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1. Introdução 

Partimos do pressuposto de que as especificidades em torno do ser mulher 

requisitam, em certa medida, a existência de uma política de saúde que se adeque às 

demandas desta parcela da população, sobretudo se levarmos em consideração que esta possui 

o maior quantitativo de pessoas, correspondendo a quase 51,03% da sociedade brasileira, 

conforme dados do IBGE (2010). 

Desta feita, intentamos fazer ponderações que nos permitam apreender os 

principais entraves enfrentados pelos movimentos de mulheres na luta em prol das questões 

voltadas à saúde da população feminina.  

Ousamos, ainda, trazer reflexões que nos permitam enxergar os espaços ocupados 

historicamente pelo ser mulher, bem como apontar a relevância do movimento feminista 

como uma forma de negação à subalternidade que alcança a vida das mulheres, inclusive pelo 

fato de entendermos que a saúde precisa ser enxergada numa visão ampla que leve também 

em consideração aspectos psicossociais. 

Para tanto, utilizamos enquanto referencial teórico a teoria social e crítica, por 

meio do materialismo histórico e dialético, haja vista buscarmos entender o fenômeno em sua 

essência, de forma a extrapolar a análise aparente das coisas.  

Deste modo, este artigo está dividido em três seções na tentativa de elucidar a 

discussão aqui empreendida, a partir de uma metodologia que vai do geral ao particular: na 

primeira parte traremos alguns apontamentos mais gerais acerca da construção da Política de 

Saúde no Brasil; no segundo momento trataremos de forma mais específica sobre a Política de 

Atenção à Saúde da mulher; por fim, evidenciaremos a importância do movimento feminista e 

de mulheres para as conquistas em torno da Política de Saúde voltada a população feminina. 
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2. O processo de construção da Política de Saúde no Brasil: uma breve análise 

histórica 

A priori, faz-se necessário abordarmos o processo de construção da Política de 

Saúde no Brasil, para melhor compreensão da formação do SUS e seus respectivos princípios 

– que influenciaram diretamente na construção do Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM), bem como no desenvolvimento da Política de Saúde da Mulher de forma 

geral.  

Desse modo, é necessário que remontemos ao período da República Velha (1889 

– 1930), pois, é nessa época que a concepção de Política de Saúde começa a se desenvolver de 

forma lenta e gradual; tal desenvolvimento se dá em decorrência da quantidade de doenças 

(malária, varíola, febre amarela, etc.) que assolavam o Rio de Janeiro durante esse período. 

Dessa forma, por ser uma das principais capitais brasileiras, os surtos de doenças não 

afetavam somente a saúde da população, como também outras esferas sociais, a exemplo da 

economia (POLIGNANO, 2001). 

Tendo em vista a situação acima citada, vê-se a necessidade de aumentar as ações 

na área da saúde afim de frear os surtos - especialmente a epidemia de febre amarela. Assim, 

de acordo com Polignano (2001), Oswaldo Cruz, o então Diretor do Departamento Federal de 

Saúde Pública ocupou-se em realizar uma desinfecção da população através de seu modelo 

campanhista, o qual se utilizava da repressão como forma de atuação no social – o que 

ocasiona, mais tarde, o episódio conhecido por “Revolta da vacina” –, com os chamados 

“guardas sanitários” como os principais responsáveis por realizar as devidas ações. Desse 

modo, tal modelo obteve sucesso, e se estendeu até 1920, época em que adquire uma nova 

configuração formulada pelo sucessor de Cruz: Carlos Chagas, cujo modelo sanitarista 

campanhista, promovia, além de ações, propagandas de educação sanitária. 

Além disso, é importante dizer que a história da construção da Política de Saúde 

no Brasil, mescla-se o tempo inteiro com a história da Previdência Social. Mas, ora, qual a 

relação entre essas duas políticas e por qual motivo elas se confundem durante esse processo 

histórico? 

Bom, para compreendermos melhor essa relação, devemos ter como base a 

criação da Lei Eloy Chaves de 1923, uma vez que, foi através dessa mesma Lei que foram 

criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s). Estas eram organizadas por empresas e 
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forneciam serviços médicos, além de assistência aos trabalhadores que se acidentassem em 

seu local de trabalho, como era previsto na Lei Eloy Chaves, em seu artigo 9 e 27, 

respectivamente. Mais adiante, na Era Vargas (1930-1945) as CAP’s foram substituídas pelos 

IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões), que de acordo com Roncalli (2003) apud 

Sousa; Batista, apesar de organizados por categorias profissionais, os IAP’s mantinham os 

benefícios ligados a saúde. 

