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Apresentação
A saúde é um dos bens imateriais mais valiosos que um ser 
humano tem. Para a Organização Mundial de Saúde - (OMS): “saúde 
é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não, 
simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades”. A saúde 
da mulher é dotada de especifi cidades que diferem das do homem. 
Logo, criar, propor e fi scalizar a execução de políticas públicas de 
saúde exclusivas para elas, é dever dos três entes da Federação: 
União, Estados e municípios. Segundo dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua - (PNAD Contínua) de 2018, as 
mulheres integram a maioria da população brasileira: 51,7% ante 
48,3% de homens. 

De acordo com o documento Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher Princípios e Diretrizes, do Ministério da Saúde, 
“as mulheres são as principais usuárias do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Frequentam os serviços de saúde para o seu próprio 
atendimento mas, sobretudo, acompanhando crianças e outros 
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familiares, pessoas idosas, com defi ciência, vizinhos, amigos. São 
também cuidadoras, não só das crianças ou outros membros da 
família, mas também de pessoas da vizinhança e da comunidade”. 

Mudanças de costumes e a urbanização no modo de viver, bem 
como a inserção no mercado de trabalho, acarretaram novas 
doenças para o corpo da mulher. O que levou, em 1984, o Ministério 
da Saúde a elaborar o “Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com 
os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os 
critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL, 1984).”

Ainda com informações do documento Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher Princípios e Diretrizes, “os programas 
materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziam 
uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especifi cidade 
biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, responsável 
pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos fi lhos e 
demais familiares”.

Dados do SUS informam que no Brasil “as principais causas de 
morte da população feminina são as doenças cardiovasculares, 
destacando-se o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular 
cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer de mama, de 
pulmão e o de colo do útero; as doenças do aparelho respiratório, 
marcadamente as pneumonias; doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas, com destaque para o diabetes; e as causas externas 
(BRASIL, 2000).” 

Elaborar políticas públicas que contemplem as novas formas de 
cuidado com a saúde é dever de todo gestor. Por o Brasil ser um país 
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heterogêneo com escalas continentais, onde cada uma das cinco 
regiões apresenta características sociais, culturais e climáticas 
próprias

Objetivo
Subsidiar mulheres e homens, que concorrerão a cargos públicos 
para o legislativo e o executivo municipais, para elaboração de 
políticas públicas relacionadas à área da Saúde da Mulher.  

Casos de sucesso 
Ter um Plano Municipal de Políticas para as Mulheres é a 
melhor estratégia para a implantação de ações, projetos e 
programas direcionados à prevenção e à saúde da mulher. No 
Brasil, a universalização do SUS é o melhor caso de sucesso que 
podemos ter.
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Boas práticas

Institucionais 

• Incorporar o enfoque de gênero nas discussões e nas políticas e 
programas da Secretaria Municipal de Saúde.

• Estimular e fortalecer as lideranças das mulheres a participarem do 
Conselho Municipal de Saúde.

• Criar Câmaras Temáticas sobre: saúde da mulher no climatério, 
saúde da mulher com defi ciência, gênero e saúde mental, com 
representantes do Governo e da sociedade.

• Incorporar as práticas complementares na abordagem e 
no tratamento das queixas clínico-ginecológicas (fi toterapia, 
homeopatia, acupuntura e outras).

• Elaborar e implementar ações estratégicas sobre saúde de mulheres 
com defi ciência, negras, encarceradas, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, indígenas, ciganas, população feminina do campo, de 
rua e profi ssionais do sexo.

• Criar projetos voltados à saúde das mulheres das áreas rurais e da 
fl oresta.



6

Redução da mortalidade de mulheres por câncer

• Conscientizar as mulheres para a realização da mamografia e 
preventivo de câncer de colo de útero.

• Implementar o Plano Nacional de Controle do Câncer do Colo de 
útero e de mama.

Atenção à saúde das mulheres 
jovens e adolescentes

• Criar/fomentar um Programa de Saúde Escolar para dar acesso 
à informação e assistência aos adolescentes, com atenção às 
mulheres.

Capacitação

• Ampliar e adequar os conteúdos de manuais técnicos e de 
capacitação de profissionais de saúde, para que atendam às 
especificidades de saúde das mulheres. 

• Capacitar as equipes de saúde sobre gênero, raça/etnia, pessoas 
com deficiências, lésbicas e transexuais.

• Elaborar, publicar, distribuir e divulgar protocolo de acolhimento, 
atendimento, diagnóstico e tratamento à população feminina, negra, 
indígena, mulheres com deficiência, lésbicas e transexuais.
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• Esclarecer médicos e funcionários sobre discriminações e 
atendimento às especifi cidades étnico-raciais, geracionais, das 
encarceradas, de orientação sexual, das mulheres com defi ciência, 
as mulheres do campo, da fl oresta e em situação de rua.

• Apoiar técnica e fi nanceiramente a capacitação de lideranças das 
comunidades, do movimento de mulheres e feministas na promoção 
da educação popular em saúde e no exercício do controle social.

Saúde Mental

• Elaborar e implementar as diretrizes estratégicas sobre saúde 
mental e de gênero.

• Qualifi car, divulgar e garantir serviços de atendimento às mulheres 
em sofrimento psíquico no Sistema Único de Saúde (SUS).

• Implementar e ampliar terapias complementares nas Unidades de 
Saúde. 
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Fontes

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_
atencao_mulher.pdf

https://www.portaleducacao.com.br/
conteudo/artigos/cotidiano/conceito-de-
saude/43939#:~:text=Sa%C3%BAde%2C%20vem%20
do%20Latim%20salus,aus%C3%AAncia%20de%20
doen%C3%A7as%20ou%20enfermidades.

https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude

https://portal.fi ocruz.br/politicas-publicas-e-
modelos-de-atencao-saude#:~:text=As%20
pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%2C%20por%20
defi ni%C3%A7%C3%A3o,cor%2C%20religi%C3%A3o%20ou%20
classe%20social. 

https://pvmulher.com.br/politicasparamulheres/aula6/

https://pvmulher.com.br/wp-content/uploads/2016/05/Aula-
06.pdf 
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