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Introdução 

 O termo saúde pode ser definido segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), como o completo bem estar 

biopsicossocial 
[1]

. No que se refere especificamente da saúde das mulheres vários fatores potencializam as formas de 

adoecimento destas, muitas vezes pela discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com os encargos do 

trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades 

sofridas por esse grupo 
[2]

. Segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 
[3]

, as mulheres representam 51% da população brasileira e a região Sudeste é que possui o maior número de 

mulheres, principalmente no estado de São Paulo. 

Diante da crescente preocupação com a saúde e o bem-estar de mulheres, os movimentos sociais, particularmente, o 

feminista e o de mulheres, vêm atuando para que o Sistema Único de Saúde (SUS) contemple a atenção integral à saúde 

da mulher em consonância com os princípios de igualdade, equidade e universalidade que o formam. Um dos principais 

princípios que regem o SUS é a integralidade, além de um princípio constitucional defendido como prerrogativa da 

humanização do cuidado em saúde, busca a possibilidade de apreender as necessidades mais abrangentes do ser 

humano, valorizando a articulação entre atividades preventivas e assistenciais 
[4]

. Por meio desse delineamento, 

apreende-se que essa abordagem é um fator essencial para a saúde da mulher, que engloba o cuidado e acolhimento, 

valorizando a influência das relações de gênero e raça no processo saúde doença das mulheres 
[5]

. 

 Diante desse contexto, justifica-se a realização do presente estudo subsidiado na discussão da saúde da mulher e seus 

direitos sexuais e reprodutivos, cujo problema é considerado complexo na saúde pública do Brasil e que, entre seus 

determinantes, encontra-se a discriminação, uma violação dos direitos humanos. Este estudo tem como objetivo analisar 

publicações que discutam sobre a saúde da mulher na perspectiva da discussão dos direitos sexuais e reprodutivos, 

enfatizando os direitos humanos com o intuito de, contribuir com os estudos e intervenções no campo da saúde. O 

presente artigo é uma fundamentação teórica que faz parte das etapas do projeto de pesquisa “Mulheres Quilombolas e 

os direitos sexuais e reprodutivos sob o enfoque das relações de gênero” que está em andamento. 

 

Material e métodos 

O presente trabalho caracteriza-se como uma revisão de literatura, realizado por meio da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), sendo conduzido na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). A pesquisa estendeu-se aos 

arquivos do Ministério da Saúde (Brasil), e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A busca dos estudos 

ocorreu a partir dos seguintes descritores: saúde da mulher; direitos sexuais e reprodutivos. Na articulação das palavras 

foi adotada a expressão booleana “AND”, que permite a inserção de duas ou mais palavras. O período de busca deu-se 

entre os meses de março e julho de 2014. Os critérios utilizados para inclusão do material selecionado foram: 

disponibilidade on line do texto completo; relação dos artigos com saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, 

gênero, raça e ano de publicação a partir de 2007.  A partir da busca na base de dados foram encontrados 165 trabalhos 

relacionados ao tema. Dentre esses, realizou-se a leitura de 50, que a partir do descritor titulo e resumo, resultaram na 

seleção de 17 para a construção do estudo, dos quais 15 foram artigos científicos, 2 foram arquivos do Ministério da 

saúde. 

Resultados  

O Quadro 1 traz uma síntese das características gerais dos artigos e arquivos do Ministério da Saúde utilizados na 

produção desta revisão de literatura, na qual são identificada(o)s autora(e)s, títulos dos artigos e ano de publicação dos 

mesmos. 

 

Discussão 

 

Os dados demonstrados pelo censo demográfico de 2010 sobre o número de mulheres brasileiras e todo sistema de 

saúde que permeia a saúde da mulher, ratifica-se que as mulheres vivem mais do que os homens, em contrapartida 

adoecem com mais frequência. Segundo Brasil 
[2]

, “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”. Fonseca e 

colaboradores 
[5] 

relatam que, historicamente a discussão das diferenças entre os sexos foram naturalizadas como 

consequência da hegemonia de teorias biologicistas.  

Considerando que as históricas desigualdades de poder entre homens e mulheres perpetuam e implicam fortemente 

nas condições de saúde destas últimas, as questões de gênero devem ser analisadas e discutidas como um dos 

determinantes da saúde na construção de políticas públicas 
[2]

. Para tanto, Alós 
[6]

 refere que gênero é um “conjunto dos 

significados sociais, das identidades e dos valores que são atribuídos à masculinidade e à feminilidade, a ser homem e 

ser mulher, em uma dada sociedade”. 

Rodhen e Russo 
[7]

 apontam que “a mulher continua sendo vista como um ser eminentemente „relacional‟”, uma vez 

que sua sexualidade, diferentemente do homem, não é traçada como um impulso autônomo, apontando a mulher como 

“esteio da conjugalidade e vetor dos afetos”.  

Imbrica-se que os direitos sexuais e reprodutivos estão associados aos direitos das mulheres quanto à autonomia e 

igualdade de gênero 
[8]

, uma vez que o intuito maior está pautado em garantir a saúde sexual e reprodutiva de mulheres, 

tanto adultas como adolescentes 
[9]

. Musoke 
[8]

 ao analisar a sua aplicabilidade em sociedades cuja tradição é enraizada, 

cultura e religião das sociedades patriarcais conservadoras. Um exemplo apresentado por essa mesma autora é o Artigo 

14 do Protocolo dos Direitos das Mulheres da África, que por sua vez não articula nitidamente as escolhas sexuais: 

quando, onde, como e com quem uma mulher pode manter relações sexuais e como tais escolhas podem ser protegidas 

pelo Estado. 

As mulheres necessitam ter autonomia sobre sua sexualidade e seu corpo. Sob o ponto de vista da saúde pública, a 

situação contemporânea de mortes de mulheres em plena capacidade reprodutiva é insustentável. Nessa direção, e em 

coerência com as bases democráticas do Brasil, torna-se essencial a instalação de amplo debate nacional sobre a 

temática, que culminaria em manifestação da sociedade 
[10]

. 

  

Considerações finais 

 
Mesmo diante das mudanças ocorridas à saúde da mulher no Brasil, quando se trata de direitos sexuais e reprodutivos, 

nota-se que as mulheres não têm direito sobre o próprio corpo. Isto é uma violação dos direitos humanos e um problema 

de saúde pública, tanto por sua magnitude, como por desencadear inúmeras consequências biopsicossociais às mulheres. 

Contudo, a partir deste estudo, verificou-se que às ações e serviços de saúde, são vulneráveis. A saúde da mulher deve 

ser compreendida como o resultado de um amplo espectro de fatores que, assim como o pleno exercício de sua 

sexualidade, estão relacionados com a sua qualidade de vida. Esse estudo faz parte de uma das etapas de execução do 

projeto em andamento intitulado “Mulheres quilombolas e os direitos sexuais e reprodutivos sob o enfoque das relações 

de gênero”. 
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