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RES UMO Objerivou~secomp"enderos limites eas possibilidadesde tmnsftrmaçiio

do modo tradicional de assistência à saúde das mulheres na &tmrégia de Saúde

da Família (ESF) apartir dos processos de rmbalho. Fomm utilizadas entrevistas

com profissionais de saúde e a andlise tW disCllrso para tonstn/ção da categoria:

a dominação do masculino nas concepções de gênero na ESF. Evidenciou-se

um dos maiores limites para avanços na perspecriva de gênero: a manurenção

das concepções no errfOque bioÚJgicisra, pois rais concepções siio instrumentos de

tmbalho. As ações nos serviços de saúde pam as mulheres precisam ser sobretudo

irrregmis, e não aperras voltadas para reparar o dano fisico produzido.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade de gênero; Violência contra a mulher;

Trabalho.

ABSTRACT 77Je objective of this papu was to lfnderstdlld the limits alld

possibiliries of trarrsJorming the rraditional model ofhealth care fOr womerr in

lhe Fami/y HealtlJ Stmregy (FHS), based on rhe work processes. We conducted

irrrerviews with bealtlJ profissionais and used the discourse ana/ysis rheory ftr

l!le comtruction ofthe category: r!le dominarion ofmale conceptions ofgender in

l!le FHS. A limit to the pentes! advallces iu the gender perspective was verified'

l!le mainterrance ofbiologyjõcusedconcepts, because these concepfJ are working

tools. 77Je acriom ill the healtb servias fOr WON/eu shcu/d be especially integral

andflcused nol only on r!le repair oJtbe pbysical damage.

KEYW'OROS: Cerrder idertliry; Violence agairrst womerr; Work.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, a área da saúde experimenta grandes

possibilidades de avanço no sentido de uma aproxi~

mação dos pressupostOS do SiHenla Único de Saúde

(SUS). Uma das possibilidades desse avanço pode set a

adoção de um novo processo de trabalho em saúde que

considete seus elenlentOS coerentemente par:J., assim,

potencializar as perspectivas de consolidação do SUS

(MENDES, 1996).

O modelo prosposto com o SUS comporta a teoria

da determinação social do ptocesso saúde.J.oença, eviden

ciando a compreensão do ser humano como fenômeno

constituído por inumeráveis fatores naturais e sociais das

diferentes dimensões da universalidade que compóem a

dinâmiCl da vida e de relações dos seres humanos.

A espécie humana é constituída por homens e

mulheres, seres diversos. A contradição produzida em

suas relaçóes, que resultou na desigualdade de gênero,

deve ser compreendieb, expliClda e combatidaem f:l.z:l0

do prejuízo Clusado às mulheres. da perda dedesenvolvi~

mento de relaçóes sociais solidárias entre os sexos, ao ser

impoSta, nessas relações, a dominância da 'desiguald.1.de'

em detrimento da 'diversidade' (BERLlNGER. 1993).

São as relações sociais de poder construídas ao lon~

go da história pela deSigualdade de gênero que originam

e naruraliz.1.m a violência doméstiCl contra a mulher.

Paf:l. Schraiber e D'Oliveira (2000), gênero é todo e

qualquer tipo de construção de perfis e modelos para

seres humanos em homens e mulheres, expressos nas

relações destas duas categorias sociais. E a naturaliz.1ção

dessa desigualdade de gênero é identificada não apenas

nos casos de violência COntf:l. mulher, mas também

no reconhecimento das disparidades entre salários, d1

desproporção eorre mulheres e homens nos ClrgOS de

gerência e direçâo, formação dos guetOs de lrabalho

feminino e dos feudos de lrabalho masculino.

A desigualdade de gênero tem comprometido a

qualidade de vida das mulheres ao se apresentar tf:l.ns~

versai a todos os aspectoS de suas vidas. Disso decorre

a opressão que se manifesta nas diversas violências de

gênero, como a violência doméstica e a institucional, tf:l.~

duúdas em violência fl'sica, emocional e social realiwdas

de diferentes modos, como as reslrições ii participação

da vida pública social e polítiCl, a discriminação, a

interdição da vontade sobre o destino e sobre o corpo.

Em oposição a essa realidade, a igualdade entre os sexos

é uma possibilidade muito recente, inscrita nas lutas

pela emancipação dos sujeitos históricos (individual e

coletivo) e pelo reconhecimento dos Direitos Humanos,

aspirações que, mesmo nos dias atuais, ainda não são

para todos (as). (GUEDES, 2006).

