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1- Introdução 

 

O presente trabalho tem o objetivo de refletir e discutir a Política de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), os direitos reprodutivos, a promoção e defesa da 

atenção à saúde da mulher, o acesso do direito ao corpo e à sexualidade. Também, avaliar as 

contradições presentes em torno da cultura patriarcal e tradicional, predominantemente 

machista e que historicamente e equivocadamente responsabiliza apenas a mulher pela 

contracepção, sobretudo, através do incentivo à esterilização definitiva por meio da 

laqueadura tubária, eximindo o homem das suas responsabilidades no planejamento familiar. 

Resulta de uma pesquisa social, aplicada e exploratória realizada junto às mulheres 

atendidas no Instituto Hospitalar Cândida Vargas (ICV), no período de maio a julho de 2017, 

que recorreram aos serviços de planejamento familiar na instituição.   

Quanto à metodologia também se utilizou da pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, com abordagens quantitativas e qualitativas. Foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos sujeitos da pesquisa, que estabelece que a 

participação dos sujeitos da pesquisa seja voluntária, e assegura o sigilo total conforme as 

prerrogativas da Resolução Nº 466/12, estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde (2012). 

Para a coleta de dados foram entrevistadas vinte (20) mulheres atendidas, em um hospital 

público de João Pessoa e que tiveram acesso ao programa de planejamento familiar do ICV e 

buscavam acesso à realização do procedimento cirúrgico de laqueadura tubária, seguindo 

recomendações médicas.  
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A pesquisa encontra-se em fase de análise final, mas através do relatório preliminar e 

após a análise dos resultados obtidos nos deparamos com dados que revelam uma ampla 

incidência de mulheres que optam pela laqueadura devido ao desconhecimento de outros 

métodos, a exemplo da vasectomia; ou, principalmente, dado ao fato de recair sobre elas a 

responsabilidade de se evitar a gravidez e não ter mais filhos (as). 

 

2- Atenção integral à saúde da mulher 

  

Até o século XIX, a política de atenção à saúde da mulher no Brasil era restrita ao 

trato da questão materno-infantil e não abordava a categoria de gênero, de certo modo 

legitimava o papel subalterno que as mulheres ocupavam na sociedade brasileira diante da 

herança de uma cultura do patriarcado presente nas configurações familiares a partir de uma 

concepção em que a mulher sequer tinha o amplo domínio sobre o próprio corpo.  

 
Os programas maternos - infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, 
traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade 
biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, 
pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 15).  

 

Nos anos de 1980, o País adotou uma postura pró - natalista e uma legislação protetiva 

da maternidade restringindo a autonomia das mulheres sobre seus corpos, com graus de 

punições baseados no Código Penal de 1940, a toda e qualquer tentativa da mulher decidir 

sobre a reprodução do seu próprio corpo.  

Com a crise do sistema econômico mundial que se espraia no Brasil desde o final dos 

anos 1970 e início dos anos 1980 surgiram as políticas de controle de natalidade, visando a 

redução do número de filhos das mulheres dos países subdesenvolvidos. Mais uma vez as 

mulheres passaram a serem vistas como um mero instrumento para sociedade, pois essa 

política tinha como objetivo diminuir a pobreza controlando o corpo da mulher. 

Como no Brasil não existia ainda uma política ampliada voltada para atender 

especificamente as mulheres, tampouco uma política oficial de planejamento social e 

reprodutivo, houve a permissão oficial de divulgação de métodos irreversíveis, com destaque 

para a laqueadura tubária. Compreendeu-se um conjunto de práticas que, ao mesmo tempo 

“substituíram o acesso ao planejamento familiar - reprodutivo calcado nos direitos e 
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contribuíram para manutenção de obstáculos à possibilidade de decidir pelo direito de ter ou 

não ter filhos”. (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2008).  

Tais práticas foram, sobretudo, impostas e focadas na população pobre e negra do 

norte e nordeste do país e resultou na esterilização em massa de mulheres, inclusive, foram 

práticas adotadas como estratégias para se tentar reduzir  as taxas de mortalidade materna e de 

morbidade reprodutiva consideradas elevadas e devido às restrições ao aborto de forma 

segura.  

Diante desse quadro que alastrou - se naquela época, as mulheres organizadas através 

do movimento feminista e de mulheres brasileiras perceberam que as desigualdades nas 

relações entre homens e mulheres também se faziam presente nos problemas de saúde e 

especificamente nesse campo de atenção. 

