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Resumo: Este artigo tem por objetivo problematizar a questão de gênero, debatendo a 
centralidade que os papéis de gênero assumem na trajetória histórica da política social de 
saúde. Pretende-se fomentar o debate a cerca das construções sócio históricas das 
identidades femininas e masculinas, visando à importância da discussão de gênero para a 
categoria de profissionais que trabalham na área da saúde, sobretudo, para os assistentes 
sociais que atuam na defesa intransigente dos direitos sociais. Entende-se a saúde como 
bem público, portanto, necessário do respeito ao ser homem e ser mulher, em suas diversas 
identidades e direitos humanos fundamentais, legalmente garantidos. 
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Abstract: This article aims to discuss the gender issue, discussing the centrality that gender 
roles play in historical trajectory of social health policy. It is intended to stimulate debate 
about the socio historical constructions of female and male identities, aiming at the 
importance of gender discussion for the category of professionals working in health care, 
especially for social workers who work in the intransigent defense of rights social. It is 
understood health as commonweal, therefore, necessary of the respect for the man and a 
woman, in their various identities and fundamental human rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora hajam avanços significativos obtidos com a política de saúde brasileira, em 

especial após a Constituição Federal de 1988 e a Reforma Sanitária, os papéis de gênero 

ainda não foram superados e continuam a recriar suas raízes, aparecendo sobre novas 

roupagens. Faz-se necessário atentar que o investimento na mulher/homem é rentável para 

os interesses capitalistas, para perpetuar a ideologia do capital, e manter a proteção social 

em âmbito de responsabilização e culpabilização familiar, mas especificamente da mulher, 

que continua calcada sobre a ditadura de seus afazeres caracterizados femininos e sendo 

submissas as leis de uma sociedade patriarcal e intolerante, enquanto o homem ainda 

permanece invisível à maioria dos serviços de saúde, às vezes, por mero preconceito ou 

para não perder o papel a ele estipulado pela sociedade capitalista de homem forte e 

provedor. 

O fatalismo não está em se esperar o cuidado e a sensibilização das mulheres, mas 

está em se esperar unicamente e somente destas esse papel (SCHREINER, 2011). Assim 

como se esperar do homem sua contribuição unicamente econômica. É necessário superar 

o enfoque familista, maternalista, e paternalista que continua a reforçar os papéis de gênero 

e a acirrar a discriminação e as desigualdades de gênero. Para tanto entende-se a saúde 

enquanto política social que responde a interesses contraditórios presentes em nossa 

sociedade e que, de certo modo, tende a fortalecer e engessar o ser homem e o ser mulher, 

em contraposição às suas conquistas ao longo da história.   

Ao provocar o debate sobre as políticas sociais, se faz fundamental entendê-las 

enquanto processos eminentemente imbricados às disputas de classes presentes na 

sociedade. Ao passo, em que, respondem aos interesses do capital, sendo também 

essencialmente fortes estratégias a favor das classes subalternas, pois são garantidoras de 

direitos sociais. 

Dessa forma, a análise da política social implica reconhecer seu caráter contraditório, 

que em sua essência, compreende o movimento do capital, assim como os movimentos 

sociais que lhes dão concretude. Destarte é essencial apreender a política social enquanto 

processo que pode estabelecer-se invariavelmente em uma “ferramenta estratégica para 

deflagrar a efetiva participação da população, na contramarcha dos processos de 

subalternização política, expropriação econômica e exclusão sociocultural” (PAIVA et, al., 

2010, p. 173). Desta forma o campo das políticas sociais se constitui e deve ser um espaço 

de lutas para os direitos sociais e para a igualdade de gênero. 

Neste ínterim, enfatiza-se com esse trabalho, em consonância com a historicidade da 

política de saúde brasileira, a questão de gênero e as suas principais contradições e 
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desafios no debate da saúde da mulher e do homem no Brasil, buscando-se compreender 

no contexto sócio histórico as desigualdades sociais oriundas nesse processo. 

 

2. A MULHER NA POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA  

 

Analisa-se que por volta das primeiras décadas do século XX, a atenção à saúde da 

mulher começou a integrar as políticas públicas de saúde brasileira. Contudo, a mulher era 

vista unicamente como mãe e dona de casa. “Na década de 60, diversos países se voltaram 

para controlar a natalidade e destacou-se a atenção do Estado às mulheres em idade fértil” 

(FREITAS et al., 2009, s/p). 