O movimento social de lura para a supef:l.ção do

modelo de atenção ii saúde da mulher critica seu cad~

ter biologicista, que se revela no recorte de eleição do

enfoque da saúde materno~reprodutivacomo principal

finalidade do rrabalhoem saúde. Noenranro, aquilo que

se anuncia como novo modelo é ainda somente uma in~

tenção que não se realiza na prárica profissional, mesmo

nos novos serviços instituídos a partir do advento do

SUS. Parece que mudaram os serviços, mas se mantêm

os mesmos processos de tf:l.balho do modelo antigo,

aquele que se afirma prerender superar. Isso porque

na assislência à saúde das mulheres não se incorpora a

perspectiva da determinação social do processo saúde~

doença que a abordagem de gênero comporta na área

da saúde (LUCENA; SILVA, 2007).

Esse referencial teórico suporta o argumento de que

gênero é uma Cltegoria sociológiCl de análise Clpaz de

abranb'er a análise da investigaçio entre o que se anuncia

no plano da polícica eo que se realiza nas práticas profis~

sionais, como trabalho de saúde e de enfermagem como

profissão dessa área de conhecimento, pois, ao mudar a

política e a organiz.1.ção dos serviços, é necessário mud.1.r

também os instrumentos de trabalho para que se configure
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um novo processo de trabalho, eos conceitos constituem

um dos instrumentos do trabalho em saúde.

Assim, na perspectiva. de uma prática. generifica.da

de atenção à saúde das mulheres, encontram-se as divetsas

possibilidades de investigação que o universo das mudan

ças na área desaúdeea perspea:iva de gênero comportam.

Neste estudo, objetivou-se desmca.t as concepções dos

profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família

(ESF), em João Pessoa (PB), sobre a compteensão de

gênero que constitui os saberes empregados como instru

mentos de tr:J.balho na assistência ii saúde da mulher.

O trabalho está subordinado às visões de mundo que

o orientam para atingir sua finalidade, como afirma Silva

(2003). São essas visões de mundo expressas nas posições

sociais discursivas que indicam os saberes que constituem

um dos instrumentos do processo de trabalho para efetivar

uma assistência integral e resolmiva., além de indiclf como

esse instrumento articula-se com os demais elementos

que compõem o processo de tr:J.balho. Assim, o tr:J.balho

para produzir uma assistência efefiva na saúde da mulher

e garantir um:) emancipação da opress:io de gênero assume

o estaturo de Clmpo estratégiCO de mudanças.

Nesse sentido, das mudanças requeridas pelo

SUS. a c:negoria 'gênero' informa um novo saber sobre

a mulher que deve se agregar ao processo de tr:lbalho

para confirmar ou negar o carátef [ransfonnador da assis~

fência voltada para as condições biológicas. Portamo, o

trabalho pode qualificar a assistênda em saúdeda mulher

a partir dos saberes e técnicas que veiculam as ideologias

no sentido de legitimar ou superar o stattn quo.

MÉTODOS

Este é um estudo de caciter descritivo e de abor~

dagem qualitativa que tem 'gênero' como categoria de

análise e recorre secundariamente à categoria sociológica

'trabalho' para subsidiar a análise. É qualitativo porque

busca compreender fatos não mensuráveis sobre a ma

neim como a sociedade se relaciona com as questões

entre os sexos, mas dotados de significados que podem

ser investigados nas relações sociais. como no trabalho

em saúde da mulher na perspeaiva das transformações

propostas pela nova política de saúde do país (MINAYO,

2006).

As teorias crítiCls de amb3s as categorias de 3nálise

permitem expliClr: 3 estreit3 relação entre socied3de,

Estado e saúde; a importância da ciência e da. 3tividade

polítiCl dos seres humanos nas suas relações sociais, entre

as qU3is se encontram as rebções sociais entre os sexos e

3S relações de trabalho; os limites do positivismo como

concepção filosófica dominante, oriemando a produção

do saber na área da saúde; as contradições produzidas

nas rebções sociais para produzir saúde da mulher, e

os limites e possibilidades de superação do modelo de

assistência dominante na área da saúde, pois, segundo

Chauí (1995), o modo de produção de bens e de serviços

para atender às necessidades humanas :lrticula~se com

todas as instâncias sociais.

O esfudo reve como cenário de investigação o

muniópio de Jo:ío Pessoa (PB) e foi realiz.1do em duas

Unidades de Saúde d:l Família (USf) pertencentes ao

Distrito Sanitário III, cuja progmmaçio compreende

a assistência ii saúde da mulher. Para a produção do

material empírico, fomm considerados sujeitos desta

investigação os profissionais de saúde envolvidos na

assistência à saúde d.1 mulher que compõem a equipe

de saúde das unid:ldes.-een:írio do estudo. foram entre~

vistados dez profissionais de nível su perior (enfermeiros,

dentistas e médicos).

