
FEMINISMO E AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

 

 Anna Karla de Lima Freitas1 
Universidade Federal da Paraíba 

 
 

 

 

Breve histórico do feminismo no Brasil 

 

A história do movimento feminista no Brasil é comumente dividida em três 

momentos marcantes de acordo com alguns estudiosos dessa categoria temática. 

Segundo Pinto (2003), em meados do século XX, temos o momento primário, o qual 

caracteriza-se na luta pelo voto no em meio ao movimento sufragista, (luta por direitos 

políticos). Posteriormente, no início dos anos 1970, compreende-se o segundo momento 

em meio o clima político do regime militar, expressando-se como uma resistência ao 

regime ditatorial e também pela luta contra a hegemonia masculina, a violência sexual e 

pelo direito ao exercício do prazer. 

O terceiro momento, constitui-se como período de intensa participação das 

mulheres no processo de redemocratização. Caracteriza-se ainda, pela 

profissionalização do movimento feminista por meio do desenvolvimento significativo 

de Organizações Não governamentais (ONGs) voltadas para as questões das mulheres e 

de sua aproximação junto ao Estado. 

Matos (2010) elenca ainda uma quarta onda, mais recente, deliberada como um 

processo de democratização de gênero no âmbito das instituições, de (re) formulação de 

políticas públicas, bem como de reatualização da agenda clássica do feminismo na 

busca por direitos.  

Ressalta-se que no Brasil, assim como em vários países latino-americanos, como 

Chile, Argentina, México, Peru e Costa Rica, as primeiras manifestações feministas 

surgiram na primeira metade do século XIX, protagonizada, através da imprensa 

feminina, que caracterizava-se nesse período como o principal meio de divulgação das 

ideias feministas. 
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As manifestações de cunho feminista nesse período inicial estavam associadas a 

personalidades que despertavam sua consciência crítica da condição feminina na 

sociedade, essas ocorriam de forma excepcional. Como elenca Pinto (2003): 

Mesmo quando apresentou algum grau de organização, esta derivava 
do esforço pessoal de algumas mulheres que, por sua 
excepcionalidade, na maioria das vezes intelectual, rompia com os 
papéis para ela estabelecidos e se colocava no mundo público na 
defesa de novos direitos para as mulheres (PINTO, 2003, p. 14). 

 

De forma individual no final do século XIX ocorreram manifestações de 

algumas mulheres, que lutaram pelo direito ao voto, requerendo seu alistamento como 

eleitoras e candidatas. Todavia, essa luta só veio se dá de forma organizada, com 

mobilização de alguns setores femininos da população no início do século XX.  

Destaca-se nesse contexto as figuras de Leolinda Figueiredo Daltro, que funda o 

Partido Republicano Feminino (1910) e de Bertha Lutz, da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino (1922). Ambas aqueceram a luta pelo direito ao voto e pela 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Em 1932 devido às pressões dos movimentos feministas, as brasileiras 

conseguem direito de voto. 

 A partir da década de 1930 no Brasil, este feminismo inicial, perdeu forças 

ganhando projeção novamente na década de 1960. Entretanto, apresenta-se de maneira 

distinta em relação ao resto do mundo, resultante dos contextos diferentes que cada país 

enfrentava. Tendo em vista que na Europa e nos EUA o cenário era de efervescência 

política, de revolução dos costumes, o clima no Brasil era de ditadura militar, repressão 

e morte. 

Sendo assim, com o golpe militar de 1964 no Brasil, e nos anos 1970 em vários 

outros países latino-americanos, tanto os movimentos de mulheres como outros 

movimentos populares foram silenciados e obrigados a viver na clandestinidade nesse 

cenário. 

Contudo, apesar das limitações impostas pelo regime ditatorial, os grupos 

feministas e os movimentos populares de mulheres se proliferaram durante os anos de 

1970 e início de 1980. Nestes estavam presentes os diversos grupos de mulheres, com 

características distintas, sendo a maioria informal e de caráter privado. 

