A CEPIA TEM A SATISFAÇÃO DE APRESENTAR A
VERSÃO EM PORTUGUÊS DA PUBLICAÇÃO SAÚDE
REPRODUTIVA E DIREITOS HUMANOS —

INTEGRANDO MEDICINA, ÉTICA E DIREITO ,
REALIZADA SOB SUA COORDENAÇÃO EDITORIAL.
Os autores são Rebecca J. Cook – Faculdade de Direito
da Universidade de Toronto, Canadá; Bernard M. Dickens
– Faculdade de Direito da Universidade de Toronto,
Canadá; Mahmoud F. Fathalla – Departamento de
Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Assiut, Egito.

Esta publicação constitui uma referência fundamental para questões de saúde reprodutiva no mundo.
Estabelece uma base para o diálogo inter-cultural,
oferece explicações acessíveis e não técnicas sobre
questões específicas de saúde e integra e articula
medicina, ética, direito e direitos humanos em estudos de caso desenhados a partir de uma variedade de contextos.
O conceito de saúde reprodutiva desempenha
um papel crucial na melhoria da prestação de serviços de atenção à saúde e da proteção jurídica
das mulheres em todo o mundo. Este conceito foi
respaldado, em nível internacional, pelas Conferências das Nações Unidas de 1994 (Cairo) e de
1995 (Pequim) mas continua sendo contestado por
setores conservadores contrários à discussão pública sobre a sexualidade humana. Neste sentido,
o livro incentiva a utilização desse conceito bem
como sua incorporação na prática dos profissionais de saúde. Seu objetivo é fornecer aos leitores
subsídios para que possam encontrar soluções ade-

quadas aos contextos de seus próprios sistemas
de saúde e compatíveis com princípios éticos, legais e de direitos humanos.
Os autores são autoridades de ponta em medicina reprodutiva, saúde das mulheres, direitos
humanos, direito da medicina e bioética. Eles articulam suas disciplinas para fornecer um panorama acessível e compreensivo sobre os diversos
temas abordados no livro, onde são também apresentados e analisados 17 estudos de caso, oriundos de diferentes países e culturas, sendo dois
casos brasileiros, que ilustram situações reais e
apontam alternativas de encaminhamento.

SAÚDE REPRODUTIVA E DIREITOS HUMANOS
INTEGRANDO MEDICINA, ÉTICA E DIREITO
Prefácio, Introdução e Visão geral
Parte I – Princípios médicos, éticos e legais: Saúde sexual e reprodutiva; Sistemas de saúde; Ética; Origens e princípios legais;
Princípios de direitos humanos; Implementação de princípios legais e de direitos humanos.
Parte II – Do princípio à prática: visão geral dos estudos de caso; Mutilação genital feminina; Uma adolescente em busca
de cuidados com a saúde reprodutiva e sexual; Agressão sexual e contracepção de emergência; Reconstrução do hímen; Um
pedido de tratamento de reprodução assistida; Esterilização feminina involuntária; Aconselhamento e cuidados com uma
mulher portadora de HIV; Pesquisas e testes para drogas contra o HIV; Resposta a um pedido de interrupção da gravidez;
Diagnóstico pré-natal de risco de herança disgênica; Aborto seletivo segundo o sexo; Tratamento de uma mulher submetida
a um aborto incompleto; Confidencialidade e aborto inseguro; Violência doméstica; Uma morte materna.
Parte III – Dados e fontes: Dados sobre saúde reprodutiva; Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial; Tratados
de direitos humanos e documentos de conferências das Nações Unidas; Direitos humanos relativos a saúde sexual e
reprodutiva; Estados-partes dos tratados de direitos humanos; Recomendações Gerais dos comitês de tratados de direitos
humanos; resumo das Diretrizes Internacionais sobre HIV/AIDS e Direitos Humanos; modelo de petição para órgãos de
monitoramento de tratados de direitos humanos.
Tabela anotada de casos; Bibliografia selecionada por capítulo; Lista anotada de sites relevantes
Para encomendar um exemplar em inglês desta publicação, favor acessar o site www.oup.com
Para solicitar um exemplar em português: CEPIA sandra@cepia.org.br
Esta publicação também está disponível na língua espanhola: Profamilia Colombia juridico@profamilia.org.co