A produção do material empírico se deu por meio

de entrevis(:J.. através de roteiro semi-estruturado, e1abo~

rado exclusivamente para esse fim, e de um caderno de

Clmpo para :lnoraçóes diversas. Os depoimentOs foram

gravados em fitas cassete e transcritos na íntegra, sendo
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realizados de forma reservada para evitar constrangimen

toS e promover maior liberdade de resposta aos sujeitos

da invesrig:lção.

Para a execução desta pesquisa, levamos em con

sideração a observância preconizada pela Resolução

196/96 do C..onselho Nacional de Saúde, em vigor no

país, envolvendo Seres Humanos, atendendo dessa

forma ao principio élico da autonomia (BRASIL. 1996).

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Êtica em Pes

quisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade

federal da Paraíba, em 28 de novembro de 2007, sob o

protocolo de n Q 1451/07.

O material empírico desta pesquisa foi analisado

pela técnica de análise crítica do discurso propOSta por

fiorin e Savioli (2002). para quem o texto é um todo

org:lnizado de sentidos e um objew integralmente lin

guíslico e hisrórico, havendo três planos na esrrutura

do texlO: o plano superficial (lugar dos significados

mais concretos e diversificados); o intermediário (onde

se definem os valores com os quais os sujeitos entram

em acordo ou desacordo); e o plano profundo (onde se

encontram os significados mais abstratos).

O roteiro das entrevistas foi elaborado com

quatro questões nucleares. A primeira indafr-l acerca

das concepções dos entrevistados sobre o SUS e suas

políticas voltadas para a saúde da mulher no país e em

João Pessoa: a segunda refere~se ao conceito de gênero:

a terceira e a quarta questionam o trabalho de Clda

entrevistado. A análise do discurso sobre o enfoque de

gênero nas práticas profissionais de assisrência à. saúde

da mulher nas USfs do município de João Pessoa per~

mi te inveStigar as concepções que representam um dos

saberes constituintes dos instrumentos que orienram

a processualidade do rrabalho. As entrevistas foram

ouvidas pelo pesquisador na presença do entrevistado,

quando lhe foi perguntado se desejava modificar alguma

posição. Ao término de cada encontro, as entrevisras

eram transcritas na íntegra.

Seguindo essn orientação metodológica de análise,

identificamos os temas predominantes nos depoimentos, o

que permitiu a organizaçáo dos blocos de significação, que

oriemamm a consuução de duas subcnegorias empíricas:

• a desigualdade de gênero permeando as relaçóes

profissional/cHen te;

• as possibilidades/limites de transformaçáo do

modo uadicional de se efetivarem as relações de trabalho

em saúde na perspecriva de gênero.

Ao término dessa etapa do processo, verificamos

que as subCltegorias poderiam ser acolhidas em uma

Cltegoria enlpíriCl maior: a dominação do masculino

nas concepções de género na .E.';;E

RESULTADOS

Categoria: a domilJflfflo do masculino nas COIlUp(Óes

de género /Ia Estratégia de Saúde da Famflia

O género sublinha também o aspecto relacional (hs

definições normativas da feminilidade, Aqueles que esm~

vam preocupados mm o fino de que os estudos feministas

se detinham 3S mulheres de forma estreita e isolada uriliz...l.~

vam o temlO gênero para introduzir um.1. noçio relaciotl.1.1

no nosso vocabulário an:llítico. Sendo assim, o gênero é a

maneira de indic.1.r as: consrruçóes sociais d1.S ideias sobre os

papéis próprios dos homens e d.1.s mulheres, podendo ser

definido como uma categoria social (Scorr, 1991).

Neste estudo, os depoimentos apresentados a

seguir revelam a compreensão dos profissionais sobre a

questão de gênero:

(..j O bomem sempre fOi me dbJtlinadbr r..)
( fica aque/a campanha de que a coisa estJ
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mudando, de que a mulher está ganhando

espafo mas na verdade ndo está ganhando

espafo nenhum, eles tão mascarando aqui,

masCt1rando ali, faz o Dia Internacional dd

Mulher, e mais um momento para masCt1rar

uma coisa que continua praticamente a mesma.

(Entrevista I).

Eu acho que a relafão homem-mulher i (1 mes

ma de anos atrás. Experiência de pais. de (wôs e

experiências mais recentes de amigos, gente da

minha gerafdo e degente maisjovem do que eu,

que tenho a oportunidddede ter contato, existe

da mesma fôrma. Eu acho que hoje em dia. a

mulher tem muito mais condifões de saber. de

conhecer e ter muito mais oportunidades de

escolher que anos atrás, mar eu acho que na

relafão homem-mulher não houve mudanfa.

O homem ainda continua se julgando o ser

supremo, a mulher ainda, submissa, aceitando

tudo [. ..). (Entrevista III).

