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Introdução: A assistência de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva diz respeito a 

sociabilização do atendimento, a qualificação da atenção ao planejamento familiar e discussões 

de gênero (SOUZA, 2011). Assim sendo, é relevante a realização de estudos que abordem a 

temática e insiram a enfermagem na produção desses cuidados. Objetivo: Conhecer os direitos 

sexuais e reprodutivos da mulher na percepção da enfermagem no contexto da atualidade. 

Metodologia: Revisão integrativa conforme Mendes, Silveira e Galvão (2008), realizado nos 

bancos de dados LILACS, SciELO, Pubmed e Medline, em maio de 2016, usando os 

descritores; reprodução, feminina, enfermagem e conector booleano and. Nos bancos de dados 

Medline e Pubmed não se obteve resultados, no SciELO somente um artigo foi encontrado, 

datado de 2001. No LILACS, 32 artigos foram encontrados. A ordem de exclusão se seguiu em 

pesquisas com no máximo de 10 anos de publicação, totalizando 19. Após foram excluídos os 

que não focavam a temática reprodução feminina e direitos sexuais voltados a enfermagem, 

obtendo-se 5 artigos como amostra final. Resultados: A atenção básica é um local exemplar 

para o trabalho no direito sexual e reprodutivo das mulheres, pois a proximidade da enfermagem 

com a população oferece maiores oportunidades de desenvolver ações de prevenção e educação 

em saúde. Neste aspecto as estratégias de assegurar esses direitos das mulheres, devem ser 

elaboradas por toda a equipe de saúde e enfermeiro(a), para que seja perdurável essa garantia. 

Conclusão: Faz-se necessário ampliar o cuidado a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

para outros serviços de atenção à saúde, assim como desenvolver estratégias que rompam com 

a prescrição de comportamentos e ofereçam subsídios para o maior conhecimento e 

empoderamento das mulheres sobre suas decisões. 
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