Entre os dois períodos ditatoriais vividos pelo Brasil, o movimento perde muita 

força. Destacando conquistas como a criação da Fundação das Mulheres do Brasil, 

aprovação da lei do divórcio, e a criação do Movimento Feminino Pela Anistia no ano 
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de 1975, considerado como o Ano Internacional da Mulher, promovido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU)2, realizando debates sobre a condição da 

mulher. Nos anos 1980 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que 

passaria a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, e passou a ter status ministerial 

como Secretaria de Política para as Mulheres. 

Com a redemocratização do Brasil, as mulheres alcançaram maior espaço no 

governo com a criação, em 1985 do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM). Também conquistaram 26 cadeiras durante a eleição para a Assembleia 

Constituinte onde lutaram pela inclusão de leis que favorecessem as mulheres., além da 

igualdade jurídica entre homens e mulheres, forma incorporados, licença-maternidade 

com duração superior à da licença-paternidade; o incentivo ao trabalho da mulher, 

mediante normas protetoras; prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço 

e contribuição da mulher..  

Desta forma, o CNDM, por meio da atuação direta de algumas feministas nas 

esferas de decisão e planejamento, foi o organismo estatal responsável por propor 

políticas especiais para as mulheres. 

O CNDM não se consolidou no aparelho estatal, apesar de ter tido um papel 

importante no momento da Constituinte, sua atuação ficou restrita aos anos de 1985 a 

1989. O conselho foi aos poucos se deteriorando e perdendo importância com os 

governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. 

Somente em 2003, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, cria-se a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), com status de ministério, que 

recria o Conselho com características próximas do que ele havia sido originalmente. 

No que concerne à Saúde, em 1983, o Ministério da Saúde cria o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no qual prevalece a análise da 

complexidade das questões de saúde das mulheres orientando a integralidade da política 

e ressaltando a autonomia destas sobre questões reprodutivas. Depois de um momento 

inicial de dúvidas e ataques, o movimento de mulheres passou a defender o PAISM.  

 A Constituição Federal de 1988 institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

define o planejamento familiar como de livre arbítrio das pessoas. Abrangendo um 

conjunto de princípios e diretrizes programáticas, o PAISM contempla as diversas 

                                                           
2 O reconhecimento oficial pela ONU da questão da mulher como problema social favoreceu a criação de 
uma fachada para um movimento social que ainda atuava nos bastidores da clandestinidade, abrindo 
espaço para a formação de grupos políticos de mulheres que passaram a existir abertamente como o Brasil 
Mulher, o Nós Mulheres, o Movimento Feminino pela Anistia, todos em São Paulo (SARTI, 2004). 
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etapas, ciclos de vida e situações de saúde das mulheres, incluindo, naturalmente, os 

assuntos da reprodução.  

Os objetivos do movimento feminista foram se adaptando de acordo com a 

dinâmica da sociedade, influenciado pelo aumento da escolarização feminina e com a 

estabilização democrática do país. 

As mulheres passaram a exigir maior participação na vida pública, mesmo que 

seja através das chamadas lei de "discriminação positiva". Esta dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos partidos garantirem cotas de 30% de mulheres candidatas ao 

legislativo. 

Acompanhando a dinâmica do novo milênio o movimento feminista no Brasil 

passa a fazer a inclusão de novos temas à sua agenda como a diversidade sexual, racial e 

o questionamento da maternidade como uma obrigação. 

O feminismo foi de suma importância na segunda metade do século XX, cuja 

atuação incidiu de maneira significativa remodelando a vida de gerações de mulheres, 

dos mais diversos segmentos sociais e raciais. Destaca-se, ainda, que no século XXI o 

feminismo passou a se consolidar enquanto política de Estado ao passo em que são 

ampliados os mecanismos de consulta e participação social e formulação de políticas 

públicas. 