Esses depoimentos manifestam que o desequilí~

brio do poder em f.wor do homem que caracteriza a

desib'Ualdade de gênero ainda é predomin:mte. Segundo

Guedes (2006). essa assimetria de poder nas relações

sociais decorre de outras desigualdades que ocorrem na

sociedade de forma mais ampla. determinadas por pd~

licas que manifestam uma irrCf:,'Ularidadeou deformaç:io

na qualidade de valores incompatíveis com o ideârio

humanista anunciado na modernidade.

A deSigualdade nas relaçóes de poder entre ho~

mens e mulheres, com ênfase no homem. encontra-se

na base das relações de violência contra as mulheres.

lI':lnscendendo a esfera da vida f.'lOliliar e deslocando~

se também para a esfera pública. como é o caso do

sistema de saúde. no qual homens e mulheres ocupam

posiçóes hierárquicas e ambos devem ser indagados

sobre os limites das açóes diante do atendimento e

cuidado no contexto da violência COntt':l as mulheres

(LUCENA; SILVA, 2007).

Nessa perspectiva. como mostt':l o depoimento :J.

seguir. as bases de posse sobre a pessoa, que caracleriza

o patriarcado e a força de domin:J.ção masculina sobre

a mulher. ainda são observadas:

r..}Apesar de a mulher ter sua vida de

trabalho. estudo. não esttÍ tão dependente

do homem como antigamente. tem muitos

homens que não aceitam isso r..} então isso

provoca discussões, acuSl1fões [. ..} se eu uso um

penteado diferente. se eu me visto bem, isso já

i um motivo de discussão r..}já ouvi histórias

de outras mulheres que sofrem agressões por

isso[. ..j. (Entrevista 11).

Podemos :J.preender, a partir deste depoimento. que

o descontentamento do homem quanto à atual condição

da mulher na sociedade é um f.'nor que contribui para

que a mulher seja vítima da violência. Diante dessa

realidade, Guedes (2006) considera que essa violência

pode ser explicada como um fenómeno que se constitui

a partir da naturalizaçio d:J. desigualdade entre os sexos.

&la niio-igualdade se assenta nas c.1.tegorias hier.írquiCls,

historietmente construídas como um dos mecanismos

ideológicos capazes de legitimar o status quo, dentre os

quais se encontram as classificações sociais e. nestas. a

dassifietção sexual.

No depoimento a seguir. a 'culpabiliz,ação' da

mulher pelas relações de gênero aparece na busca pela

redefinição do seu papel na família e na sociedade. A

auwestima. a aurossuficiência, a capacidade intelectual

e a independência económica alcançadas pelas mulheres

aparecem como elementos que ameaçam a identidade

masculina e são vistos como f.1.lOreS que obstaculizam a

união homem~mulher.
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{ ..j Acho que muitas vezes ela i culpada do

preconceito que existe {. ..j Hd COislll que não

serve para mulher, que i trabalho de homem,

mas muitas se metem eambam prejudicando as

relaçôes entre homem e mulheres. Por isso que

muift1s estão sozinhas { ..}. (Entrevista lV).

De acordo com Narvaz e Koller (2006), o papel

da mulher n:J. dinâmiCl da desigualdade de gênero é

cerCldo de controvérsias, uma vez que é comum que

estas sej:J.m percebidas como culp:J.das pela forma como

essa relação se estabelece. Tal compreensão encontm~se

na base de muitas das expliClções auibuíd:J.s à violênci:J.

conjug:J.l, familiar e doméSliCl, e constitui um desvio

implícito d:J. violência vivida e das responsabilidades do

verdadeiro agressor.

A definição cultural do papel feminino ao longo da

história cria, na sociedade, espaços p:J.r3 o exercício da

violência e das desigualdades de gênero. Essa violênci:J.

é manifestada desde as situações cotidianas considerarl.1.s

normais, como a exclusão feminina dos espaços m:J.is

qualificados do mercado de rrabalho e a negação de

seus desejos e direitos sobre suas vidas, até a violência

propriamente dita (GUEDES; SILVA; COELHO, 2007).

Para roosecl (2005), a Cltegoria 'gênero' possibilita

a compreensão dos processos destrutivos da vid.1. d.1.S

mulheres, assim como de seus efeiras sobre a saúde em

SU:1S múltiplas dimensões. Desse modo, essa categoria

se reveste de potencial para explicar, à luz das relações

de poder entre os sexos, o processo saúde~docnça d.1.S

mulheres como uma produção social.

