvida 

alguma, a forma mais injusta de implementação de um direito social, que deve ser de todos. 

Se as nossas causas de infertilidade são distintas dos países de primeiro mundo, 

buscou-se então observar a realidade onde o Brasil está inserido. Daí a busca pelo recorte 

latino-americano.  E nessa empreitada, duas leis aprovadas recentemente e que tratam do 

acesso às técnicas de RHA foram analisadas. 

A primeira foi a Ley n◦26.862 de reproducción medicamente assistida, de 5 de 

junho de 2013, na Argentina, e que foi regulamentada pelo Decreto Nacional 956/2013. 

Muito embora a lei argentina estipule uma dotação orçamentária para a RHA, não deixa de ser 

um grande desafio para o governo argentino, que assim como o Brasil, lida com a escassez de 

recursos e outras prioridades de saúde em geral. Além do que, a lei determina a cobertura 

pelos planos de saúde, o que certamente será repassado para os usuários dos planos. 

A segunda foi a Ley n◦19.167 de reproducción medicamente assistida, de 22 de 

novembro de 2013, no Uruguai, e que numa primeira etapa houve a regulamentação das 

técnicas de baixa complexidade pelo Decreto n◦ 311/014, de 30 de outubro de 2014 e numa 

segunda etapa se deu a regulamentação das técnicas de alta complexidade pelo Decreto         

n◦ 84/015, de 27 de fevereiro de 2015. Recente ainda, a lei uruguaia, por meio do decreto 

regulamentador, estabeleceu critérios de financiamento público muito mais justos, por meio 

de um co-pagamento, onde os casais que têm uma baixa renda não pagam nada ou muito 

pouco, e aqueles em melhores condições financeiras, muito embora tenham a ajuda do Estado, 

pagarão a maior parte do tratamento. 

Se o co-pagamento foi a saída encontrada no Uruguai, certamente não poderá ser a 

nossa, devido à vedação do art. 196 da CF/88, que garante a todos os cidadãos acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Também não é permitida a diferenciação 

por classes no âmbito do SUS, pois representaria dar tratamento diferenciado aos pacientes, 

dentro de um sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população carente às ações 

e serviços do SUS. E isso já foi matéria de apreciação do STF, no RE 581.488/RS. Mas o que 

mais causa estranheza reside no fato de que, mesmo com toda vedação legal do co-
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pagamento, na prática, à exceção do Hospital Pérola Byington, em todas as outras oito 

instituições de saúde que realizam a FIV pelo SUS, o casal tem que pagar por parte do 

tratamento, em geral, pela medicação. Isso é fato e é uma verdade. E não seria então um co-

pagamento? 

Enquanto não houver uma lei sobre RHA, deixaremos os casais de todas as 

classes sociais entregues à sorte das leis de mercado, onde os limites da ética podem ser (e 

muitas vezes são) ultrapassados, restando àqueles casais sem condições de pagar por um 

tratamento particular, e que não tiveram a sorte de ter uma decisão judicial favorável ou de 

serem aceitos em uma das pouquíssimas instituições públicas que realizam a FIV (e na 

maioria delas tendo que pagar pelo menos as medicações), de ter que recorrerem à doação (na 

realidade, uma venda velada) de parte de seus óvulos para terem a sua FIV custeada por quem 

pode pagar. 

Um grande problema surge e talvez seja um dos entraves à aprovação de uma lei 

que permita o acesso universal e igualitário às técnicas de RHA no SUS, que é o do 

financiamento de um tratamento considerado caro, devido à alta tecnologia envolvida, como 

no caso da FIV. Nesta hora, sempre vem à tona o binômio do mínimo existencial e da reserva 

do possível.  

Mas o que seria esse mínimo existencial? A mera condição de sobrevivência física 

ou algo maior, mais amplo? Na resposta a tão delicada questão utilizou-se, na presente 

investigação, os coerentes argumentos de Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo, onde não basta 

apenas a sobrevivência física, mas sim, uma existência com dignidade, uma vida saudável. E 

se o mínimo existencial não pode ser reduzido à mera existência física, o direito a ter um filho 

pode então ser enquadrado no conceito de mínimo existencial, já que encontra respaldo 

constitucional no princípio da dignidade humana (art. 1º, III) e no direito ao planejamento 

familiar (art. 226, §7º). 

