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Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil


Atenção à Saúde da Mulher é oferecida nos
serviços públicos do SUS.



Diretrizes nacionais são elaboradas pelo
Ministério da Saúde ( nacional) e pactuadas
numa Comissão Intergestores, que inclui
representações do MS, das Secretarias
Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde –
Comissão Intergestores Tripartite
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Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil


Brasil: país com enormes diferenças regionais,
e com muita iniqüidade.



O acesso das mulheres aos serviços do SUS é
determinado, em grande medida, pelas
condições econômicas e sociais dos
municípios, dos estados e das regiões onde
vivem estas mulheres.

Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil









População: 180 milhões de habitantes
Ministério da Saúde;
27 Estados: Secretarias Estaduais de Saúde;
5.564 municípios: Secretarias Municipais de
Saúde;
Maior município: São Paulo com 10 milhões
de habitantes;
80% dos municípios com população menor
que 30 mil habitantes.
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Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil


PROTOCOLOS: estabelece os medicamentos
que devem ser utilizados para o tratamento das
patologias ou para atender as necessidades dos
diferentes ciclos de vida das mulheres.



A maioria destes medicamentos são fornecidos
pelos serviços públicos do SUS

Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil


As ações proposta estão organizadas em
PROTOCOLOS, elaborados por técnicos das
instituições do SUS e por especialistas de diferentes
áreas – academia, associações médicas e outras.



PROTOCOLOS do SUS: Assistência Pré Natal;
Planejamento Familiar; Preventivo do Câncer
Ginecológico, Doenças Sexulamente Transmissíveis e
AIDS – DST/AIDS
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Saúde da Mulher no Sistema Único
de Saúde – SUS do Brasil




O SUS trabalha com uma Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME, que é
referência para a Política de Assistência
Farmacêutica.
Esta política de AF define as obrigações das
diferentes instâncias governamentais: governo
federal, estaduais e municipais.

MEDICALIZAÇÃO E A SAÚDE
DA MULHER NO BRASIL


Serviços do SUS ainda centrados na lógica do modelo
biomédico e na medicalização.



Profissionais de saúde, inclusive aqueles da Atenção
Primária, estão mais voltados para o atendimento
individual, curativo e medicalizante.
A cultura da população também é voltada para o
consumo de consultas médica medicamentos.
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MEDICALIZAÇÃO E A SAÚDE
DA MULHER NO BRASIL


A indústria farmacêutica investe recursos
vultuosos em propaganda e “marketing”
direcionada tanto para os médicos e
profissionais de saúde, mas também para a
população em geral, inclusive a feminina, com
objetivo de manter e expandir a cultura da
medicalização.

MEDICALIZAÇÃO E A SAÚDE
DA MULHER NO BRASIL




Neste sentido, há uma disputa de projeto de
organização dos sistemas locais de saúde e
disputa de projetos em relação aos processos
de trabalho no cotidiano dos serviços, com
diferentes graus de práticas sanitárias
inovadoras e práticas conservadoras.
Esta disputa atravessa todas as áreas, inclusive
a Saúde da Mulher.
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PROJETOS EM DISPUTA


No país há experiências de construção de
sistemas locais de saúde centrados nas
necessidades de saúde da população, com
programas de educação permanente dos
profissionais de saúde, que buscam implantar
novas práticas sanitárias que trabalham para
que os cidadãos desenvolvam a consciência
sanitária sobre os determinantes e
condicionantes dos processos saúde e doença.

PROJETOS EM DISPUTA


Projetos que buscam trabalhar tanto os
aspectos subjetivos, como as diferenças de
gênero, o modo de vida que interferem
processo de adoecimento.



Projetos que buscam garantir o cuidado
integral de saúde aos cidadão e contribuir para
que adquiram graus crescentes de autonomia
para cuidar da própria saúde.
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PROJETOS EM DISPUTA


Estes Projetos estão em disputa na arena
política do SUS e no cotidiano dos serviços de
saúde, e a promoção do uso racional de
medicamentos é uma estratégia que fortalece
estes projetos de mudança.

MEDICALIZAÇÃO E A SAÚDE
DA MULHER NO BRASIL




A Saúde da Mulher está inserida neste
contexto de construção do SUS e de novas
práticas sanitárias.
A especificidade da Saúde da Mulher é dada
pela forma como as questões de gênero são
tratadas na sociedade brasileira, que ainda
apresenta traços acentuados de uma cultura
machista e discriminatória em relação às
mulheres.
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MEDICALIZAÇÃO E A SAÚDE
DA MULHER NO BRASIL


Neste sentido os gestores do SUS
comprometidos com os projetos de mudança
têm o desafio de incorporar nos programas de
educação permanente e no processo de
planejamento e gestão a questão de gênero, de
promoção de uso racional de medicamentos, e
da autonomia das mulheres para lidarem da
melhor forma possível com seu modo de vida e
com os processos saúde doença.
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