 As mulheres organizadas passaram a reivindicar a sua condição de ‘sujeito de 

direitos’, com base nos direitos humanos, “demandando ações que lhes proporcionassem a 

melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de vida.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009, p. 16).  

As reivindicações do movimento feminista juntamente com o processo de reforma 

sanitária que ocorria no Brasil nos anos de 1980 deu origem ao Programa de Assistência 

Integral a Saúde da Mulher (PAISM) em 1984, marcando uma ruptura conceitual com os 

princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de 

prioridades neste campo (BRASIL, 1984 apud TAVARES, ANDRADE e SILVA, 2009, p. 

30).  

O novo programa para a saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento, englobado a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-

natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de 

útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das 

mulheres (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 16-17).  

O objetivo principal do PAISM consiste em melhorar as condições de saúde da mulher 

e reduzir as taxas de mortalidade materna. Quando se trata das questões relacionadas à saúde 

reprodutiva da mulher estão direcionadas à abordagem sobre o exercício responsável do seu 

direito reprodutivo, como forma de vivenciar sua sexualidade e ter liberdade sobre a escolha 

de torna-se mãe ou não.  

Todavia, mesmo face aos avanços legais e normativos, o programa de saúde da mulher 

no Brasil demonstra uma tendência a centralizar a atenção e o cuidado na saúde reprodutiva. 

Ainda, na década de 1980, ampliou-se o conceito de direito reprodutivo e sexual com seus 
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princípios baseados nos direitos humanos fundamentais, que segundo Ventura (2004), “são 

direitos históricos que atendem a necessidades diferentes em cada época. São concebidos de forma a 

incluir todas as reivindicações éticas e políticas que no consenso contemporâneo, todo ser humano tem 

ou deve ter perante sua sociedade [...]”. 

 É importante entender que a concepção dos direitos reprodutivos não deve se limitar a 

proteção da reprodução biológica. Ela vai além, deve incorporar um conjunto de direitos 

individuais e sociais que tem como ponto de partida uma perspectiva de igualdade e equidade 

nas relações pessoais e sociais e considerar uma ampliação das obrigações do Estado na 

implementação, promoção de direitos sociais, como os direitos à saúde, à educação e ao 

trabalho, com direitos individuais à vida, à igualdade, à liberdade e à inviolabilidade da 

intimidade (VENTURA, 2004, p. 20).  

Ocorreram ainda dois fatos importantes que legitimaram o conceito de direitos 

reprodutivos e estabeleceram novos modelos de intervenção na saúde reprodutiva, um deles 

foi a realização da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada no 

Cairo em 1994, e o outro, foi a IV Conferência Mundial da Mulher, que ocorreu em Pequim 

em 1995.  

A Conferência do Cairo veio garantir direitos para as pessoas que estavam fora da 

estrutura de casal, que eram excluídas das políticas públicas relacionadas à sexualidade e 

reprodução. Enquanto que o documento de Pequim, da Conferência Mundial da Mulher, 

enfatiza a importância de garantir os direitos das mulheres através de grupos que 

reivindicaram medidas concretas dos governos para melhorar a situação das mulheres em todo 

mundo.  

Bem, a Conferência resultou na criação de uma Plataforma de Ação assinada pelos 

representantes dos governos participantes, onde o Brasil é um deles, e o documento detalha 

ainda várias formas de proteção e eliminação da violência contra as mulheres. 

Em nível nacional contamos também com novas conquistas, entre elas, a criação da 

Política Nacional de Humanização (PNH) em 2003, que representou uma “estratégia para 

alcançar a qualificação da atenção e da gestão da saúde no SUS” (HUMANIZASUS, 2004). 

E, através do aprimoramento do SUS assistimos a reconfiguração dos níveis de gestão 

e de assistência à saúde, a exemplo da criação do Programa Saúde da Família (PSF), em nível 

de atenção básica e que contribuiu para uma maior aproximação das mulheres aos serviços 

básicos de saúde, a partir da oferta de serviços e ações diretamente nos territórios 

(proximidades das moradias) das famílias. 
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Nesta direção tivemos também a criação da Política Nacional de Humanização (PNH) 

em 2003, considerado como sendo outro ganho significativo na cultura da promoção de saúde 

e da atenção à saúde da mulher. A humanização constitui uma “estratégia para alcançar a 

qualificação da atenção e da gestão da saúde no SUS” (HUMANIZASUS, 2004). 

E, ainda, a aprovação da implantação da chamada Rede Cegonha através da Portaria nº 

1.459/2011 nas maternidades públicas, visando a promoção de uma atenção materna e infantil 

de qualidade e mais humanizada. 