As possibilidades/limites de trtl1Jifonllaçtlo do modo

trtldicional de u efttivarem tIS reLtçól!S de trabalho

em stll,de l1a perspectiva de gél1ero

A discu§ão construída com base n:! mobilização

de amplos serares da sociedade. desde a décld.1. de 1980,

reconhece as limitações do modelo de S:J.úde Pública

tmdicional que utiliw, sobretudo, os diagnósticos epi~

demiológicos como insrrumentos para identificar as

necessid:J.des de saúde da popu!:J.ção, ignorando aquelas

socialmente produzid:J.s, como as que determinam a vio~

lência doméstiCl (GUEDES, 2006). Tais limitações revelam

como pano de fundo o p<Xier que as Ciências da Saúde

possuem de conformar concepções de saúde com base

em um modelo binário dos sexos que vem constituindo~

se como peça ch:J.ve n:J. manutenção e disseminação de

preconceitos (BANDEIRA, ALMEIDA, 2008).

Apesar da grande polémica gerada no campo da

Saúde Coletiva por OClSião da implantação da ESI~ no

Brasil, observa-se que cotidianamente e§a ('Srmtégi:J. vem

se afirmando como processo iosrituimeClpazdecomribuir

com a mudança do modelo a§istencia! do SUS. A poten

ci:J.lidade parn a mudança advém do oonteúdo estratégico

que possibilita o desenvolvimento do uabalho em equipe,:J.

responsabilização sobre um território, os vínculos de com

promisso e de co~responsabilidadeentre serviços de saúde,

profissionais e população (ÂNGULO-TuESTA, 1997).

A observaçâo da realidade e os depoimentos dos

profissionais de saúde, sujeitos da invesligação apresen~

[ados nesta pesquis:1. demonstram que, embol':I exist:1m

políticas públic:J.s voltadas para as mulheres na E..'if<~ há

ainda um:J. dist:'i.ncia a ser percorrida entre os pressu~

postos do SUS e sua reali7..ação na práfica profissional.

Contudo, idenrificamos nos depoimentos dos profissio~

n:J.is um interesse en1 mud.1r a realidade. evidenciando

as possibilidades de mudanças na assistência à saúde

das mulheres:

[...j Precisamos fizer um pequeno grupo mul

tiprofissional, eproCtlmrj/altar essas mulheres,

converJar com elas, pelo menos jd seria um

lugar para dar apoIO. Eu acbo que tem que ser

um SeT/llÇO mais voltado pam senliço social e

psico/4gico { ..}. (Entrevista 11.
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{ ..} Se fizessem tini- programa de profissioJll1iJ

com pessoas que se interessem pelo assunto, já que

existem programas de planejamentojàmiliar, de

hipertmrtio, programas de tantas outras coiJas.

poderia ter mais um [..}. (Enuevista 11).

No eixo disOlfSivo, a ESF condama a mn.mução de

uma nova maneim humanizada e so~dária deopernr:l snúde,

compreendendo-se humanização em um sentido ampliado

(resolutividade, equidade, acesso, autonomia. solidariedade

e cidadania). Entretanto, apesat deos princípios e diretrires

do SUS estarem esbOÇ:ldos no Clmpo do conhecimento, o

Clmpo da operação ainda tem muito :J. percorrer, ou seja,

necessita incorporar seus fundamentos. Cabe tessnltat que

a implantação de uma nova política pr~põe mudanças

em v:í.rios níveis (polítim, instituciorull, org:mizacional e

pessoa!), o queex:ige [empoo vont:J.de políriCl e recursos de

várias ordens (SCHRAIBER; D'OLIVEIRA, 2000).

Um dos grandes desafios para a consolidação do

SUS a partir da reorientaçio no modelo assisrenci:J.l

vigente diz respeitO ii eferiv:J.ç:i.o do princípio da inte~

gmlidade no cotidiano dos serviços de saúde, uma vez

que:J. materializaç:io desse princípio possibilitará açóes

que se contmponh:J.m ao reducionismo, fmgmentaçao e

objetivaçio de serviços e dos sujeitOs, ClracterístiCls do

modelo tradicional de assistênci:J. 11 saúde (BANDEIRA;

ALMEIDA. 2008).

P:J.ra D'Oliveim et aL (2009), a assisrência deve

ser integral porque se trata de acolher a violência como

problema em toda a sua comple:'{id1.de, pensando na

promoção da n:io-violéncia. prevenç:io e cuidado aos

ClSOS tanto da perspectiva do tratamento de suas con~

sequências como da especificidade do setor saúde na

abordagem do problema d.1. violência em si. pois sendo

um tema complexo e interdisciplinar. leva 11 necessária

mulriprofissionalidade e interserorialidade da atenção.

Nesse sentido, trata~se de uma decisão assistencial em

que a mulher usuária deve ser considerada o centro (i1.

tomada das decisões par:J. a :J.tenção e deve panicipat

dess:J.s decisões refetentes ao seu cuidado.