Pela reserva do possível, fica fácil para qualquer administrador público negar 

financiamento à RHA, pois sempre haverá a escassez de recursos, outras prioridades de 

governo, e mesmo dentro da saúde, outras questões mais importantes e emergenciais. Seria 

uma leviandade achar que não há escassez de recursos. Ela existe e é real. Mas o que se quer 

mostrar é que essa escassez certamente seria muito menor se o dinheiro público fosse gasto de 

forma responsável, já que a eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais (e o 
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direito ao planejamento familiar é um direito fundamental em sua dimensão prestacional), 

dependem de uma boa e proba administração, pautada nos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O recurso financeiro é sempre pouco, mas se o pouco que se tem fosse empregado 

de forma eficiente e não se perdesse com a corrupção, certamente haveria recursos para a 

implementação da FIV no âmbito do SUS. Fica difícil acreditar na reserva do possível, 

quando essa mesma reserva é diuturnamente diminuída pela ineficiência da Administração 

Pública e pela ação da corrupção, fazendo com que o país perca todos os anos, o equivalente a 

32% de sua arrecadação tributária. 

Com a redução da corrupção, certamente haveria recursos para a saúde, e 

consequentemente, para a implementação dos direitos reprodutivos em sua face positiva, 

englobando consequentemente a RHA. Se o custo médio da corrupção no Brasil, segundo 

dados apontados pela FIESP em 2008, fosse trazido para o ano de 2014, ano cujo PIB 

brasileiro foi de 5.521 bilhões de reais, estariam ainda nos cofres públicos valores em torno de 

76,1 bilhões a 126,9 bilhões de reais. Porém, ao invés de combater eficazmente o problema da 

corrupção, o governo prefere aumentar a arrecadação (e o desejo de retorno da CPMF é um 

exemplo), fazendo com que a população pague o custo de sua ineficiência.  

E certamente, com uma política fiscal mais justa, com menos corrupção e mais 

eficiência na Administração Pública, haveria condições de implementação de uma política 

pública, que respaldada por uma lei sobre RHA, transcenderia os governos, o jogo político e 

daria eficiência à própria lei, pois como já dito, uma lei que regulamenta um direito 

fundamental prestacional (e a RHA o é), sem uma política pública que promova o acesso 

universal e igualitário a todos os cidadãos, está condenada ao fracasso. 

Percebe-se então, que desde a primeira FIV realizada no Brasil, em 1984, até o 

presente momento, continuamos num vácuo legal, quando o tema é RHA. De lá para cá, só o 

que temos são as Resoluções do CFM (sendo a última, a Resolução n° 2.121/2015) e algumas 

Portarias do Ministério da Saúde (Portaria no 426/GM, de 2005, suspensa uma semana após 

sua edição pela Portaria no 388/SAS e revogada em 2009 pela Portaria no 2.048, ou então 

repristinada em 2012, pela Portaria no 3.149).  

Ou seja, não se pode deixar que um tema tão delicado e multidisciplinar como a 

RHA continue sendo regulamentado por portarias ou resoluções. E somente uma lei, que trate 
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especificamente da RHA, fruto de um amplo debate popular, tanto no seio da sociedade como 

no parlamento, por meio dos representantes desta, eleitos democraticamente, poderá fazer 

com que as respostas às perguntas e controvérsias levantadas nessa tese sejam finalmente 

respondidas. 

E na certeza de não desanimar diante dos obstáculos e sempre seguir em frente, 

determinado, e sabendo que o trabalho aqui realizado não será em vão, relembro a fábula “O 

incêndio e o passarinho”.  

Conta-se que certa vez, houve um incêndio na grande floresta de Sariã, na Índia, 

onde viviam muitos animais. Enquanto todos os animais fugiam em debandada, cada um 

procurando salvar a própria pele, um passarinho saiu voando em direção ao rio, onde 

mergulhou, para depois sair voando sobre as chamas. Com a água conservada nas penas 

aspergia o fogo, na tentativa de apagá-lo. Ia ao rio e voltava incessantemente, repetindo essa 

fatigante operação dezenas de vezes, sem desfalecimento. Tudo era inútil porque as labaredas, 

cada vez mais violentas, tomavam proporções sempre maiores. O passarinho, entretanto, não 

se cansava e nem desistia. Um macaco que também fugia apavorado, presenciando aquela 

cena gritou para o passarinho: “ei, seu bobo, você acha que vai conseguir apagar o incêndio 

sozinho?” Ao que o passarinho lhe respondeu: “eu não sei se conseguirei apagar o incêndio, 

mas estou certo de estar fazendo a minha parte”. 
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ANEXO A – Resolução 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina 
 

 

  

 

 

RESOLUÇÃO CFM nº 2.121/2015  
                                (Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, Seção I, p. 117) 
 

Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 
assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da 
observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer 
maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos – 
tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos 
brasileiros e revogando a Resolução CFM nº 2.013/13, publicada no 
D.O.U. de 9 de maio de 2013, Seção I, p. 119. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA , no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo Decreto nº 6.821, de 14 
de abril de 2009, e  

CONSIDERANDO a infertilidade humana como um problema de saúde, com implicações 
médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la;  

CONSIDERANDO que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários 
casos de problemas de reprodução humana;  

CONSIDERANDO que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 5 
de maio de 2011, reconheceu e qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva 
(ADI 4.277 e ADPF 132);  

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso dessas técnicas com os princípios da 
ética médica; 

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de 
Medicina realizada em de 16 de julho de 2015, 
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RESOLVE:  

Art. 1º Adotar as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, anexas 
à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos.  

Art. 2º Revogar a Resolução CFM nº 2.013/2013, publicada no D.O.U. de 9 de maio de 2013, 
Seção I, p. 119 e demais disposições em contrário.  

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 16 de julho de 2015.  

 

 

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA             LIMA HENRIQ UE BATISTA E SILVA  
                    Presidente                                                        Secretário-geral 
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NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS 

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

I - PRINCÍPIOS GERAIS  

1 - As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução dos 
problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação.  

2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso e não se 
incorra em risco grave de saúde para o(a) paciente ou o possível descendente, sendo a idade 
máxima das candidatas à gestação de RA de 50 anos.  

3 - As exceções ao limite de 50 anos para participação do procedimento serão determinadas, 
com fundamentos técnicos e científicos, pelo médico responsável e após esclarecimento 
quanto aos riscos envolvidos.  

4 - O consentimento livre e esclarecido informado será obrigatório para todos os pacientes 
submetidos às técnicas de reprodução assistida. Os aspectos médicos envolvendo a totalidade 
das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, bem 
como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As 
informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico e ético. O documento 
de consentimento livre e esclarecido informado será elaborado em formulário especial e estará 
completo com a concordância, por escrito, obtida a partir de discussão bilateral entre as 
pessoas envolvidas nas técnicas de reprodução assistida.  

5 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (presença 
ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, 
exceto quando se trate de evitar doenças do filho que venha a nascer.  

6 - É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não a 
procriação humana.  

7 - O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora não pode 
ser superior a quatro. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-se as 
seguintes determinações de acordo com a idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; b) 
mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 
embriões; d) nas situações de doação de óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora 
no momento da coleta dos óvulos. 

8 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a utilização 
de procedimentos que visem a redução embrionária.  

II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA  

1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se 
afaste dos limites desta resolução, podem ser receptoras das técnicas de RA desde que os 
participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, conforme legislação 
vigente.  

 



416 
 

 

2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas 
solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico.  

3 - É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não exista 
infertilidade.  

III - REFERENTE ÀS CLÍNICAS, CENTROS OU SERVIÇOS QU E APLICAM 
TÉCNICAS DE RA  

As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis pelo controle de 
doenças infectocontagiosas, pela coleta, pelo manuseio, pela conservação, pela distribuição, 
pela transferência e pelo descarte de material biológico humano para o(a) paciente de técnicas 
de RA. Devem apresentar como requisitos mínimos:  

1- Um diretor técnico – obrigatoriamente, um médico registrado no Conselho Regional de 
Medicina de sua jurisdição – com registro de especialista em áreas de interface com a RA, 
que será responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais executados;  

2- Um registro permanente (obtido por meio de informações observadas ou relatadas por 
fonte competente) das gestações, dos nascimentos e das malformações de fetos ou recém-
nascidos, provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem 
como dos procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e embriões;  

3- Um registro permanente das provas diagnósticas a que é submetido o(a) paciente, com a 
finalidade precípua de evitar a transmissão de doenças;  

4- Os registros deverão estar disponíveis para fiscalização dos Conselhos Regionais de 
Medicina. 

IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES  

1- A doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.  

2- Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.  

3- A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e de 50 anos para o 
homem.  

4- Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e 
embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, 
por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do(a) doador(a).  

5- As clínicas, centros ou serviços onde é feita a doação devem manter, de forma permanente, 
um registro com dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de 
material celular dos doadores, de acordo com legislação vigente.  

6- Na região de localização da unidade, o registro dos nascimentos evitará que um(a) 
doador(a) tenha produzido mais de duas gestações de crianças de sexos diferentes em uma 
área de um milhão de habitantes.  
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7- A escolha dos doadores é de responsabilidade do médico assistente. Dentro do possível, 
deverá garantir que o(a) doador(a) tenha a maior semelhança fenotípica e a máxima 
possibilidade de compatibilidade com a receptora.  