Foi através dos movimentos feministas que emergiram também por volta da década 

de 1960, que se passou a questionar essa concepção reducionista da mulher, ligada 

unicamente a maternidade e ao âmbito privado. Essas reinvindicações colocaram em pauta 

a necessidade de se romper com o padrão de controle sobre a sexualidade e a reprodução 

femininas. A partir de então, passou-se a entender a saúde sexual e reprodutiva da mulher 

como um direito a ser conquistado (FREITAS et al., 2009).  

A questão sexual e a saúde reprodutiva, através da problemática da contracepção, 

trouxeram à cena as relações de gênero. Sendo assim, a saúde reprodutiva e a saúde 

sexual, constituem um primeiro eixo temático privilegiado nos estudos sobre homens e 

saúde, e como já mencionado, para as mulheres (SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005). 

Sendo assim, voltar-se para uma aproximação de gênero implica requalificar o 

agrupamento “homens”. Sugere, ainda, tomar as masculinidades como seu eixo 

estruturador, construindo, assim, um leque novo de questões para pensar homens e 

mulheres, como sujeitos com necessidades concretas a serem consideradas em todas as 

formas de interação. Do mesmo modo, se aceitar os homens e as mulheres como mero 

objeto, para entendê-los “representa o esforço empírico concreto de realizar a categoria 

gênero, o produto de tal esforço efetivamente constituirá uma contribuição da perspectiva de 

gênero para renovar o conhecimento e as práticas da Saúde Coletiva” (SCHRAIBER; 

GOMES; COUTO, 2005, p. 15).  

Entendendo a política de saúde através de um conceito mais amplo, vê-se que a 

mesma representa muitos avanços em termos de política pública no Brasil, apesar de 

tardios esses avanços, é possível observar que os movimentos sociais foram decisivos para 

alcançar mudanças concretas nesta política, como ocorreu com a Reforma Sanitária de 

1986 que culminou na implantação do Sistema Único de Saúde - SUS rompendo com o 

modelo médico vigente, embora o tenha feito em plena conjuntura neoliberal. O movimento 
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da Reforma Sanitária, iniciado na década de 1980, teve forte influência na “implementação 

do Programa de Atenção Integral Saúde da Mulher - PAISM que se caracterizou pelas 

propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços” (FREITAS et 

al., 2009, s/p). 

Os progressos obtidos com a Constituição Federal de 1988 também propuseram um 

novo caráter político-administrativo à política de saúde, enfatizando a descentralização e a 

universalidade em sua abrangência, ao mesmo tempo trouxeram grande enfoque na saúde 

da família e na assistência integral à saúde da mulher. 

 Com a noção de saúde integral que nasce através dos movimentos reivindicatórios, 

pode se observar a criação do PAISM que surgiu nos anos de 1980, emergindo como uma 

grande conquista que vem visibilizar as demandas das mulheres e centralizar a discussão 

de gênero, não só no planejamento da política, mas na sua execução. 

  
O papel crucial do campo da “saúde da mulher” como exemplo e como catalisador, 
por seu efeito sobre a organização dos serviços médicos, deve-se, sem dúvida, ao 
influxo de sua articulação com o movimento feminista, que o engloba e estabelece 
como “questão social” sobre bases distintas que costumam ser associadas a essa 
expressão. (GONÇALVES, 1991, p. 106).  
 

Embora haja muitos esforços em termos de saúde integral da mulher, enfatizando a 

promoção, prevenção e o debate acerca da violência de gênero, percebe-se que apesar dos 

discursos de integralidade, as ações na política de saúde ainda focam sua atenção na 

reprodução sexual, bem como com os homens. Nota-se a luta constante dos movimentos 

feministas para a superação de um passado frágil, ainda presente, onde as referencias a 

saúde e a sexualidade, se fazem unicamente por meio dos aparelhos reprodutivos. A mulher 

naturalizada como personagem dócil, sensível, intuitivo, cuidadora e inconfundivelmente 

mãe, foi enleada nesses papéis, sendo valorizada pela sua dita capacidade reprodutiva, da 

maternidade e dos cuidados com a família.  