Nesse sentido, embor:J. necessári:J., a :J.mpliação das

equipes de assistência à mulhet, sob uma ótica de multi~

profissional idade por si s6, náo garante rransformaçóes

efetivas na lógiCl de atenção 11 saúde das mulheres, pois

essas equipes podem, muitas vezes, aruar reafirmando

desigualdades de poder na tel:J.ção entre homens e mu~

lheres, orientando~se por uma vis:io da mulher que a

restringe ii:J. tenção a seus ciclos reprodutivOS e que a dilui

em seu COntexto familiar. A integralidade da atenção

estaria, portanto, condicionada a mudanças qualitativas

n:J. assistência à saúde d:J. mulhet que softeram violência

(BANDEIRA: ALMEIDA, 2008).

Dest:J. forma, é necessário considerat :J. violência

doméstica con tra as mulhetes como algo telacionado à

desigualdade e aos conflitos derivados de transformaçóes

recentes nas relações de gênero, e também como rompi~

mento da comuniClção interpessoal, devendo todas as

ações caminharem :J. uma m:J.ior equidade de gênero e

com a possibilidade de comunic.1.çao interpessoal náo~

instrumenta!, podendo contribuir para sua diminuição

(D'OLlVElRA t!t a/., 2009).

É preciso, portamo, qualificar essas equipes de

modo que possam lançar mão da abordagem de gênero

no enfrentamentO da violência contra as mulheres. Ain~

da. se f:1.Z necessário ir além do mero agrupamento de

profissionais em um mesmo espaço, a fim de superar a

fmgmentação do conhecimento e da assistência. :J.O es[a~

belecer estratégias de diálogo e aniculação permanentes

entre as diferentes áreas de conhecimento.

Nesse contexto, tOrnam~se necessárias políticas

públic.1.s transversais 11 perspectiva de gênero. articuladas

com outrOS serofes da sociedade. tais como os Minisré~

rios da Jus[iça, da EduClção, da Saúde. do Planejamenro,

enrre outrOS, que dever:i.o atllar no sentido de transfor~

mar as relações, incorporando a ideia de que os Direitos

das Mulheres são Direitos Humanos (TAVARES, 2000).
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Os discursos revelados nos texws de alguns in

formantes deste eSlUdo demonstram que o COntexto

social ainda é desfavorável para as mulheres, conforme

o depoimento a seguir:

[ ..j Você tem mulher que dorme num cõmodo

com a ftmllill inteira. A nossa proposta i dllr

subsldios pllra que a pessoa tenha qualidllde de

vida, mas o contexto social não permite r..}.
(Entrevista Vl).

O saber instrumental que orienta as práticas pro

fissionais ainda está voltado para tratar, sobretudo, os

danos físicos, dificultando o enfremamento do proble.

ma que é extensivo ao espaço público. Segundo Silva

(2003), a inadequação do saber instrumental é um dos

empecilhos para o desenvolvimento de um processo de

lrabalho transformador da realidade.

De acordo com Bandeira e Almeida (2008), a

linguagem dos sintom:l.s e diagnóslicos não dá conta do

universo multif.-Horial da violência de gênero. Assim, a

incorporaç:i.o d.1 violênci:l. contra as mulheres como pro~

blema de Saúde Pública exige o redimensionamento da

compreens:i.o de saúde e doença, de modo a incorpomr

as linguagens de gênero pam a saúde e, a partir desta,

reconhecer homens e mulheres em suas particularidades

e necessidades. Nesse sentido, transformações n:l.S açóes

e serviços de saúde devem eStar associadas a processos

comínuos de sensibilização e capacitação dos profissio~

nais, de modo a h:l.bilitá-Ios a gerir adequadamente seus

processos de trab:l.lho sob a orientação da integralidade

e equidade na atenç:i.o à s:l.úde.

A esse respeito, Fonseca (2005) afirma queas práticas

sociais no âmbitO do tmbalho enl saúde podem reproduzir

as condições de dominaçiio ou agir no sentido de tr:msfor~

má~las. A autora afirma ainda que, para haver uma prática

generificada na assistência ii saúde da mulher, ou seja, para

que o processo de u~balho em saúde da mulher opere

com seu potencial transformador, é imprescindível que os

profissionais assumam a politicidade intrínseca ii prática

em saúde, abrindo mão da suposta noç:i.o de neurmlidade

científica; compreendam que essa politicidade somente

ser:í transfornladof:l. se for garantida a participação das

mulheres; possibilitem o estabelecimento de sistemas de

comunicação direta com as mulheres que sejam Clp:J.Zes

de identificar realidades que escapam àqueles que emitem

:l. Cal:l. autorizada; produzam mnhecimentos que abdiquem

de sua conoraçio predominantemente biologicisra, :mdro

cêmriCl, branCl e adult:l., em f.J.vor deesrudoslpesquisns que

levem em mnta :l. diferenciação social como deternünante

dos fenômenos ('Smdados.