8- Não será permitido aos médicos, funcionários e demais integrantes da equipe 
multidisciplinar das clínicas, unidades ou serviços, participarem como doadores nos 
programas de RA.  

9- É permitida a doação voluntária de gametas masculinos, bem como a situação identificada 
como doação compartilhada de oócitos em RA, em que doadora e receptora, participando 
como portadoras de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico 
quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora tem 
preferência sobre o material biológico que será produzido.  

V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES  

1- As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoides, óvulos, embriões e 
tecidos gonádicos. 

2- O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para 
que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco. Os excedentes, viáveis, devem ser 
criopreservados.  

3- No momento da criopreservação, os pacientes devem expressar sua vontade, por escrito, 
quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio, doenças 
graves ou falecimento, de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.  

4- Os embriões criopreservados com mais de cinco anos poderão ser descartados se esta for a 
vontade dos pacientes. A utilização dos embriões em pesquisas de células-tronco não é 
obrigatória, conforme previsto na Lei de Biossegurança.  

VI - DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO DE EMBRIÕ ES  

1- As técnicas de RA podem ser utilizadas aplicadas à seleção de embriões submetidos a 
diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças – podendo nesses casos serem 
doados para pesquisa ou descartados.  

2- As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema HLA do embrião, 
no intuito de selecionar embriões HLA-compatíveis com algum(a) filho(a) do casal já afetado 
pela doença e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a 
legislação vigente.  

3- O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será de 14 dias.  

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMP ORÁRIA DO 
ÚTERO)  

As clínicas, centros ou serviços de reprodução assistida podem usar técnicas de RA para 
criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema 
médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética ou em caso de união 
homoafetiva.  



418 
 

 

1- As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros em 
parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe; segundo grau – irmã/avó; 
terceiro grau – tia; quarto grau – prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do 
Conselho Regional de Medicina.  

2- A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.  

3- Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e observações deverão 
constar no prontuário do paciente: 

3.1. Termo de consentimento livre e esclarecido informado assinado pelos pacientes e pela 
doadora temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no 
ciclo gravídico-puerperal, bem como aspectos legais da filiação;  

3.2. Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica e emocional de 
todos os envolvidos;  

3.3. Termo de Compromisso entre os pacientes e a doadora temporária do útero (que receberá 
o embrião em seu útero), estabelecendo claramente a questão da filiação da criança;  

3.4. Garantia, por parte dos pacientes contratantes de serviços de RA, de tratamento e 
acompanhamento médico, inclusive por equipes multidisciplinares, se necessário, à mãe que 
doará temporariamente o útero, até o puerpério;  

3.5. Garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), devendo esta 
documentação ser providenciada durante a gravidez;  

3.6. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito, se a doadora temporária 
do útero for casada ou viver em união estável.  

VIII - REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM  

É permitida a reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia específica 
do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação 
vigente.  

IX - DISPOSIÇÃO FINAL  

Casos de exceção, não previstos nesta resolução, dependerão da autorização do Conselho 
Federal de Medicina. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.121/2015 

No Brasil, até a presente data, não há legislação específica a respeito da reprodução assistida 
(RA). Tramitam no Congresso Nacional, há anos, diversos projetos a respeito do assunto, mas 
nenhum deles chegou a termo.  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) age sempre em defesa do aperfeiçoamento das 
práticas e da obediência aos princípios éticos e bioéticos, que ajudarão a trazer maior 
segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos.  

Manter a limitação da idade das candidatas à gestação de RA até 50 anos foi primordial, com 
o objetivo de preservar a saúde da mulher, que poderá ter uma série de complicações no 
período gravídico, de acordo com a medicina baseada em evidências.  

Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação da reprodução 
assistida foram detalhadamente expostos nesta revisão realizada pela Comissão de Revisão da 
Resolução CFM nº 2.013/13, em conjunto com representantes da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Assistida, da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e 
da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Sociedade Brasileira de Genética Médica, 
sob a coordenação do conselheiro federal José Hiran da Silva Gallo.  

Esta é a visão da comissão formada que trazemos à consideração do plenário do Conselho 
Federal de Medicina.  

 

Brasília-DF, 16 de julho de 2015. 