O SUS assegura ainda o acesso a Política de Planejamento Familiar (aprovada desde 

1996) e determina que haja a oferta constante de ações de educação em saúde, palestras, 

orientação individual ou em grupos pelos profissionais da saúde, e de forma regular nas 

unidades básicas de saúde.  

O planejamento familiar é oferecido pelas equipes do Programa Saúde da Família 

(PSF), um modelo de política pública de saúde que traz a proposta do trabalho em equipe, de 

vinculação dos profissionais com a comunidade e de valorização e incentivo à participação 

comunitária.  

 Sendo assim, o Planejamento Familiar é de responsabilidade multidisciplinar, exige 

compromisso dos diversos profissionais de saúde nas ações de educação, aconselhamento e 

esclarecimento. E entender que as pessoas são diferentes, possuem condições estruturais de 

vida diferenciadas e necessidades adversas. O melhor aconselhamento é aquele que atende ao 

perfil individual, respeitando a liberdade individual, sem violar o princípio básico da 

autonomia. 

 

3- A centralidade do planejamento familiar na figura feminina: as desigualdades dos 
direitos sexuais e de gênero  
 

  

Historicamente, há um leque de valores burgueses, tradicionais e hierárquicos 

herdados e reproduzidos nas diferentes configurações familiares, desde a antiguidade, que 

insiste na retração do debate sobre a igualdade dos direitos sexuais de homens e mulheres e 

busca naturalizar as desigualdades de gênero. 

Inclusive no tocante à discussão sobre planejamento familiar e gravidez indesejada há 

o predomínio de discursos e práticas que ainda recaem, principalmente, na figura feminina. 

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

 

 



 E sobre a compreensão das imposições tradicionais e das contradições existentes 

acerca dos direitos reprodutivos e a questão da centralidade da responsabilização da mulher 

com relação à adoção de métodos de contracepção ou na escolha do método de esterilização 

definitiva que esse trabalho se propõe a discutir. 

 O planejamento familiar é considerado um direito ao acesso à informação à assistência 

especializada e aos recursos que permitem optar de forma livre e com consciência por ter ou 

não filhos, a quantidade, o espaço entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais 

adequado, sem violência ou opressão, devendo fazer parte do conjunto de ações da mulher, do 

homem ou do casal.  

Porém, na atualidade brasileira, o que ainda pode ser visto é que a mulher lida com a 

contracepção quase sem a participação masculina. Nos serviços de saúde a participação 

masculina no processo de planejamento familiar é minoritária. De fato a mulher lida com a 

reprodução em um cenário de escassa ou quase nula participação masculina. 

 Essa desigualdade da responsabilidade do homem e da mulher no controle da 

fecundidade fica clara quando se compara a quantidade de métodos contraceptivos indicados 

para as mulheres e os homens, existente pela responsabilidade do processo reprodutivo 

sempre ser atribuído às mulheres, sem falar no preconceito masculino em relação aos métodos 

contraceptivos masculinos, como a vasectomia.  

 Compreende-se que a concepção é resultado natural da relação sexual entre homens e 

mulheres. Partindo desse princípio, espera-se que a anticoncepção seja um fenômeno, 

também, resultante de esforços dos parceiros igualmente envolvidos nessa relação.  

Para tanto é necessário superar a cultura patriarcal ainda predominante nas relações de 

gênero em nosso País e que delimita e estabelece, empiricamente, que compete à mulher, o 

dever da maternidade, do lar e das tarefas internas familiares, e, portanto, a responsabilidade 

de se precaver sempre que desejar evitar uma gravidez; eximindo o homem dessa 

responsabilidade social. 

A assistência em anticoncepção pressupõe a oferta de todas as alternativas de métodos 

anticoncepcionais aprovados pelo Ministério da Saúde, deixando claro suas indicações, contra 

indicação e implicações de uso, garantindo também o devido acompanhamento clínico e 

ginecológico à usuária independentemente do método escolhido.  

Entre os principais métodos de contracepção, os mais procurados e mais popularizados 

são a pílula anticoncepcional e a laqueadura tubária (método cirúrgico) centralizada na figura 

feminina e o uso da camisinha, preservativo masculino. A laqueadura tubária é um método de 
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esterilização feminina regulamentada pela Lei N. 9.263/ 1996 (a Lei sobre Planejamento 

Familiar).  