A5 açóes de prevenção apontadas pelos profissionais

mmo passíveis de serem desenvolvidas nos serviços de saúde

são fundamentalmente de eduClçãO e orientação tantO

individu:l.l como co!etiv:l., estas últimas relativas aos grupos

de mulheres implementados nas unidades de saúde, através

de uma :l.proximação maior, de conversas ede re:J.lizaç:ío de

palestras e reuniões periódiCls com esses grupos:

r..) Por meio de palestras, orientações, que

possam orientar a buscar recursos, uso de certa

firma agentefaz, desde o momento que você diz

paro a mulher que, se ela convive com alguim,

elo. tem direitos. Eu acho que nunca é demais,

eu acbo que pode ser mais abmngente, criar

r..] vamos dizer, cursos, orie1ltllçõ~s esp~dJicas

de pessoas que atendn.m mais esses casos r..}.
(Entrevist:l. IV).

r..]oprofissiolJlll de saúde é respeitado porque

ele estd mais perto, primeiro dizer que ela não

precisa aturar aquilo, segundo i a questâo do

direito, sabe? r..}, botar uso na cabeça das pes

soas que elas têm direito r..} Porque dizer que

elo.s têm direitos aa/guma coisa, i você cbegar e

dizer, cara.' Eu tenbo mesmo? (Entrevista II).
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Em :llguns relatos. observamos que a abordagem d:J.

violência doméslÍca é re:alid:lde nas práticas cotidianas

dos serviços, desenvolvendo ações com ênfase na preven~

ção primári:l da violência domésric:l. estando, portanto.

direcionad:Is para o conjunto de mulheres. incluindo

aquelas que sofreram violência, a fim de educar, orientar

e conscientizáAas sobre seus direitos. Contudo. não há

uma referência direta à prevenção secundária, por meio

da qual seria possível que as mulheres atendidas nos

serviços de saúde fossem revitimiz:ldas pelos parceiros

ou permanecessem em situações de violênci:l.

Os program:ls de atendimento voltados paf:l :l

violência doméstic:l contra as mulheres [f:lIam predo~

minantemente das consequências imediatas, fato que

obscurece a importância da prevenção primária da

violência, através de medidas que impeçam que venha

a se produzir e reproduzir. Por estar próxima ao lócusd:l

violência doméstica, a ESF é de fund:Imental impordn~

cia p:lra o desenvolvimento de ações que possibilitem o

empodeF.lmenro das mulheres e, consequentemente, a

construção de relações de gênero igualitárias na preven~

ção da violência prmicada contra as mulheres (GUEDES;

SILVA; COELHO, 2007).

Os profissionais desaúdevêm melhores possibilidades

p:1F.l desenvolver açóes oouc:nivas de prevenção prim:iria.

ou seja. um trabalho que promova mudanças nos papéis de

gênero em detrimento de açóes concernentes à prevenção

secund.1ria da violência conU':I a mulher no âmbitO domés~

lico, o que significa a atuação direra dos profissionais com

as mulheres em situações de violência. Os depoimentos
, .

que se sCf:,'Uem apresentam~ caF.lcterJsnca:

[ ..} pam você tmbalhar prevenção não precisa

saber o que estti acontecendo ou ntio. Você vai

trabalhar de forma integral, por exemplo,

prevençtio de câncer, você ntio vai trabalhar

somente com aqueln.s penoas que têm predúpo

siçtio, mas sim com todos. Eu acho que no caso

da prevenção da violência tem que ser da mesma

maneira [. ..}. (Entrevista V).

f ..} Quando um caso de violência está em suas

mãos, já se comumou, a mulher sofreu ou está

sofrendo. ai que eu acho que fica mais difiúl

pam você lidar com aquele caso, encaminhar,

ajudar realmente aquela mulher, inrerlJir f ..}.
(Entrevista Vll).

A perspeaiva do SUS tem tornado visíveis várias

po&'>ibilidades de mudanças na área de s:J.úde no país, mis

00010 uma crescente tomada de consciência da eferivaçío

e da consolidação de um Sistenla de saúde orienmdo por

prindpios revestido<; de oomeúdos e valoIl:'S iJlCJV:Kiores mm o

oonceiro ampli:ldo de s:J.úde, açío imerserorial e integralidade

da atenção e dos cuidados de S:lúde (GUEDES, 2(06).

O setor saúde compreende um esp:lÇO privilegiado

pat':l o enfremamemo da violência contra a mulher.