 

 

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO  

Coordenador da Comissão de Revisão da Resolução CFM nº 2.013/13 – Reprodução 
Assistida 
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ANEXO B – Ley 26.862/2013 – Ley de Reproducción Medicamente Asistida 
 

 
 

Ley 26.862 
Sancionada: Junio 5 de 2013 

Promulgada de Hecho: Junio 25 de 2013 

Fecha de Publicación: B.O. 26/06/2013 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1°  — Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los 
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. 

ARTICULO 2°  — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción 
médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la 
consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, 
que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. 

Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-
científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación. 

ARTICULO 3°  — Autoridad de aplicación. Será la autoridad de aplicación de la presente ley 
el Ministerio de Salud de la Nación. 

ARTICULO 4°  — Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un 
registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios 
habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. 
Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de 
gametos y/o embriones. 

ARTICULO 5°  — Requisitos. Los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente 
asistida sólo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con 
los requisitos que determine la autoridad de aplicación. 

ARTICULO 6°  — Funciones. El Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio de sus 
funciones como autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente, deberá: 

a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los 
beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; 

b) Publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en 
todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; 

c) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en 
mujeres y varones. 

d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en los 
procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. 
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ARTICULO 7°  — Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de 
reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad 
con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales 
e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento 
es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer. 

ARTICULO 8°  — Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en 
las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de 
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga 
y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos 
aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones 
obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria 
del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y 
las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción 
médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación 
ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción 
asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del 
cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la 
autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos 
procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los 
criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no 
podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación 
sexual o el estado civil de los destinatarios. 

También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de 
guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a 
tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho 
(18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por 
problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver 
comprometidas su capacidad de procrear en el futuro. 

ARTICULO 9°  — Presupuesto. A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la 
correspondiente asignación presupuestaria. 

ARTICULO 10.  — Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación 
en todo el territorio de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas 
correspondientes. 

ARTICULO 11 . — La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su 
publicación. 

ARTICULO 12.  — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS CINCO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.862 — 

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada 



422 
 

 

ANEXO C – Ley 19.167/2013 – Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
 

 

Publicada D.O. 29 nov/013 - Nº 28854 

Ley Nº 19.167 

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

REGULACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. (Objeto).- La presente ley tiene por objeto regular las técnicas de reproducción 
humana asistida acreditadas científicamente así como los requisitos que deben cumplir las 
instituciones públicas y privadas que las realicen. 

A tales efectos se entiende por técnicas de reproducción humana asistida el conjunto de 
tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación de gametos o embriones 
humanos para el establecimiento de un embarazo. 

Quedan incluidas dentro de las técnicas de reproducción humana asistida la inducción de la 
ovulación, la inseminación artificial, la microinyección espermática (ICSI), el diagnóstico 
genético preimplantacional, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la 
transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de cigotos, la 
transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de gametos y embriones, la 
donación de gametos y embriones y la gestación subrogada en la situación excepcional 
prevista en el artículo 25 de la presente ley. 

La aplicación de cualquier otra técnica no incluida en la enumeración detallada 
precedentemente, requerirá la autorización del Ministerio de Salud Pública, previo informe 
favorable de la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida. 

Artículo 2º. (Alcance).- Las técnicas de reproducción humana asistida podrán aplicarse a 
toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en la medida que se 
trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente 
impedidas para hacerlo, así como en el caso de mujeres con independencia de su estado civil, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 3º. (Deber del Estado).- El Estado garantizará que las técnicas de reproducción 
humana asistida queden incluidas dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado 
de Salud con el alcance dispuesto en la presente ley. 
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Asimismo, promoverá la prevención de la infertilidad combatiendo las enfermedades que la 
puedan dejar como secuela, así como la incidencia de otros factores que la causen. 

Artículo 4º. (Habilitación).- Solo podrán aplicar las técnicas de reproducción humana 
asistida aquellas instituciones públicas o privadas que hayan recibido la correspondiente 
habilitación del Ministerio de Salud Pública a estos efectos específicos. 

Artículo 5º. (Procedimientos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad y 
su cobertura).- A los efectos de la presente ley se definen las técnicas o procedimientos de 
baja complejidad como aquellos procedimientos en función de los cuales la unión entre el 
óvulo y espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino. 

Dichas técnicas o procedimientos quedan comprendidos dentro de los programas integrales 
de asistencia que deben brindar las entidades públicas y privadas que integran el Sistema 
Nacional Integrado de Salud y serán financiados por este, cuando la mujer no sea mayor de 40 
años. Serán igualmente cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud durante los 24 
(veinticuatro) meses siguientes a la fecha de promulgación de esta ley las mujeres que hayan 
sobrepasado dicho límite de edad. En caso de mayor edad, la reglamentación establecerá la 
forma de financiamiento. 