Neste contexto, a figura masculina aparece representada pelo homem provedor, que 

ao contrário da mulher, não chora e não presta responsabilização direta pela saúde familiar, 

sendo sua função fornecer o sustento familiar. Esses papéis naturalizados de gênero têm 

sido questionados em nossa sociedade, e de certo modo são suplantados cada vez mais, 

porém as raízes destas construções históricas ainda se difundem na proteção social, e 

servem como justificativas ou condicionantes para explicar a dominação masculina sobre a 

mulher em todos os aspectos, com repercussão ainda maior nos grupos populares.  

Desse modo, o senso comum difunde o essencialismo da figura feminina, 

naturalizando suas funções, buscando em aspectos biológicos e religiosos a explicação da 

vida cotidiana e da visão de mundo que paira, fatalizando as doenças e culpabilizando os 

indivíduos. Tais fatores se entrelaçam inexoravelmente e contribuem para a manutenção de 
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uma cultura de controle dos corpos, das caracterizações de gênero e das escolhas 

individuais.  

 
Numa leitura androcêntrica, a autonomia acaba por gerar comportamentos femininos 
estranhos. O castigo aparece como uma alternativa de controle da sexualidade, 
recolocando a mulher no seu espaço de origem, ou seja, no âmbito privado; quando 
esta não se resigna a se circunscrever a ele, acaba por ser merecedora das 
agressões que a vitimam. A família, nesse contexto, assume uma responsabilidade 
no controle da liberdade sexual e da emancipação feminina, vistas como causas da 
violência sexual. (FARIAS; CAVALCANTI, 2012, p. 14). 
 

Neste sentido, o controle sobre a mulher e a sua saúde, apresenta-se enquanto 

estratégia de manutenção dos papéis de gênero, dada sua responsabilização pelo âmbito 

doméstico, familiar e enquanto figura biológica que gesta o feto. Sendo obrigatoriamente 

acometida aos cuidados desde a gestação, nascimento e crescimento dos filhos. Assim, é 

responsável pelas marcações de exames em postos de saúde, pela vacinação, participação 

em reuniões, pelo cumprimento das condicionalidades exigidas pela administração de saúde 

local, entre outros. São funções reforçadas cotidianamente e que fomentam uma identidade 

feminina. Não se questiona, contudo, a rede de apoio desta mulher, a presença masculina, 

as condições socioeconômicas familiares para a realização destas funções socialmente 

atribuídas a elas. Ocorre que, a culpabilização e o “castigo” surgem sobre qualquer 

incoerência junto aos filhos e será dirigida a mulher-mãe, “naturalmente” preparada para 

essa atividade e sendo assim dotada de todas as habilidades e potencialidades desejadas 

para a realização deste papel. Essa agressão e controle social sobre as famílias e as 

mulheres e das próprias famílias sobre as mulheres, recai mais fortemente sobre as que são 

mais vulneráveis economicamente.  

Observa-se que inclusive os próprios profissionais de saúde internalizam essas 

funções e papéis. Vê-se, como exemplo, que o profissional de saúde invariavelmente 

normatiza as relações sexuais das mulheres na gravidez, “esse controle é exercido por meio 

de permissões, proibições, orientações sobre posições mais adequadas e, até mesmo, 

frequência do ato sexual” (FARIAS; CAVALCANTI, 2012, p. 14).  

A abordagem de gênero na perspectiva da integralidade da Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde da Mulher - PNAISM implica acatar como referências, os modos 

como homens e mulheres se relacionam no dia a dia, nas suas vivências, sendo resultado 

do processo histórico de relação entre saúde/doença, o qual marca suas vidas (SOUTO, 

2008). Então, a partir disto, se questiona o significado do conceito saúde para a mulher. Vê-

se que apesar dos avanços alcançados, ainda apresentam-se muitas contradições e 

dificuldades. Além disso, ao se problematizar a saúde da mulher, não se pode esquecer os 

condicionantes estruturais, biológicos e religiosos enquanto reguladores da reprodução 

sexual, da escolha de parceiros, da maternidade, da saúde e da autonomia da mulher. 
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Sendo que as demandas colocadas sobre a saúde da mulher são muitas, questiona -

se: quem cuida do cuidador? Visto que, ao se falar em cuidados ao mesmo tempo 

apresenta-se uma relação de gênero, pois, “[...] o cuidado real e simbólico se refere à 

condição de mulher em sua vida concreta e ao trabalho privado de preocupação com o 

alguém, de educação, apoio e assistência” (FALEIROS, 2013, p. 85).  

