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BIODIREITO E SAÚDE REPRODUTIVA. Mônica S. Liedke, Taysa Schiocchet, Raquel B. 
Schneider. Maria Claudia C. Brauner (Coord.). (Centro de Ciências Jurídicas - UNISINOS). 
O projeto visa tratar, no âmbito da saúde pública, questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, a 

partir da formulação de regras jurídicas e de decisões jurisprudenciais que disponibilizam recursos para a melhoria da 
condição de saúde de homens e mulheres. A pesquisa envolve, principalmente, a questão social da mulher e seus 
direitos reconhecidos ao longo de sua história. Esse tema insere-se nas propostas institucionais tendo em vista a 
preocupação direta com a dignidade da pessoa humana, na proteção e respeito aos seus direitos sexuais e 
reprodutivos. Tem por finalidade identificar o tratamento, sobretudo, jurídico, dispensado às questões envolvendo 
saúde materno-infantil, contracepção, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, esterilização, 
gravidez, parto cesáreo, entre outros, por meio do Poder Judiciário e doutrina, no sentido de garantir-se a efetivação 
do direito a saúde das mulheres, homens e adolescentes. A metodologia utilizada consiste na leitura bibliográfica 
nacional e estrangeira, no levantamento de dados em decisões judiciais, leis e projetos de leis que estão em discussão 
na Câmara de Deputados e Senado Federal. Nesta pesquisa utiliza-se do recurso de outras áreas, além das ciências 
jurídicas, como saúde, bioética, sociologia, filosofia, demografia e psicologia, que forneçam subsídios para a 
compreensão da temática e elaboração fundamentada dos resultados. A interdisciplinariedade é imprescindível para a 
formulação de alternativas críticas que tratem da saúde e das relações com o Direito. A partir da análise conjunta dos 
subsídios coletados, será possível perceber o impacto de tais formulações na cultura jurídica, levando-se em 
consideração as políticas públicas que estão sendo implementadas para a proteção da saúde sexual e reprodutiva e 
sua eficiência e adaptação às necessidades da população. (UNIBIC/UNISINOS - PIBIC/CNPq - BIC/Fapergs). 
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