Las técnicas o procedimientos de alta complejidad son aquellas en virtud de las cuales la 
unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar fuera del aparato genital femenino, 
transfiriéndose a este los embriones resultantes, sean estos criopreservados o no. 

Dichas técnicas o procedimientos serán parcial o totalmente subsidiados hasta un máximo 
de tres intentos, a través del Fondo Nacional de Recursos con el alcance y condiciones que 
establecerá la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo. 

Las prestaciones a brindarse incluyen los estudios necesarios para el diagnóstico de la 
infertilidad así como el tratamiento, material de uso médico descartable y otros estudios que 
se requieran, el asesoramiento y la realización de los procedimientos terapéuticos de 
reproducción humana asistida de alta y baja complejidad, las posibles complicaciones que se 
presenten y la medicación correspondiente en todos los casos. 

Artículo 6º. (Infertilidad).- A los efectos de la presente ley se define como infertilidad la 
incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de doce meses o más de 
relaciones sexuales. 

Artículo 7º. (Requisitos para la realización de Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida).- La realización de las técnicas de reproducción humana asistida deberá llevarse a 
cabo dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) Serán de aplicación a toda persona mayor de edad y menor de 60 (sesenta) años, salvo 
que hubiere sido declarada incapaz para ejercer la paternidad o maternidad, luego de ser 
previa y debidamente informada por el equipo médico tratante. 

b) Solo podrán realizarse cuando existan posibilidades razonables de éxito y no supongan 
riesgo grave para la salud de la mujer o su posible descendencia. A tales efectos, deberá 
determinarse el buen estado de salud psicofísica de la pareja o de la mujer en su caso, de 
conformidad con las exigencias de un protocolo obligatorio que acredite que no padece 
enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que comprometan la viabilidad del 
embrión o que sean trasmisibles a la descendencia y no puedan ser tratadas luego del 
nacimiento del niño o niña. 
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c) En el caso de los procedimientos terapéuticos de alta complejidad, el profesional médico 
responsable del equipo actuante deberá dejar constancia escrita en la historia clínica 
correspondiente de los estudios, tratamientos y resultados seguidos por su paciente que 
justifiquen su realización. 

d) Consentimiento escrito por parte de ambos miembros de la pareja o de la mujer en su 
caso, para la realización de técnicas de reproducción humana asistida en un formulario 
que establezca la reglamentación, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 18.335, de 
15 de agosto de 2008. 

e) Ratificación por escrito de ambos integrantes de la pareja al momento de la inseminación 
e implantación. 

Artículo 8º. (Suspensión de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida).- La mujer a la 
que se le apliquen las técnicas de reproducción humana asistida podrá disponer que se 
suspendan las mismas antes de la fecundación del óvulo. Tal manifestación de voluntad 
deberá hacerse por escrito y con los mismos requisitos que se siguieron para consentir. 

Artículo 9º. (Situación especial).- Podrá realizarse fertilización de gametos o transferirse 
embriones originados en una persona que hubiere fallecido, siempre que esta hubiera 
otorgado previamente por escrito su consentimiento para ello y dentro de los 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días posteriores a su fallecimiento. 

Artículo 10. (Interés superior del niño).- El o los hijos nacidos mediante las técnicas de 
reproducción humana asistida tendrán derecho a conocer el procedimiento efectuado para su 
concepción. 

CAPÍTULO II 

DE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y CONSERVACIÓN DE GAMETOS 

Artículo 11. (Condiciones para la transferencia embrionaria).- Luego de producida la 
fertilización de los ovocitos, podrán transferirse al útero solamente dos embriones por ciclo, 
por un máximo de tres ciclos,salvo expresa indicación médica, en que podrán transferirse un 
máximo de tres embriones. 

En caso de embriones viables no transferidos deberán preservarse a los efectos de ser 
transferidos en un ciclo posterior. 

Culminados los tres ciclos o interrumpido el proceso porque la mujer no esté en condiciones 
o se niegue a recibir los embriones, deberá procederse a su conservación, siempre que no 
hayan sido descongelados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la presente ley. 

Las pacientes deberán ser previamente informadas de las condiciones establecidas en este 
artículo y decidirán si quieren realizar el procedimiento bajo las mismas. De no aceptarlas, 
únicamente se podrá proceder a la fertilización de los ovocitos necesarios para un solo ciclo. 