 O grande desafio que se apresenta para garantir a saúde como direito, vincula-se ao 

entendimento da sociedade como construção histórica e como campo de conflitos, que 

incorpora novos significados, como a própria ideia de democracia enquanto produto da 

expressão do sentido das ações sociais na esfera pública (SANTOS, 2014). 

Embora as políticas de atenção à saúde da mulher tenham amplas contribuições e 

fortaleçam a quebra de paradigmas, esta hierarquia de papéis e deveres segue se 

perpetuando em meio à sociedade, sendo necessário fomentar cada vez mais sua 

discussão e a articulação com os movimentos feministas e societários como um todo.   

 Seguindo o debate, se abordará o gênero masculino na política de saúde brasileira. 

 

 
3. O HOMEM NA POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA  
 

 

Destaca-se que a década de 1970 é considerada um marco dos estudos norte-

americanos acerca da temática “homem e saúde”. Os autores Schraiber, Gomes e Couto 

(2005) indicam que durante as décadas de 1970 e 1980, pesquisadores de diversos campos 

disciplinares buscaram entender os riscos diferenciados de adoecimento e morte para 

mulheres e homens. 

 Em período mais recente, “transita-se das teorias de papéis-sexuais para o enfoque 

de gênero” (SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005, p. 8), devido à expansão da perspectiva 

de gênero em domínios como a epidemiologia e a sociologia médica dos Estados Unidos. 

Assim, Gomes e Nascimento (2006), relatam que, a partir dos anos 1990, a discussão 

passou a refletir, dentre outros aspectos, a singularidade do ser saudável e do ser doente. 

Esta década consolidou elementos de poder, desigualdade e injustiça de gênero na maioria 

dos estudos sobre homens e saúde, articulando a outras, tais como raça/cor, etnia, 

orientação sexual, classe, geração, religião etc., a fim de se entender os processos de 

saúde e doença dos diferentes segmentos de homens. 

 Para Keijzer (2003 apud SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005) na América Latina 

há uma quantidade crescente de programas que se voltam à experiência de homens em 

relação à sexualidade (próstata), reprodução, paternidade, violência ou a própria saúde. “É 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

inegável a existência do fator biológico, porém, o enfoque de gênero não pode deixar de ser 

considerado quando se deseja caracterizar e analisar a saúde do homem e da mulher” 

(LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005, p. 36). 

 Segundo Schraiber, Gomes e Couto (2005), durante muito tempo, os homens foram 

estudados com base numa perspectiva essencialista, como se a biologia predeterminasse 

seu comportamento, como se os homens fossem todos iguais. Tal probabilidade é 

paulatinamente superada à medida que os estudiosos consideram importante distinguir e 

inter-relacionar constantemente a masculinidade como um princípio simbólico e a partir das 

várias masculinidades (no sentido das várias identidades dos homens). Assim, passa-se a 

constatar e assumir o compromisso de analisar a complexa relação entre homens concretos 

e masculinidade. E isto implica adotar uma perspectiva analítica focada nas relações 

sociais. 

Segundo Gomes (2003), a expressão “saúde do homem”, inicialmente, pode vir de 

encontro a uma política que preconiza a superação do modelo de mulher e saúde para o de 

gênero e saúde. No entanto, inúmeras são as questões de gênero que dificultam ou mesmo 

evitam o acesso dos homens aos serviços de saúde, como por exemplo, a necessidade 

culturalmente construída, de parecerem mais fortes que as mulheres e, consequentemente, 

não adoecerem e não necessitarem de cuidados e/ou sendo reconhecidos como provedores 

e detentores do poder. 

