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miliares, passando por aspectos biológicos, saúde reprodutiva, 
bem como as vulnerabilidades sociais, psíquicas e biológicas, 
para daí estruturar a atenção a saúde. Acresce-se a tudo isto, 
critérios de equidade, na dimensão das diferenças de classe, 
religião, cor, orientação sexual, quando se pensa num progra-
ma que seja de fato integral.

Numa breve alusão histórica, a mulher no Brasil em fi nal do 
século XIX e até meados do século XX denotava uma condição 
excludente, quais sejam: não tinha acesso a instrução, pouca 
participação político-social. Seu principal papel social era o 
de assumir a “ampliação da família” e a responsabilidade por 
seus fi lhos e pelo lar. Isto se soma a situação vivida por toda a 
população como: baixa expectativa de vida, precária ou qua-
se inexistentes ações de proteção social (seguridade social, por 
exemplo), adoecimento e morte por doenças infecciosas, além 
de alta exclusão social vivida ainda mais intensamente por al-
guns grupos (negros, índios), não podendo deixar de se citar 
altos movimentos migratórios que pioravam ainda mais a con-
dição da mulher.

Da década de 50 do século passado quando o país passa a 
viver um processo de desenvolvimento (industrialização, urba-
nização e outros), a mulher passa lentamente a assumir outros 
papéis sociais. São exemplos o maior acesso a instrução e tra-
balho for a de casa.
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*Artigo extraído de aula apresentada para concurso público para professor adjunto na área de Saúde Coletiva para a Universidade de São Paulo (USP), no curso de 
Graduação em Obstetrícia da USP Leste – 2007.

Este artigo descreve a trajetória histórica das diferentes políticas de saúde da mulher, focalizando a questão assistencial. Apon-
ta ainda a importância da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e quanto se avançou a partir daí, mas refere 
ainda a necessidade de se atentar para as lacunas na prática e na realidade das necessidades das mulheres brasileiras e a im-
portância de uma ação proativa das mulheres no cumprimento das políticas públicas voltadas a este grupo social.
Descritores: Saúde da mulher, Políticas de saúde da mulher, Assistência na saúde da mulher. 

This article describes the historical path of the different politics of the woman’s health, focusing the subject of assistance. It 
points the importance of the National Politics of Integral Attention to the Woman’s Health in the Brazil, and as how much it 
enhanced since then, but still refers the need to look at the gaps in the practice and in the reality of the Brazilian women’s needs 
and the importance of an proactive action of the women in the execution of the public politics returned to this social group.  
Descriptors: Health of the woman, Politics of health of the woman, Assistance in the woman’s health. 

Este artículo describe el camino histórico de las diferentes políticas de salud de la mujer, focando la cuestión asistencial. 
Además apunta la importancia de la Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Mujer, en Brasil, y el avanzo des-
de entonces. Refiere aun la necesidad de se mirar los espacios en abierto en la práctica y en la realidad de las necesidades 
de las mujeres brasileñas y la importancia de una acción proactiva de las mujeres en la ejecución de las políticas públicas 
destinadas a este grupo social. 
Descriptores: Salud de la mujer, Política de salud de la mujer, Asistencia en la salud de la mujer. 

INTRODUÇÃO

A perspectiva de um programa de atenção à saúde prevê a 
compreensão da área em questão, seja ciclo de vida (crian-

ça, adulto, idoso), situações especiais (trabalhador), extensão 
corporal (saúde bucal), ou mesmo específi co a gênero, como 
no caso da saúde da mulher e mais recentemente a saúde do 
homem.

Um programa para além do assistir, deve compreender as 
várias dimensões da vida (no caso da mulher), como relações 
de gênero, papéis sociais, atividades do cotidiano, relações fa-
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Na década seguinte em diante (1960), 
as questões ligadas à sexualidade da mu-
lher passam a serem revistas, num jargão de 
maior liberdade sexual.