CAPÍTULO III 

DE LA DONACIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES 
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Artículo 12. (Donación de gametos).- La donación de gametos se realizará en forma 
anónima y altruista, debiendo garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los 
donantes sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la presente ley. 

La donación se autorizará por escrito con expreso consentimiento informado del o la 
donante y será revocable cuando estos necesitasen para sí los gametos donados. 

El número máximo de gametos provenientes de un mismo donante a ser utilizados será 
determinado por la reglamentación. 

Artículo 13. (Requisitos para la donación de gametos).- Para proceder a la donación de 
gametos, los donantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Acreditar un buen estado de salud psicofísica, de conformidad con las exigencias de un 
protocolo obligatorio de estudio que demuestre que los donantes no padecen 
enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que comprometan la viabilidad del 
embrión o que sean trasmisibles a la descendencia y/a> no puedan ser tratadas luego del 
nacimiento. 

Artículo 14. (Ausencia de vínculos filiatorios).- La donación de gametos no genera vínculo 
filiatorio alguno entre los donantes de gametos y el nacido, quienes tampoco tendrán entre sí 
ningún tipo de derechos ni obligaciones. 

Artículo 15. (Información sobre fenotipo).- Los receptores de gametos o embriones tienen 
derecho a obtener información general sobre las características fenotípicas del donante. 

Artículo 16. (Banco de Gametos).- Las instituciones públicas y privadas autorizadas por el 
Ministerio de Salud Pública para realizar técnicas de reproducción humana asistida podrán 
tener sus bancos de gametos, para lo cual deberán ser previamente autorizados por dicho 
Ministerio y quedar sujetos a su supervisión y control. 

Artículo 17. (Conservación de gametos).- Los gametos y embriones no transferidos se 
conservarán por los plazos que determine la reglamentación, teniendo en cuenta su viabilidad, 
así como la posibilidad de generar un embarazo a partir de los mismos. 

Artículo 18. (Investigación con gametos y embriones).- Los gametos podrán ser utilizados 
con fines de investigación o experimentación científica para la mejora de las técnicas de 
reproducción asistida. En tales casos, los gametos no podrán ser fertilizados con el fin de 
obtener embriones. 

Se prohíbe la investigación o experimentación científica con embriones generados para 
desarrollar embarazos con las técnicas de reproducción humana asistida reguladas por la 
presente ley. 

Todo protocolo de investigación básica o experimental deberá ser aprobado por la Comisión 
Honoraria de Reproducción Humana Asistida previo a iniciarse el mismo. 

La inobservancia de estas disposiciones podrá determinar las sanciones que correspondan de 
acuerdo a lo establecido en la reglamentación de esta ley. 

Artículo 19. (Clonación y alteración de la especie humana).- Prohíbese la clonación de seres 
humanos así como cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la 
especie humana, a partir de material biológico obtenido en aplicación de técnicas de 
reproducción humana asistida autorizadas por la ley. 
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Artículo 20. (Inhabilitación).- La institución en que se practicaren los procedimientos 
especificados en el artículo anterior podrá ser inhabilitada para la prestación de técnicas de 
reproducción humana asistida, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

Artículo 21. (Identidad del donante).- La identidad del donante será revelada previa 
resolución judicial cuando el nacido o sus descendientes así lo soliciten al Juez competente, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la presente ley. 

La información proporcionada no implicará en ningún caso la publicidad de la identidad de 
los donantes ni producirá ningún efecto jurídico en relación a la filiación. 

Son jueces competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia de Familia de Montevideo 
y los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior del país con competencia de Familia. 

Artículo 22. (Secreto Profesional).- Toda la información relativa a la donación de gametos 
se encuentra alcanzada por el secreto profesional y en todos los casos sujeta a las 
responsabilidades que establecen las leyes y los códigos de ética vigentes. 

El deber de secreto alcanza también a todas las personas que, en virtud de las tareas que 
desempeñen relacionadas con la donación de gametos, tengan acceso a la información a que 
refieren los artículos 12 y 13 de la presente ley. 

Artículo 23. (Legitimación).- La acción referida en el artículo 21 de la presente ley, podrá 
ser ejercida por el nacido por aplicación de la técnica de reproducción humana asistida o sus 
representantes legales y, en caso de que hubiere fallecido, por sus descendientes en línea 
directa hasta el segundo grado, por sí o por medio de sus representantes. 