No próximo ponto faremos um esboço sobre a evolução da política de atenção à 

saúde da mulher ressaltando a contribuição do movimento de mulheres para a superação 

de modelos de atenção à saúde que não contemplavam a mulher de forma integral. 

 

A política de atenção à saúde da mulher 

 

No decorrer das primeiras décadas do século XX, a Atenção à Saúde da Mulher 

passou a ser inserida nas Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Porém, entre as décadas 

de 1930 a 1970, a visão existente sobre a mulher era estritamente relacionada como mãe 

e dona de casa, e, portanto, as Políticas de Saúde eram voltadas à reprodução (gravidez 

e ao parto). 

A partir de 1975, o debate com relação aos direitos das mulheres ampliou-se, 

período no qual foi realizado um encontro histórico sobre o tema mulher, durante a 

reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Ainda nesse mesmo ano, ocorre a criação de alguns movimentos políticos que 

contribuem para o debate em torno dos direitos das mulheres, como a organização 
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feminista do Centro da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro, e o Encontro para o 

Diagnóstico da Mulher Paulista, além da organização do Movimento Feminino pela 

Anistia. 

Na década de 1980, é criado O Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

(CNMD), o qual se reproduz em conselhos e coordenações municipais e estaduais. 

Essas organizações se legitimam na sociedade brasileira em razão da efervescência 

política que perpassava essa conjuntura. Nos anos 1990, as representatividades das 

organizações feministas passam a lutar por participação nas Conferências da 

Organização das Nações Unidas e dá-se a consolidação de redes, sendo a mais 

representativa a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos. 

A organização das mulheres reivindica sua condição de sujeitos de direito, com 

necessidades além do momento da gestação e parto, exigindo ações ajustadas a melhoria 

das condições de saúde em todos os ciclos de vida. Para tanto, as mulheres demandam 

ações adaptadas às particularidades dos diferentes grupos populacionais e às condições 

sociais, econômicas, culturais e afetivas, em que estivessem inseridas. 

Grandes transformações foram alcançadas no cenário das Políticas de Saúde da 

Mulher, resultantes dessas lutas e movimentos femininos que visavam ressaltar esse 

enfoque junto ao poder público.  

Em termos legais, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem na Constituição Federal 

a base para sua construção, conforme assegura o artigo 196 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 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 
Congresso Nacional, 1988, p. 61). 

 

As mulheres constituem a maior parcela da população brasileira – segundo 

PNAD (IBGE, 2014) no Brasil, há 98,4 milhões de homens e 104,7 milhões de 

mulheres -  e “[...] são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2011, p. 9). Dessa maneira, pode-se afirmar que as mulheres são 

uma fração da sociedade fundamental para as Políticas de Saúde, principalmente, 

devido às desigualdades históricas de poder entre o sexo feminino e masculino que 

provocam impacto nas condições de saúde das mulheres.  

Além desse fator da relação de poder ainda se associam às questões 

reminiscentes às relações sociais de gênero, entre outras variantes como raça, etnia, 
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situação de pobreza, orientação sexual, idade que permeiam as desigualdades vividas 

pelas mulheres, o que torna necessário cada vez mais a atenção à saúde direcionada a 

essa parcela da população por parte do SUS. 

Em 1983, através da representatividade e lutas do movimento organizado de 

mulheres, tem-se a implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM). Devido à ofensiva atuação desse movimento no âmbito da Saúde, foi 

possível colocar na agenda política nacional pontos que eram deixados para segundo 

plano. 

No contexto da Reforma Sanitária, que apontava para um modelo de sistema de 

saúde público, universal e equitativo, o PAISM foi também influenciado por esses 

princípios do SUS. Essa inserção política representou uma ruptura com a abordagem 

demográfica e controladora, bem como com a concepção materno-infantil, ao enunciar 

uma política de “saúde integral da mulher”. O PAISM se caracterizou pelas propostas 

de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde à mulher. 