No estudo realizado junto às mulheres usuárias do setor de atendimento e promoção ao 

Planejamento Familiar do Instituto Cândida Vargas (ICV), quando indagamos às mulheres 

entrevistadas se conhecem ou já tiveram acesso aa informação acerca do planejamento 

familiar e da laqueadura tubária, obteve-se os seguintes resultados: 80% das entrevistadas 

afirmaram conhecer no sentido de já ter ouvido falar, e as demais, 20% delas revelaram nunca 

ter escutado nada sobre planejamento familiar antes de procurar o serviço no ICV para ter 

acesso ao procedimento cirúrgico da laqueadura.  

E quanto ao conhecimento das usuárias sobre o direito à laqueadura acobertado por lei, 

60% das usuárias entrevistadas tinham a informação sobre esse direito, e outras 40% das 

mulheres não tinham o conhecimento sobre a lei, tampouco sobre a condição desse direito até 

serem atendidas na maternidade, conforme os dados demonstrados na tabela abaixo:.  

 

TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DAS ENTREVISTADAS CONFORME NÍVEL DE 
CONHECIMENTO ACERCA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. JOÃO PESSOA - 

PB, 2017 
 

GRAU DE CONHECIMENTO QUANT. (Nº) PER. (%) 

Conhecem o planejamento 

familiar 

Sim 16 80 

Não 4 20 

Sabem sobre o direito de acesso à 

laqueadura tubária 

Sim 12 60 

Não 8 40 

*Fonte: Primária. 

 

Embora nos deparar com a representação de respostas afirmativas significativas 

revelando haver o conhecimento das entrevistadas sobre o planejamento familiar e sobre o 

direito à laqueadura tubária, quando solicitadas a aprofundarem as respostas, a maioria das 

participantes revelou possuir apenas uma informação básica e mínima de que existe a Lei do 

Planejamento e que dá acesso à laqueadura, mas não há a compreensão de toda a dimensão do 

planejamento familiar enquanto uma estratégia de responsabilização social igualitária para 

mulheres e homens, e que a laqueadura não é apenas o único instrumento de esterilização 

definitiva. 
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Quando questionadas a respeito sobre a quem compete a responsabilidade de evitar 

filhos (contracepção), as respostas foram unânimes no sentido de entender que trata-se de uma 

responsabilidade que deveria ser assumida tanto pela mulher, quanto pelo homem, porém, 

100% delas acrescentaram que os familiares se colocaram a favor de que a mulher realize a 

laqueadura. 

 E ao serem indagadas sobre as principais motivações que levaram as usuárias 

entrevistadas a procurarem o método de esterilização definitiva (laqueadura), 45% 

justificaram a procura em decorrência da carência ou privação econômica/ financeira; outras 

35% delas optaram pela laqueadura argumentando motivos de saúde ou risco de vida (mãe e 

bebê nas gestações); e as demais 15% revelaram que decidiram não querer/ nem ter mais 

filhos. E, uma delas, 5% indicou que a insegurança e o crescimento da violência urbana 

influenciaram na decisão do casal de não se ter mais filhos, conforme os dados a serem 

demonstrados a seguir. 

 

TABELA 2 – ESPECIFICAÇÃO DAS USUÁRIAS QUANTO SUA MOTIVAÇÃO 
PARA PROCURAR A LAQUEADURA. JOÃO PESSOA/PB, 2017 

 

MOTIVOS QUANT. (Nº) PER. (%) 

FATORES ECONÔMICOS 9 45 

SAÚDE/RISCO DE VIDA 7 35 

NÃO QUER MAIS FILHOS 3 15 

VIOLÊNCIA SOCIAL 1 5 

TOTAL 20 100% 

*Fonte: Primária.  

 

 A justificativa através dos fatores econômicos se reforça a partir da evidencia da renda 

familiar, pois observou - se que 30% das entrevistadas vivem com menos de 1 salário 

mínimo; outras 45% percebem apenas um salário mínimo; e 25% delas afirmaram que a renda 

familiar compreende entre um a dois salários mínimos.  

 A renda da grande maioria é insuficiente se comparada ao número de filhos (as), pois 

constatou-se que 40% das entrevistadas possui dois filhos (as). Outras 25% possuem três 

filhos (as). Demais 15 % possuem mais de cinco filhos (as). E, 20 % possui apenas um filho 

(a). 

Diante da apresentação do número de filhos, buscou-se apreender junto às usuárias, se 

já faziam ou já tinham feito uso de algum método de contracepção. Entre as respostas obtidas, 
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verificou-se que 60% delas nunca usaram nenhum tipo de contraceptivo feminino ou 

masculino; e as demais 40% afirmaram já ter feito uso.  