Assim, a discussão e o termo gênero passaram a ser utilizados pelas feministas para 

traduzir as diversas formas de interação humana, buscando conceituar o gênero como 

“forma de legitimar e construir as relações sociais” (GOMES, 2003, p. 826). Sabe-se que 

tanto o movimento feminista quanto a denominação de gênero cunhada por esse 

movimento, tiveram e ainda têm uma importância fundamental para se pensar a relação 

entre homens e mulheres. Mas também se sabe que grande parte da produção dos estudos 

de gênero ainda analisam suas questões em mão única, ou seja, alguns desses estudos 

reduzem a discussão apenas ao campo do feminino (GOMES, 1998). 

 Salienta-se que a categoria gênero está sendo entendida como atributos e funções – 

socialmente construídos – que configuram diferenças e inter-relações entre os sexos, indo 

para além do biológico. Assim, ser homem ou ser mulher implica a inclusão desses atributos 

e funções, como forma de representar-se, valorizar-se e agir numa determinada cultura 

(SCHRAIBER et al., 2010). 

 O ideal de homem – viril, forte, invulnerável e provedor –, entretanto, vem sendo 

abalado a partir dos questionamentos dos movimentos feministas dos anos 1970 e 

posteriormente dos homossexuais nos anos 1980. De acordo com Schraiber et al. (2010, p. 

966) a representação do cuidar como tarefa especificamente feminina “as questões 

relacionadas ao trabalho, à dificuldade de acesso aos serviços e a falta de unidades 
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voltadas especificamente para o cuidado do homem” são os principais motivos expressos 

pelos homens para a pouca procura pelos serviços de saúde. 

Observam Gomes, Nascimento e Araújo (2007) que a presença de homens nos 

serviços de Atenção Primária à Saúde - APS é menor do que a das mulheres. Há autores 

que associam esse fato à própria socialização dos homens, em que o cuidado não é visto 

como uma prática masculina. A prevenção ou promoção da saúde são práticas tidas como 

obrigatórias “naturalmente” para as mulheres. As mulheres recebem a instrução, desde 

cedo, para reproduzirem e consolidarem os papéis que as tornam responsáveis pela 

manutenção das relações sociais (de cuidados) e pela prestação de serviços aos outros. Em 

contraste, o ser homem seria associado a não demonstração de sinais de fraqueza, medo, 

ansiedade e insegurança. Características essas representadas pela pouca procura aos 

serviços de saúde, o que colocaria em risco a masculinidade e aproximaria o homem das 

representações de feminilidade. 

Corrobora com essa construção o fato de que historicamente no Brasil, as políticas 

de saúde garantiam especialmente ações de saúde materno-infantil. Esta prerrogativa foi 

alvo de críticas por parte do movimento feminista que passou a demandar a ampliação das 

ações governamentais no que se refere à saúde da mulher, bem como se contrapondo ao 

modelo dominante por meio da discussão sobre as implicações dos padrões de gênero para 

a saúde (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). 

 Somente em 2009 que o Ministério da Saúde - MS lança a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH (BRASIL, 2008), com o objetivo de facilitar e 

ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Sendo está política uma 

resposta à observação de que os agravos do sexo masculino são um problema de saúde 

pública (BRASIL, 2008). Enfatiza-se que esta política foi endossada pela sociedade de 

urologia brasileira e não pelos movimentos sociais. 

 Cabe pontuar a disparidade existente entre o PNAISH e a PNAISM onde esta surgiu 

nos anos de 1980, ao passo em que a efetivação do pensar em saúde integral do homem só 

foi emergir nos anos 2000 no Brasil. Essa distância temporal mais uma vez vem reafirmar os 

papéis de gênero, a centralidade na mulher-mãe e a invisibilidade do homem provedor, 

acirrando as desigualdades sociais entre homens e mulheres na política de saúde brasileira. 

Porém, a PNAISH por se tratar de uma política recente, apresenta muitos desafios para sua 

efetivação, um deles é mobilizar a “população masculina brasileira para a luta pela garantia 

de seu direito social à saúde” (BRASIL, 2008, p. 7).  