Tal Política tinha por objetivo compreender um novo conceito de Atenção à 

Saúde que fugia à concepção de mulheres apenas como objetos de reprodução das ações 

de saúde materno-infantil, mas ratificava conceber a mulher enquanto sujeito ativo no 

cuidado com a própria saúde, em todas as fases da vida, ressaltando a reprodução 

enquanto direito e não um dever biológico.  

De acordo com Correia (2003), entretanto, uma análise das ações de Atenção à 

Saúde da Mulher, realizada de 1998 a 2002, afirmou que apesar do discurso 

integralizador, as Políticas Públicas, voltadas a essa área do cuidado, mantiveram a 

ênfase na resolução de problemas do ciclo reprodutivo.  

No ano de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes (PNAISM)3. 

Este reflete o compromisso com a implementação de ações em Saúde da Mulher, 

garantindo seus direitos e reduzindo agravos por causas preveníveis e evitáveis, 

enfocando, principalmente, a atenção obstétrica, o planejamento familiar, a atenção ao 

abortamento inseguro e o combate à violência doméstica e sexual. 

 

                                                           
3 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PNAISM foi elaborada em 2004, a partir 
de diagnóstico epidemiológico da situação da saúde da mulher no Brasil e do reconhecimento da 
importância de se contar com diretrizes que orientassem as políticas de Saúde da Mulher. A PNAISM 
teve como base o Programa de Atenção Integral de Saúde da Mulher - PAISM, elaborado, em 1983, no 
contexto da redemocratização do país/ Conferência de Alma-Ata (1978) e com a participação dos 
movimentos sociais e de mulheres, em especial o movimento feminista. (BRASIL,2004) 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



7 

 

A PNAISM consolidou os avanços do Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher (PAISM), de 1984, que redefiniu a agenda 
relativa à saúde da mulher, ampliando o leque de ações, até então 
focadas na assistência ao ciclo gravídico-puerperal, para incluir outros 
aspectos relevantes da saúde da população feminina, tais como a 
assistência às doenças ginecológicas prevalentes, a prevenção, a 
detecção e o tratamento do câncer de colo uterino e de mama, a 
assistência ao climatério, a assistência à mulher vítima de violência 
doméstica e sexual, os direitos sexuais e reprodutivos e a promoção da 
atenção à saúde de segmentos específicos da população feminina, 
entre outros” (BRASIL, Ministério da Saúde,2004, p. 16). 
 

Os princípios e diretrizes dessa nova Política foram ajustados em parceria com 

diversos frações da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o 

movimento negro e o de trabalhadores rurais, sociedades científicas, pesquisadores e 

estudiosos da área, organizações não-governamentais, gestores do SUS e agências de 

cooperação internacional. Iniciativa tomada pelo Governo considerada importante e que 

se baseia nos princípios da promoção, respeitando a autonomia dos sujeitos e tornando-

os coautores (participantes) de um processo decisório relevante para a categoria4. 

Demonstra ainda a cautela em adotar políticas adequadas às necessidades das mulheres 

brasileiras e, assim, reduzir os índices de morbidade e de mortalidade por causas que 

poderiam ser prevenidas e evitadas, o que não ocorreu na formação das políticas 

anteriores. 

Os objetivos gerais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

segundo o Ministério da Saúde são: Promover a melhoria das condições de vida e saúde 

das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 

ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde em todo território brasileiro; Bem como, contribuir para a redução 

da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em 

todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de 

qualquer espécie; E ainda, ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da 

mulher no Sistema Único de Saúde. (BRASIL, Ministério da Saúde,2004) 