Já durante o período da Ditadura Militar (1964 -1985) observou-se a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) - resultado da união dos IAP’s, do SAMDU e 

da Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social.  

Segundo Polignano (2001), com a criação do INPS o número de contribuintes 

aumentou significativamente e consequentemente a demanda por serviços médicos também. 

Nessa época foi criado um sistema médico-industrial que se tornou cada vez mais complexo 

com o passar do tempo, o que culminou, em 1978, na criação do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

É de suma importância levar em conta que, como aponta Cavalcanti (2000, p.4) 

 Até 1964 a saúde pública no país estruturava-se a partir da centralização das 
ações do Ministério da Saúde e da rede de serviços dos inúmeros institutos 
de seguridade social. Cabia ao Ministério da Saúde atuar junto às ações 
preventivas, assim como planejar a Política Nacional de Saúde, enquanto 
que a Seguridade Social ocupava-se do nível curativo de atenção via rede 
hospitalar e ambulatorial. 

Assim, podemos observar que a saúde pública oferecida durante toda a época da 

Ditadura era precária, pressionando os trabalhadores a optar pelo setor privado para sanar seus 

problemas. Além disso, a população das zonas rurais e das periféricas era ainda mais excluída 

do acesso. 

É nesse contexto, que na década de 1980, surgem as AIS (Ações Integradas de 

Saúde) que promoviam a descentralização das ações de saúde, mas, que por outro lado, não 

conseguiam ultrapassar o modelo privatista (CAVALCANTI, 2000). 

Contudo, a luta crescente dos trabalhadores tomava força desde o final da década 

de 1970, tendo em vista que nessa década o objetivo era de que o modelo de saúde vigente 

fosse o médico-assistencial privatista, que excluía a parte mais empobrecida da sociedade, 

deixando-os à mercê, conforme diz Cavalcanti (2000): de atendimentos pontuais, onde muitos 

dos profissionais eram despreparados e se utilizavam de tecnologias de baixo custo.  
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Dessa forma, por meio da organização da sociedade civil e suas representações, 

como por exemplo: sindicatos, associações de moradores, partidos políticos, entre outros; é 

gerada uma discussão, que tinham como principais propostas de debate:  

[...] a universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e 
dever do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 
Único de Saúde, visando um profundo reordenamento setorial com um novo 
olhar sobre a saúde individual e coletiva; a descentralização do processo 
decisório para as esferas estadual e municipal; o financiamento efetivo e a 
democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão – os 
Conselhos de Saúde (BRAVO; MATOS; ARAÚJO, 2001, p.25).  

 Esse debate, culmina na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. 

Tratando-se de um evento em que foi discutida a formulação do Sistema Único de Saúde, bem 

como a Reforma Sanitária – que se mostra de extrema relevância enquanto um movimento 

social e/ou projeto coletivo em defesa da democratização da saúde e de mudanças efetivas na 

forma de execução dos serviços ofertados.  

Tal discussão foi de suma importância para a formulação da Constituição de 1988, 

que além de definir a saúde como um direito de todos e dever do Estado, é também 

responsável pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Mostrando assim, que tais 

conquistas foram fruto de lutas e debates coletivos, entre os cidadãos dos mais diversos 

segmentos da sociedade. 

Nessa perspectiva, cabe destacar entidades como a ABRASCO (Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva), CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) e SBPC 

(Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência), que por fazerem parte, junto à sociedade 

civil, do movimento de Reforma Sanitária foram de grande importância para a criação do 

SUS. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o SUS pode ser definido como: uma política 

pública de constituição coletiva e democrática, que visava atender a todos através de uma rede 

de serviços de saúde gratuitos (SOUSA; BATISTA, 2012). 