Artículo 24. (Procedimiento).- Formulada la demanda y salvo que la misma fuera 
manifiestamente improcedente, el magistrado actuante, previa vista al Ministerio Público y 
Fiscal, requerirá por oficio información a la institución donde se realizó la técnica de 
reproducción asistida, relevándola del secreto establecido en el artículo 22 de la presente ley y 
solicitando la identidad del donante, la que será notificada en forma personal al demandante. 
El procedimiento se regirá por las disposiciones del proceso voluntario del Código General 
del Proceso. 

CAPÍTULO IV 

DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

Artículo 25. (Nulidad).- Serán absolutamente nulos los contratos a título oneroso o gratuito 
entre una pareja o mujer que provea gametos o embriones, sean estos propios o de terceros 
para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta a entregar el nacido a la otra parte 
o a un tercero. 

Exceptúase de lo dispuesto precedentemente, únicamente la situación de la mujer cuyo útero 
no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá 
acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad, o de su pareja en su caso, 
la implantación y gestación del embrión propio. 

Entiéndese por embrión propio aquel que es formado como mínimo por un gameto de la 
pareja o en el caso de la mujer sola por su óvulo. 

La incapacidad referida deberá ser diagnosticada por el equipo tratante, el que deberá elevar 
un informe a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida para su 
conocimiento, la que evaluará si se cumplen las condiciones establecidas en el inciso segundo 
de este artículo. 
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Artículo 26. (Suscripción de acuerdo).- El acuerdo a que refiere el inciso segundo del 
artículo anterior deberá ser de naturaleza gratuita y suscripto por todas las partes 
intervinientes. 

Artículo 27. (Filiación).- En el caso previsto como excepción en el artículo 25 de la presente 
ley, la filiación del nacido corresponderá a quienes hayan solicitado y acordado la 
subrogación de la gestación. 

Artículo 28. (Filiación Materna).- La filiación materna estará determinada por el parto o la 
cesárea de la madre biológica o en su caso por la mujer cuya gestación ha sido subrogada. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN HONORARIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Artículo 29. (Creación).- Créase la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida 
la que dependerá del Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 30. (Integración).- La Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida 
estará integrada por: 

a) Un representante del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá. 

b) Un representante del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos. 

c) Un representante de las Facultades de Medicina. 

d) Un representante de las Facultades de Derecho. 

e) Un representante de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH). 

f) Un representante del Colegio Médico del Uruguay. 

g) Un representante de los usuarios. 

Cada miembro titular tendrá un alterno respectivo. 

El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo en virtud del cual serán designados los 
representantes de los organismos mencionados en los literales c), d), e) y g) del presente 
artículo. 

Artículo 31. (Cometidos).- Serán cometidos de la Comisión Honoraria de Reproducción 
Humana Asistida: 

a) Asesorar en forma preceptiva al Ministerio de Salud Pública respecto de las políticas de 
reproducción humana asistida, así como de la pertinencia de introducir nuevas técnicas 
en esa área. 

b) Promover las normas para la implementación de la reproducción asistida. 

c) Contribuir a la actualización del conocimiento de los profesionales y científicos en 
materia de reproducción humana asistida y a la difusión de los conocimientos 
correspondientes. 
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d) Elevar opinión fundada sobre las irregularidades respecto de las cuales tomare 
conocimiento a la Comisión Honoraria de Salud Pública y al Colegio Médico del 
Uruguay en lo que correspondiere a cada uno de estos organismos, dando cuenta de ello 
al Ministerio de Salud Pública. 

e) Crear Consejos Asesores transitorios o permanentes integrados por representantes de las 
organizaciones no gubernamentales relacionados con los aspectos científicos, jurídicos y 
éticos de estas técnicas, así como por representantes de los beneficiarios de las mismas. 

f) Considerar los informes que se le elevaren relativos al procedimiento solicitado, de 
acuerdo al inciso cuarto del artículo 25 de la presente ley. 

g) Considerar para su aprobación los protocolos de investigación básica o experimental, 
relativos a técnicas de reproducción asistida que le sean solicitados por los equipos 
clínicos tratantes. 

Artículo 32.- Esta ley entrará en vigencia a los 90 (noventa) días de su promulgación, en 
cuyo plazo el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de noviembre de 
2013. 

 

DANIELA PAYSEÉ, 
1era. Vicepresidenta. 

Virginia Ortiz, 
Secretaria. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Montevideo, 22 de noviembre de 2013. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, 
la Ley por la que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida. 

JOSÉ MUJICA. 
SUSANA MUÑIZ. 

FERNANDO LORENZO. 
OSCAR GÓMEZ. 

 

 
 

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 

 
 