Nesse sentido, os profissionais de saúde assumem papel

importante na identificação e registro de casos de violên~

cia, desde que não se limitem a quantificá-la, mas, antes,

busquem est:J.belecer com as mulheres um:J. re1:J.ção de

confiança que possibilite a identificação e acolhimento

de seus problemas. inclusive orientando~asna busca por

outros setores. visto que:! complexidade desse fenômeno

requer açóes e serviços que extrapolam o setor saúde

(BISPO; ALMEIDA; OINIZ. 2007).

O enfrent:J.menro da condição de risco e submissão

à qual a mulher vítima de violência está exposta. tendo

em vist:J. o rompimento do ciclo da violênci:J., requer a

constituiç:ío de uma rede articulada de apoio que vise,

entre outras coisas. a superar o isolamento em que co~

mumente se encontra e que f.1cilita em muitO o controle

do :lgressor (NARVAZ; KOLLER. 2006).

Segundo a Organização Pan~Americana de Saúde

(2001), comudo, são poucas as estratégias cuja eficácia

rem se mostrado com rigor. Não há programas suficieme~
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mente orientados para a prevenção primária da violência,

principalmente nos países em desenvolvimento. Além

disso, a atenção à mulher que sofre em decorrência desse

fenômeno deve ser dada em vários níveis e por múltiplos

setores. Tendo em vista que os serviços de saúde são

os principais espaços procurados por elas, devem estar

preparados para receber e atendê.bs de forma integral e

articulada com os demais setores necessários.

Nesse COntexto. D'Oliveirn etol (2009) consideram

que a finalidade última do trabalho com violência contra

a mulher seja o fortalecimento das mulheres e a emanci·

paçáo de todos os envolvidos (populaçáo e profissionais),

e não apenas o alívio da dor e o tratamento dos sintomas

e agravos consequentes à violência, o que reorientaria os

objetivos mais tradicionais de base biomédiCl. do rraba·

lho profissional em saúde. No emanto, é necessária uma

forma de agir com uma importante dimensão interativa,

baseada na escuta, na orientação, no acolhimento, com

ênfase na. comunicação entre mulher usuária e profissio.

nais. na direçiio de projetos assistenciais construídos em

conjunto para Cl.d1 Cl.SO. tendo como referência a garantia

de direitos e a emancipação.

Diante do expOSto e considerando os processos

de trnb:llho como um dos pilares que d:io suporte ao

conceito da Cltegoria modelo de assistência, argumen~

lamos que o trabalho que qualifica a atenção à saúde

da mulher na perspectiva de gênero precisa superar o

modelo de atenção limitado à reprodução biológica que

ainda caracreriza a maioria dos processos de trabalho

das prálicas em saúde da mulher, mantendo-se fiel à

concepção positivista de ciência.

CONCLUSÓES

o objetivo fundamental deste trabalho foi :lpomar

aspectos relevantes das concepções dos profissionais de

saúde sobre a abordagem de gênero no comexto do

trabalho na E..I;)E Retomamos aqui, especialmente, a

discussão sobre a violência de gênero, no enfoque das

representações (ideologias) de gênero e o papel dos

serviços de saúde na violência doméstica.

Para os participantes deste estudo, a decisão por

ações de saúde para as mulheres em situação de violência

responde a uma necessidade históriCl. do movimento

fentinisla, e não. como se poderia esperar de gestoresl

as da saúde, a uma denlanda da sociedade por estar re·

lacionada com questões de Saúde PúbliCl., qualidade de

vida e uso mais racional dos recursos públicos destinados

à promoção da saúde para a população.

Os profissionais chamaram a atenção para as

mudanças na relação homem-mulher. a partir da parri.

cipação feminina na força de trabalho. Ainda que essas

mudanças não tenham sido radiCl.is, a emrada das mu·

lheres no mundo público lhes permitiu melhorar suas

condiçóes de autonomia e redefinir os papéis de género

no âmbito doméStico.

Por outrO lado. esses depoimentos mOSlram as

tensões e dificuldades na redefinição dos papéis de gê~

nero porque:l independência da mulher. não somente a

econômica, mas também :I psicológiCl.. pode ameaçar a

identidade masculina e o poder no interior da f.1mília.

Destacamos a necessidade da capacitaçáo dos profis~

sionais em questões de gênero para proporcionar~lhesum

conhecimento teórico e consciente que possa ser utiliz.1do

para orientar suas práticas profissionais. Apontamos a

importância de que os serviços de saúde desenvolvam

açóesnão somente que reparem o dano físico produzido.

como também queas intervençóes sej:lm mais integrais a

fim deque reconheçamos que a violência de género precisa

de um:l abord.1gem mais ampla. possibilitando que :IS

mulheres enfrentem e superem essa realidade. Entretanto,

qualquer propoSta que pretend.1 ser enCl.minhada através

dos serviços de saúde deve considerar o que os seus pro~

fissionais de saúde pensam sobre esse problema.
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