Ainda segundo Sousa; Batista (2012), o SUS conta com alguns princípios básicos 

para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade para a população, sendo eles: a 

universalidade; a igualdade; a integralidade; a participação popular; a descentralização; a 

regionalização e a hierarquização. 
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Entretanto, o SUS, só é regulamentado em 1990 com a Lei Orgânica da Saúde 

(LOS) de n° 8.080. Dessa maneira, na referida década, em meio a um governo neoliberal, que 

visava a privatização de diversas instituições públicas, o SUS começa a ser implantado. E 

para que esse sistema de saúde democrático funcionasse corretamente foram elaboradas as 

NOB’s (Normas Operacionais Básicas da Saúde), que consistiam em documentos com a 

função de orientar sua gestão (CAVALCANTI, 2000). 

Conforme o discorrido, podemos observar que os entraves para a efetivação do 

SUS foram - e ainda são - diversos, contudo, medidas como a criação das NOB’s, têm dado 

uma melhor direção e funcionalidade ao nosso sistema, todavia, mudanças ainda necessitam 

ser feitas, para que os princípios propostos pelo referido sistema sejam plenamente garantidos, 

inclusive em relação a particularidade da saúde da mulher.  

 

3. A Política de Saúde da Mulher: história, limites e possibilidades 

 

Para entendermos a importância da criação de uma política que em particular 

atendesse a mulher, é preciso dizer, que no momento da sua elaboração, essa parcela da 

população correspondia a 50,77% do total de pessoas no Brasil, ou seja, a maioria da 

sociedade tem sua pertença atrelada ao sexo feminino. 

E, não só isso, também é necessário mencionar que as mulheres são na verdade 

aquelas que mais utilizam os serviços prestados pelo SUS, e não o fazem apenas para cuidar 

da sua saúde de modo particular, elas procuram atendimento também para familiares e 

pessoas próximas. Além do mais, 

A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com 
o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia 
e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela 
discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as 
responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, 
etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. As 
mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais 
freqüentemente [SIC]. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e 
causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na 
sociedade do que com fatores biológicos (BRASIL, 2004, p.9). 

Desse modo, torna-se evidente a necessidade da implementação de políticas 

públicas voltadas às mulheres, visto que existem particularidades em relação a essa parcela da 

população que exigem uma atenção maior por parte do poder público, dentre as quais 
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podemos citar o fato de que as mulheres são submetidas às jornadas triplas de trabalho, 

considerando que o trabalho doméstico fica, sobretudo, a cargo delas. 

Destarte, no que toca a processualidade histórica inerente a política de saúde 

direcionada à mulher, sua gênese remete ao início do século XX. Nesse período, as ações 

estavam subsumidas a uma visão da mulher muito presa à maternidade, como se sua função 

fosse a de cuidadora dos filhos e dos demais familiares, o que inclui, ainda, os cuidados com o 

lar. 

Neste período, o que existiam eram ações parcas que se materializavam por meio 

de programas que não levavam em consideração as necessidades das mulheres segundo uma 

visão ampliada, limitando-se ao período gestacional e ao pós-parto, submetendo as mulheres à 

falta de assistência em saúde boa parte de sua existência, visto que 

Os programas materno-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. 
(BRASIL ,2004, p.15). 

Todavia, vale mencionar a participação do movimento feminista brasileiro no 

intuito de reverter esse quadro e em vistas de ampliar os cuidados de saúde destinados à 

população feminina.  Haja vista que o lugar de submissão das mulheres na sociedade vigente, 

provoca o adoecimento e requer cuidados específicos. Nesse processo, 

As mulheres organizadas reivindicaram, portanto, sua condição de sujeitos 
de direito, com necessidades que extrapolam o momento da gestação e parto, 
demandando ações que lhes proporcionassem a melhoria das condições de 
saúde em todos os ciclos de vida. Ações que contemplassem as 
particularidades dos diferentes grupos populacionais, e as condições sociais, 
econômicas, culturais e afetivas, em que estivessem inseridos (BRASIL, 
2004, p.16). 

Nessa medida, é que no ano de 1984, o Ministério da Saúde implementou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), o qual tinha por proposições: 

a descentralização, a hierarquização e a regionalização dos serviços, além da integralidade e a 

equidade, atuando como princípios e diretrizes dessa política. 

