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Saúde Sexual e Reprodutiva 
 
Tema que diz respeito ao direito e a vontade do indivíduo de planejar 
a constituição ou não da sua família ou entidade familiar, aumentando-
a, limitando-a ou evitando a sua prole. 
É direito humano planejar o nascimento dos seus filhos de forma 
assistida pelo estado, que por sua vez tem como função: propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito divulgando 

assim a paternidade e maternidade responsáveis. Além disso, há que ser 
considerado também as questões todas que versam sobre a sexualidade 
masculina no campo psicológico e biológico. 
Este tema apresenta grande transversalidade com a Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente, com as questões relacionadas às IST’s/Aids e aos 
Direitos Humanos. 
Sífilis – Com a utilização de testes rápidos para sífilis na atenção básica e 
durante o pré-natal, amplia o acesso das gestantes ao diagnóstico oportuno 
permitindo que o tratamento da gestante e de seu parceiro previna a 
transmissão vertical da sífilis. 

 
O que estamos fazendo em relação a isso? Coordenação Nacional de 
Saúde do Homem e Gerência Técnica de Saúde do Homem-MS  

 Engajamento dos homens no planejamento reprodutivo 
 Estratégias de prevenção IST’s/Aids 
 Pré-natal do parceiro 
 Materiais gráficos 
 Acompanhamento e monitoramento do registro de sífilis no SINAN, da 

população masculina de 20 a 59 anos. 
 
Metas municipais: (Formuladas nos Planos Municipais e dos 
Grupos) 

 Cadastrar os homens no Planejamento Familiar; 
 Cadastrar os homens na Saúde Sexual e Reprodutiva; 
 Aumentar o nº de  profissionais de saúde capacitados em 

Planejamento Familiar; 
 Aumentar o nº de vasectomias realizadas no município; 
 Estudar e viabilizar o acesso a vasectomia; 
 Controlar o número de casos de IST’s/Aids; 
 Aumentar a participação da pop. masc. na saúde sexual e reprodutiva; 
 Acompanhar as notificações no banco do SINAN. 
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Obs.: Principalmente as notificações de sífilis da população masculina, que 
é baixíssima no estado, ficando pior quanto ao tratamento. Será que estão 
tratando e não notificando? Ou pior, não estão tratando o parceiro da 
gestante, aumentando o risco da transmissão vertical. 
O Ministério da Saúde/Coordenação Nacional de Saúde do Homem 
apresentou o Mato Grosso do Sul como o pior na informação do tratamento 
de Sífilis na população masculina.  
 