Nos anos de 1970 a mulher passa a estu-
dar mais, bem como a assumir dupla jorna-
da de trabalho (fora e dentro de casa), passa 
a ter maior representatividade social, inclu-
sive criando e participando de movimentos 
feministas (mesmo considerando que algum 
destes movimentos já existissem).

Dos anos 1980 à atualidade em todos os 
itens citados amplia-se a inserção da mulher, sem ao mesmo 
tempo ter resolvido velhas questões. A mulher tem na atualida-
de problemas que se mantém do passado, absorvendo outros 
da atualidade. A exemplo tem dupla jornada de trabalho com 
menores salários em relação ao homem; sofre violência, em es-
pecial doméstica; vive o estresse do cotidiano, que antes era 
focado no homem; tem maior expectativa de vida e fi ca viúva 
em maior proporção e por mais tempo em relação ao homem, 
entre outros.

Fazendo paralelos do sistema de saúde brasileiro com os pro-
gramas voltados a mulher
Uma das primeiras agências públicas a se destacar nas questões 
de saúde foi o Departamento Nacional de Saúde (DNS), cria-
do em 1919, que vinha com atributos no sentido de controlar 

as doenças transmissíveis e a própria saúde 
da mulher, bem como a outros grupos1. Por 
outro lado, no caso da saúde da mulher tal 
estruturação privilegiava o ciclo gravídico 
puerperal.

Mas, há de se reconhecer que havia tan-
tas coisas para se fazer na área de saúde, 
que a mulher era apenas mais uma das ne-
cessidades, subjugadas a outras, como a 
própria estruturação da área.

Em 1930 é criado o Ministério da Edu-
cação e Saúde Pública (MESP)1, que tem na 

mulher uma das prioridades, dada a quase total desassistência 
na área, bem como a incipiente criação dos Centros de Saúde. 

Dos anos 1930 a 1950, tem-se todo um processo de indus-
trialização e muitas mudanças sociais (partidos, economia e ou-
tros). Em 1953 é criado o Ministério da Saúde1 e mais uma vez 
a mulher é vista como prioridade, mas os avanços são poucos.

Com exceção dos estados do sudeste e sul e de poucas capi-
tais e cidades grandes, a estruturação estadual e municipal de 
saúde só começa a partir dos anos 1960 com forte centralização 
e verticalização dos serviços de saúde e o Programa Materno 
Infantil. Em 1970 este programa é reampliado, mas as mudanças 
de 1930 a 1970 não avançaram a não ser pensar a mulher no 
ciclo gravídico-puerperal.

Em 1984, o Ministério da Saúde cria o Programa de Atenção 
Integral a Saúde da Mulher (PAISM), que dá um grande salto es-

"TAL CENÁRIO APONTA QUE 
HÁ NECESSIDADE DE AÇÕES 
INTERSETORIAIS, E TAMBÉM 

INTERDISCIPLINARES. ASSIM, 
TANTO O SETOR SAÚDE COMO 
OUTROS SETORES DEVEM SE 
APROPRIAR DA SITUAÇÃO 

DA SAÚDE MULHER NA 
CONTEMPORANEIDADE"
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trutural, organizativo e mais lentamente assistencial, sobretudo 
até 19892,3.

De qualquer forma, mesmo os textos básicos de saúde do 
PAISM apontam as desvantagens históricas e as necessidades 
da época, além de compreender a mulher não apenas no ciclo 
gravídico puerperal, mas também apontando outras vulnerabi-
lidades, como condições de vida, agravos cardiovasculares, a 
esfera reprodutiva e outras.

Os eventos dos anos 1980, e a partir dos anos1990, há um 
impulso no PAISM. A 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, 
a Carta Magna de 1988, a gradual descentralização pelo Siste-
ma Unifi cado e Descentralizado de Saúde 
(SUDS)1, são exemplos.

Mas, é com a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em setembro de 1990 que o 
PAISM avança, já que a reforma sanitária ao 
favorecer todo o sistema também favorecia 
este programa. Nos anos de 1990 há am-
pliação da capacidade instalada de serviços 
em especial na atenção primária, mas tam-
bém nos outros níveis de atenção à saúde.