Importante frisar que, nesse contexto, no que toca o Movimento Sanitário, 

gestava-se o constructo teórico que fundamentaria a elaboração do SUS. Este por sua vez, em 

suas diretrizes e princípios, influenciou em grande medida o PAISM. 
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Vale o destaque para o que se dá na atenção básica em meados dos anos 1980 e 

também na década de 90, período em que o Programa Saúde da Família, como parte do 

reforço da responsabilização da saúde em nível municipal, demonstra novas características no 

que diz respeito à política de saúde das mulheres, o que ocorre, porém, em meio a diversas 

dificuldades. 

Desse modo, é redigida pelo Ministério da Saúde a Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS 2001), que em vistas de combater as dificuldades existentes 

determina para a saúde da mulher em nível municipal, 

a garantia das ações básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento 
familiar e prevenção do câncer de colo uterino e, para garantir o acesso às 
ações de maior complexidade, prevê a conformação de sistemas funcionais e 
resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios 
estaduais (COELHO apud BRASIL, 2004, p.18). 

Todavia, o que se percebe é o não atendimento a todas as demandas inerentes aos 

cuidados necessários para a saúde da mulher, a qual vem a ser considerada prioridade para o 

governo apenas em 1998, dando-se uma ênfase maior a saúde reprodutiva e deixando-se em 

segundo plano vários outros aspectos, a exemplo das questões de gênero e de raça. 

No tocante ao aspecto sociodemográfico, nota-se o surgimento de novas 

exigências para a Política de Saúde, haja vista o fenômeno por meio do qual se torna evidente 

o envelhecimento da população, resultando assim, em necessidades específicas e gerando 

impacto em diversos setores como, por exemplo, a previdência. 

Alguns fatores precisam ser assinalados, para melhor compreensão da 

problemática aqui tratada: a divisão sexual do trabalho, impondo às mulheres espaços de 

subalternidade no mercado de trabalho; o fator classe, sujeitando a parcela feminina das 

classes menos favorecidas ao trabalho, sobretudo os mais desprestigiados; e a dimensão da 

raça e da etnia como forma de aprofundamento das situações de exploração/opressão 

vivenciadas pelas mulheres. 

Assim, é possível perceber a presença de vários determinantes nas questões 

inerentes à saúde das mulheres e que precisam ser observados quando da formulação e 

implementação das políticas públicas, de forma a responder positivamente as demandas 

postas pela população, inclusive atendendo as especificidades dos vários segmentos desta, 

bem como das diversas regiões do país, estando, assim, em consonância com o princípio da 

equidade e o da integralidade. 

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

 

 



8 

 

Nesse sentido, o PAISM traz enquanto objetivos gerais as seguintes 

determinações: 

- 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. 
- 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. 
- Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004, p.67). 
 

No intuito de dar materialidade aos objetivos supracitados e de acordo com Brasil 

(2004), que versa sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), foram pensadas várias estratégias de ação, das quais citaremos algumas: 

Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual; 

Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero; 

Promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade; Promover a atenção à saúde da 

mulher negra; Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade; Promover 

a atenção à saúde da mulher indígena; Fortalecer a participação e o controle social na 

definição, construção e implementação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres, 

dentre outras coisas. 

Deste modo, para que as mulheres possam de fato acessar a política da saúde em 

sua plenitude, faz-se necessário a oferta de um atendimento humanizado e de boa qualidade 

que prime pela observância dos elementos que se revelam presentes nos segmentos tantos que 

compõem a parcela feminina da população e que requerem atenção específica, como: o 

recorte de gênero, de raça e etnia, o fator geracional, a orientação sexual, a situação de 

privação de liberdade, dentre outros. 

Além do mais, é preciso mencionar a existência de diversos atores que se colocam 

num espaço de disputa, fazendo vir à tona a correlação de forças que se faz presente no que 

toca o processo de construção e implementação da política de saúde da mulher, pois,  

A amplitude da integralidade na saúde é definida na disputa na relação que 
corre entre Governo e Sociedade Civil, e no interior dos próprios 
movimentos sociais, envolvendo atores institucionais e políticos que 
produzem conceitos, disputam espaços, representam interesses específicos 
em arenas e fóruns, cujos resultados se expressam na direção e no sentido de 
determinada política (SOUTO, 2008, p.164). 
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Desse modo, torna-se evidente que o processo de elaboração e implementação das 
políticas públicas está inserido numa dinâmica de caráter macro – pensemos na luta de 
classes, e no que diz respeito a política de saúde da mulher, convém ressaltar a conformação 
patriarcal da sociedade capitalista que subjuga, oprime e explora as mulheres em diversos 
aspectos. 