                                                           
4 A PNAISM foi constituída com a parceria dos diferentes departamentos, coordenações e comissões do 
Ministério da Saúde. Incorporou também contribuições do movimento de mulheres, do movimento de 
mulheres negras e de trabalhadoras rurais, de sociedades científicas, de pesquisadores e estudiosos da 
área, de organizações não-governamentais, de gestores do SUS e de agências de cooperação 
internacional. Ao final, a PNAISM foi submetida à apreciação do Conselho Nacional de Saúde e à 
Comissão de Saúde da Mulher (CISMU) desse Conselho. Trata-se, portanto, de um documento 
legitimado por diversos setores da sociedade e pelas instâncias de controle social do Sistema Único de 
Saúde (SUS). (BRASIL,2004) 
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Com relação aos objetivos específicos, a PNAISM destaca como prioritário 

desenvolver ações que garantam atenção humanizada às mulheres nas diversas situações 

que envolvem sua saúde: Mortalidade materna, com subdivisões que abrangem: 

precariedade da atenção obstétrica; abortamento em condições precárias, precariedade 

da assistência em anticoncepção; DST/HIV/Aids; Violência doméstica e sexual;  Saúde 

de mulheres adolescentes; Saúde da mulher no climatério/menopausa; Saúde mental e 

gênero; Doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico; Saúde das mulheres 

negras; Saúde das mulheres indígenas; Saúde das mulheres lésbicas; Saúde das 

mulheres residentes e trabalhadoras na área rural; Saúde das mulheres em situação de 

prisão. (BRASIL, Ministério da Saúde,2004) 

No tocante ao câncer, a PNAISM visa a redução da morbimortalidade por câncer 

na população feminina, onde busca organizar em municípios polos de microrregiões 

redes de referência e contra referência para o diagnóstico e o tratamento de câncer de 

colo uterino e de mama e garantir o cumprimento da Lei Federal que prevê a cirurgia de 

reconstrução mamária nas mulheres que realizaram mastectomia. (BRASIL, Ministério 

da Saúde,2004) 

É inegável que a formulação das Políticas de Atenção à Saúde da Mulher no 

âmbito nacional trouxe contribuições imensas para processo de transformação sobre o 

paradigma da Saúde da Mulher. Entretanto, é necessário discutir a real implementação 

dos seus princípios nos municípios e estados do país que põe em xeque a efetivação 

dessas Políticas, o que exige um controle social efetivo da sociedade, das organizações 

das mulheres e de outros segmentos no que concerne à implantação efetiva e avaliação 

dessas Políticas.  

Pode-se afirmar que a sociedade brasileira está distante da efetivação dos 

conceitos e pressupostos da promoção da Saúde da Mulher, conforme estão 

formalizados (“no papel”) nos princípios e diretrizes da PNAISM.  
 

Considerações finais 

É inegável a contribuição efetiva dos movimentos das mulheres na construção de 

políticas públicas para esse segmento da sociedade. O movimento feminista traz em sua 

trajetória grandes conquistas que muitas vezes não são percebidas. Contudo, a 
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caminhada ainda é grande quando se pensa em respeito aos direitos da mulher e 

igualdade entre os gêneros. 

No que concerne ao paradigma da saúde da mulher, conclui-se que a Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher é um marco importantíssimo 

alcançado pelo segmento, pois a mesma reorientou a atenção a saúde da mulher 

rompendo com os modelos conservadores e machistas que atribuíam a saúde da mulher 

apenas ao ciclo reprodutor. Contudo é necessário refletir e avaliar a real implementação 

dessa política nas diversas esferas do Estado para que as mesmas não fiquem 

consolidadas apenas no papel. 

 Diante dos pressupostos, verifica-se que o movimento alcançou inúmeras 

conquistas mas também incorporou questões que necessitam melhoramento até os dias 

de hoje, entre elas defesa dos direitos sexuais e reprodutivos;  reconhecimento do direito 

das mulheres sobre a gestação, com acesso de qualidade à concepção e/ou contracepção;  

saúde preventiva, igualdade entre homens e mulheres, proteção à mulher contra a 

violência doméstica, equiparação salarial, apoio em casos de assédio, descriminalização 

do aborto como um direito de cidadania e questão de saúde pública; entre tantos outros 

temas pertinentes à condição da mulher. 
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