Do PAISM a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher
O PAISM2 trouxe avanços e apontava a ne-
cessidade de critérios epidemiológicos para 
se conhecer e intervir na saúde da mulher. 
Além disto mostrava:
- o diagnóstico de saúde da mulher na época;
- alterações na fecundidade;
- a baixa cobertura da atenção;
- elevado número de cesáreas;
- e outras como tratar patologias prevalentes, aumentar as ações 
de planejamento familiar e coleta de papanicolaou.
Apesar disto, a evolução do PAISM foi diferente de acordo com 
as regiões e nos dias de hoje ainda mostra lacunas a serem re-
vistas. Daí o Ministério da Saúde criar o Documento – “Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher” que na verda-
de incorpora uma reestruturação do PAISM3.
Tal documento apontou a necessidade de se rever:
- a mortalidade materna;
- a precariedade da atenção obstétrica;
- o como lidar com o aborto, em especial os praticados em si-
tuação de risco;
- da precariedade na anticoncepção;
- da violência à mulher;
- da mulher em climatério e menopausa;
de grupos de mulheres até então excluídas: negra, índia, com 

necessidades especiais, lésbicas, em sistema prisional, morado-
ras em áreas rurais e outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PAISM, ao longo dos seus mais de 20 anos, teve importantes 
repercussões como:
- aumento das consultas de pré-natal;
- ampliação do número de profi ssionais e da capacidade insta-
lada de serviços;
- ampliação de partos realizados em serviços de saúde, espe cial-
mente os públicos;

- aumento da cobertura de papanicolaou;
- na atenção ao aborto legal;
- em maiores estudos epidemiológicos para 
se compreender as necessidades da mulher.

Apesar disto, a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher4 mostra que muitas 
necessidades, inclusive algumas antigas mere-
cem atenção, bem como algumas emergentes, 
tais como: a feminilização do HIV/Aids, o en-
velhecimento feminino, elevado nú me ro de 
mulheres com doenças crônico de ge ne rativas, 
desestruturação familiar e tantos outros.

Tal cenário aponta que há necessidade de 
ações intersetoriais, e também interdiscipli-
nares. Assim, tanto o setor saúde como ou-
tros setores devem se apropriar da situação 
da saúde mulher na contemporaneidade, 
dada a complexidade que tal grupo denota.

Desde a criação dos primeiros centros de 
saúde até a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saú-
de da Mulher, verifi cou-se a melhoria na atenção à saúde da mu-
lher, no entanto muitos espaços de atuação ainda precisam ser me-
lhorados, se a perspectiva é de fato uma atenção integral. O referido 
documento possibilita e resguarda os direitos, os aspectos éticos, as 
áreas prioritárias na saúde da mulher, mas a sua implementação de-
pende de forças sociais, no sentido de oferecer-se ações de impacto 
político-social e de saúde na vida da mulher brasileira.

Alguns estudos tem mostrado que a participação social da mulher 
tem alavancado as políticas públicas de saúde, além do que tal par-
ticipação tem garantia legal, e portanto é um direito a ser exercido5. 

A participação das próprias mulheres nos fóruns de decisão 
pode fazer com que as políticas a elas direcionadas sejam mais 
satisfatórias, ou mesmo, que respondam  mais adequadamente 
as suas necessidades. A própria ampliação das Unidades de Saú-
de da Família e de suas equipes, bem como a inserção de outros 
profi ssionais na atenção à saúde da mulher podem ser pistas, na 
melhoria da assistência a tão importante grupo social.            

"A PARTICIPAÇÃO DAS 
PRÓPRIAS MULHERES NOS 
FÓRUNS DE DECISÃO PODE 

FAZER COM QUE AS POLÍTICAS 
A ELAS DIRECIONADAS SEJAM 

MAIS SATISFATÓRIAS, OU 
MESMO, QUE RESPONDAM  
MAIS ADEQUADAMENTE AS 

SUAS NECESSIDADES"
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