4. O Movimento Feminista e a luta em prol da Saúde da Mulher no Brasil 

 Como já mencionado, as mulheres, especialmente nessa fase monopolista do modo de 

produção capitalista, encontram-se submetidas a uma dupla e até mesmo tripla jornada de 

trabalho, a qual tem gerado um frequente adoecimento das mesmas, seja ele físico ou de 

ordem psíquica, contudo, em contra partida a esse cenário e como já vimos anteriormente, as 

lutas feministas tem desempenhado um papel fundamental na garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres, o que inclui a luta por uma saúde pública, digna e humanizada. 

 No que toca os direitos sexuais entendemos que as mulheres são livres para se 

relacionar com quem decidirem e por isso, no que diz respeito aos direitos reprodutivos, as 

mesmas tem a livre escolha de optar, ou não, pelo método contraceptivo de sua preferência. 

Dessa forma, vale salientar que tais métodos devem ser fornecidos gratuitamente pelo SUS. 

 Contudo, é pertinente reforçar que a construção da liberdade feminina e a autonomia 

das mulheres sobre seu próprio corpo, se deu através de lutas das próprias, especialmente 

aquelas que compunham o movimento feminista da década de 1970 e 1980, pois foram essas 

as propulsoras da defesa dos direitos das mulheres de forma geral - o que certamente inclui a 

atenção à saúde das mesmas como uma das pautas das reinvindicações. Bem como aponta 

Silva (2014, p.7):  

No Brasil, o movimento de mulheres pela saúde surge nestes anos, 
denunciando o controle populacional que é realizado no Brasil por 
intermédio de organismos internacionais. Com propostas baseadas em 
teorias neomalthusianas que culpabilizam a pobreza das nações por conta 
das altas taxas de natalidade, esses organismos atuam sobre o planejamento 
familiar, realizando inúmeros procedimentos de esterilização. No campo das 
poderosas indústrias farmacêuticas, as mulheres organizam campanhas 
contra drogas que são testadas e vendidas livremente em detrimento do 
cumprimento dos objetivos das políticas de saúde.  

 
Vale ainda, ressaltar que o PAISM, foi fruto da organização e mobilização das 

mulheres em prol de seus direitos e de uma saúde de qualidade, assim como afirma Mesquita 

(2007, p.6): 
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A década de 80 foi fundamental na luta das feministas brasileiras em relação 
à questão da saúde em dois níveis: na criação de grupos que buscavam 
formas alternativas de atendimento à mulher e na implantação do Programa 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), pelo Ministério da Saúde, 
em 1983. Já no início dos anos 80 aparece o SOS Corpo de Recife, que se 
tornará uma importante referência nacional no que se refere à saúde da 
mulher. Na mesma época, surge em São Paulo o Coletivo Feminista 
Sexualidade e Saúde. Esses grupos, como os que se formaram ao redor da 
questão da saúde, têm uma natureza dupla. Por um lado, são grupos de 
discussão que elaboram documentos e demandam políticas públicas. Por 
outro, fazem uma espécie de assistência social qualificada às mulheres de 
classes populares.  

 Portanto, fica evidente o quão fundamental foram as lutas feministas para a construção 

de uma política de saúde mais eficaz para as mulheres, especialmente para aquelas de classes 

mais desprovidas de acesso a métodos contraceptivos ou de conhecimento sobre os assuntos 

que cercam os debates feministas. Além disso, sabe-se que são essas mesmas mulheres as que 

mais adoecem, devido às intensas jornadas de trabalho e a falta de tempo para cuidar de si 

mesmas.  

 Contudo, observamos que em nossa sociedade as mulheres ainda são oprimidas e 

violentadas, e por esse motivo, as lutas feministas seguem cada vez mais ativas, para garantir 

o que já está estabelecido por lei, além de alcançar novas conquistas como a polêmica questão 

do aborto seguro para todas as mulheres que decidirem por ele. Ainda também, o movimento 

feminista desempenha um importante papel no reconhecimento das mulheres enquanto donas 

de si, sujeitos de direito e dignas de respeito. 