Entre àquelas que já fizeram uso de contraceptivo, 38% delas usaram a pílula 

anticoncepcional; outras 38% fizeram o uso do contraceptivo injetável, portanto, um total de 

76% recorreram apenas ao contraceptivo feminino; e os demais 24% utilizaram o preservativo 

masculino (camisinha). 

Os dados obtidos revelaram a predominância do uso do contraceptivo feminino, 

portanto, a centralidade da responsabilização da contracepção e do planejamento familiar na 

figura da mulher. 

Quando questionadas se conhecem ou já ouviram falar sobre a esterilização masculina 

(vasectomia), 80% correspondem às afirmativas que já tinham o conhecimento sobre o 

assunto; e apenas 20% das usuárias afirmaram não conhecer o procedimento. E, ao serem 

indagadas sobre a opinião dos respectivos companheiros (namorados ou esposos) se 

concordariam em fazer uma vasectomia, 31,3% delas afirmaram que o parceiro aceitaria; 

outros 12,5% não souberam dizer se o parceiro aceitaria se submeter a uma vasectomia; e a 

maioria, 56,2%, alegaram que o companheiro não aceitaria realizar o procedimento cirúrgico, 

conforme veremos nos depoimentos a seguir. 

 

“Tem medo, nem veio para o planejamento com medo do que podia ser”. 
(Entrevistada nº 09). 
 
“Na cabeça de homem, acredita que vai tirar a potência (risos) [...] é 
preconceito mesmo”. (Entrevistada nº 14). 
 
“Questões de machismo, preconceito [..] ele diz que não vai deixar ninguém 
pegar nas partes dele não [...] engraçado a gente que é mulher deixa fazer 
tudo e eles não querem fazer nada”.  (Entrevistada nº 17). 

 

E entre as respostas positivas, apresentamos as seguintes falas: 

 
“Para ele [companheiro] a família já está completa”.  
(Entrevistada nº 18). 
 
“Faria, num ultimo recurso, se for para salvar a minha vida, ou seja, por 
questão da minha saúde”. (Entrevistadas nº 19). 
 

Por meio dos relatos das usuárias é possível verificar a resistência dos companheiros e 

os impasses do homem para assumir a responsabilidade quanto à contracepção definitiva, 

sobretudo, apoiados em argumentos machistas e que incidem sobre a responsabilização da 

mulher também para a escolha da esterilização definitiva.  
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4- Considerações finais 

 
 

O debate acerca do planejamento familiar ainda impõe alguns desafios 

contemporâneos no sentido de tornar-se mais acessível a informação junto às mulheres e 

homens que acessam os serviços de saúde no sentido de esclarecer e orientar sobre a 

importância da participação e envolvimento de ambos na escolha e decisão das alternativas 

mais viáveis para uma contracepção.  

É fundamental que essa discussão também se faça presente nas escolas, entre 

adolescentes e jovens, em vistas contribuir para a redução da gravidez indesejada e fomentar o 

debate sobre as relações de gênero, no sentido de romper valores tradicionais que ainda hoje 

fortalecem a lógica do patriarcado. 

Também, entender que o procedimento cirúrgico da laqueadura tubária não pode ser 

concebido, tampouco transmitido como o único ou melhor caminho para a contracepção 

definitiva, no sentido de facilitar a informação acerca da vasectomia e dos demais métodos de 

contracepção. 

Fortalecer o discurso machista de que o controle da gravidez depende unicamente da 

figura feminina implica numa legitimação da condição de submissão da mulher às vontades e 

desejos masculinos, e em desconsiderar os direitos das mulheres sobre seus corpos e 

sexualidade. Portanto, é contribuir para as práticas de violência (simbólica, sexual, 

psicológica, física, etc.) e que levam à culpabilização das mulheres sobre uma condição social 

relacionada à maternidade, sem assegurar a devida valorização da liberdade e dos direitos de 

igualdade entre mulheres e homens.  

É importante considerar as relações de gênero e desmistificar os papéis femininos e 

masculinos historicamente construídos de uma forma equivocada, conservadora e que se 

tornaram hegemônicos durante décadas, ao determinar e limitar o espaço privado/ doméstico e 

os cuidados do (as) filhos às mulheres. Pesquisas nesta direção contribuem (as) para romper 

com a desinformação e, sobretudo, para fomentar uma reflexão mais crítica acerca do tema e 

sobre as responsabilidades sociais do Estado, da sociedade, do homem e da mulher no 

cumprimento do planejamento familiar no Brasil. 
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