 

Considerações finais 

A trajetória da construção da Política de Saúde no Brasil e, especialmente o período de 

formação do SUS, revela a intensa participação dos movimentos sociais nesse processo. Dos 

quais destacamos o movimento feminista, enquanto primordial na luta pela estruturação de 

uma política específica de saúde destinada a parcela feminina da sociedade brasileira. 

Nesta direção, convém destacar que as mulheres possuem particularidades em seu 

cotidiano, que exigem a formulação e a implementação de políticas que atendam de forma 

adequada as suas especificidades, como por exemplo as duplas/triplas jornadas de trabalho - 

as quais muitas mulheres estão submetidas - e que colaboram para o adoecimento destas. 
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Assim, os cuidados para com a mulher são reforçados através de ações como a criação 

do PAISM – que se destaca por ter se tornado uma das principais expressões dos ganhos do 

movimento feminista em favor dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras, 

além de atuar com atividades de promoção e prevenção no que diz respeito à saúde das 

mesmas. 

Desse modo, vemos o quão importante é, ainda hoje, a luta feminista, não só para 

promover uma saúde humanizada e de qualidade para as mulheres, como também para que a 

sociedade reconheça a mulher enquanto protagonista que deve obter igualdade de direitos em 

todas as esferas e etapas da vida. 

No entanto, é preciso mencionar que embora muitos ganhos tenham sido obtidos 

mediante, sobretudo, a luta dos movimentos de mulheres, há ainda muitos desafios a serem 

enfrentados, inclusive, pelos entraves colocados no cenário atual através dos diversos cortes 

sociais, os quais afetam em grande medida o setor de saúde. 

  

Referências 

BRAVO, M. I. S.; MATOS, M. C.; ARAÙJO, P. S. X. (Orgs). Capacitação para 
conselheiros de saúde: textos de apoio. Rio de Janeiro: DEPEXT/NAPE, 2001. 

CAVALCANTI, Patrícia Barreto. Reflexões sobre o Sistema Público de Saúde Brasileiro. 
Texto didático elaborado para disciplina “Política Social da Saúde e Serviço Social.” 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa 2000.  

______Análise sobre o SUS nos Anos 90: O PACS E O PSF. Texto didático para disciplina 
Política Social da Saúde e Serviço Social. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
2000.  

IBGE, 2010. Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 2010, e Contagem da População 
1996. Disponível em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-
populacao-por-sexo.html >. Acesso em: 27 de Outubro de 2017. 

MESQUITA, Cecília Chagas de. O movimento feminista e suas conquistas: a saúde da 
mulher na Nova República. Disponível em: <http://anais.anpuh.org/wp-
content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0468.pdf>. Acesso em: 26 de Outubro de 2017.  

POLIGNANO, Marcus Vinícius. História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena 
revisão. Cadernos do Internato Rural-Faculdade de Medicina/UFMG, v. 35, 2001.  

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher Princípios e Diretrizes. 
2004.Disponível em: 

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

 

 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-sexo.html
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-sexo.html
http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0468.pdf
http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0468.pdf


12 

 

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2007/politica_mulher.pdf >. Acesso em: 26 de 
Março de 2017.  

SOUSA, Rafael da Cruz; BATISTA, Francisco Eduardo Bastos. 2012. POLÍTICA 
PÚBLICA DE SAÚDE NO BRASIL: História e Perspectivas do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Disponível em: 
<http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/2842/1827> Acesso em: 25 
de Abril 2017. 

SOUTO, Kátia Maria Barreto. A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher: uma 
análise de integralidade e gênero. Ser social, Brasília, v.10, n.22, p.161-182, jan./jun 2008. 

SILVA, Elaine França da. Movimento feminista e de mulheres e a construção do paism: 
experiências no centro de saúde Santa Rosa. Disponível em: 
<http://www.2014.gepsexualidades.com.br/resources/anais/4/1402589896_ARQUIVO_artigo
daGenero.pdf > Acesso em: 26 de Outubro de 2017. 

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

 

 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2007/politica_mulher.pdf
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/2842/1827
http://www.2014.gepsexualidades.com.br/resources/anais/4/1402589896_ARQUIVO_artigodaGenero.pdf
http://www.2014.gepsexualidades.com.br/resources/anais/4/1402589896_ARQUIVO_artigodaGenero.pdf