Ressalta-se que gestores e profissionais de saúde, vivem os mesmos modelos de 

masculinidade que pretendem combater, com isso acabam por reforçar as barreiras 

socioculturais e institucionais que afastam os usuários homens dos serviços de saúde. Estes 

aspectos da PNAISH promulgam possibilidades de mudanças intensas na “reorganização 
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de práticas e sentidos acerca do que é ser homem, nas relações de equidade de gênero e 

nas suas implicações no processo de saúde-doença” (SCHWARZ, 2012, p. 2582). 

É importante considerar que o processo de construção de gênero está no campo das 

relações de poder, constituindo-se de intencionalidades distintas e subsidiando práticas 

humanas que instrumentalizam estas relações para alterá-las ou mantê-las. Sendo assim, 

as categorias de identidade de gênero estarão no palco da disputa de poder entre diferentes 

interesses, políticos, econômicos, corporativos, dentre outros, que pretendem definir o que é 

saúde e doença, entendendo a qualidade na atenção à saúde segundo seus próprios 

parâmetros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As considerações são ainda preliminares, porém salienta-se que é necessário 

problematizar de que forma as políticas sociais tem contribuído na superação dos papéis 

engessados de gênero e como tem reduzido, amenizado ou acabado com as desigualdades 

e discriminações de gênero existentes e ainda questionar a constante reprodução das ações 

profissionais sobre as funções de gênero e a identidade feminina e masculina, criando uma 

naturalização desse processo. Somente entendendo a historicidade da proteção social em 

suas características peculiares será possível quebrar o ciclo de responsabilização e 

culpabilização sobre as famílias, em especial sobre as mulheres-mães e em relação à 

invisibilidade construída e reforçada sobre os homens.  

Nesta perspectiva, entende-se que ainda são muitos os desafios que precisam ser 

enfrentados para que se alcance mais equidade, ou seja, melhores resultados em saúde, 

tanto para as mulheres quanto para os homens (BRASIL, 2011). Porém, o maior desafio não 

é somente incluir o gênero masculino nos serviços de APS, mas também sensibilizar os 

homens quanto à importância do cuidado. Segundo Braz (2005, apud ALBANO; BASÍLIO; 

NEVES, 2010), há um preconceito em relação ao gênero masculino, pois a saúde do 

homem ao longo dos anos foi pouco discutida, implicando o mesmo não ser assistido e nem 

se cuidar. Ao passo em que houve sobrecarga de responsabilização e culpabilização sobre 

a mulher nos cuidados a saúde, revelando a contradição e o retrocesso que esses conceitos 

de papéis de gênero acarretam.  

Sendo assim, apresenta-se neste trabalho, uma concepção de saúde de homens e 

mulheres para além de uma questão biológica, pois estes são seres biopsicossociais e 

precisam de fato consolidar a saúde como uma questão de cidadania. Ou seja, o objetivo é 

visibilizar ambas às demandas, tendo em vista que a lógica neoliberal propõe diminuir a 
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ação do estado e minimizar os gastos sociais, colocando assim o debate de gênero na 

esfera do privado, nas disputas de projetos individuais, ocultando-se assim as verdadeiras 

disputas que são por projetos societários. 

As políticas sociais estão submetidas a uma lógica neoliberal, de corte de custos 

sociais, de adequação das ações estatais às necessidades do mercado. Essa visão 

conservadora e reducionista apresenta-se como um retrocesso aos direitos conquistados 

historicamente (FRITZEN, 2014).  

Dessa forma, deve-se assinalar que a política de saúde também se submete 

invariavelmente a essa lógica neoliberal, apresentando-se como uma ação ainda 

emergencial, focalizada e fragmentada, que recai frente ao favorecimento do privado em 

detrimento do público, e que luta constantemente contra a privatização dos seus serviços. 

Apesar dos movimentos reivindicatórios e dos conceitos de promoção e prevenção como 

fortes estratégias no território brasileiro, é preciso ter em mente que a saúde não é a 

ausência de doença. Ter saúde é ter condições de vida digna, como habitação, saneamento 

básico, alimentação, emprego, lazer, dentre tantas outras necessidades e direitos. 

 A saúde deve ser um bem público, de qualidade e fácil acesso e que promova o 

bem-estar de homens e mulheres independente dos papéis de gênero socialmente 

construídos, ou seja, o que se busca, na prática cotidiana, é o respeito ao ser homem e ao 

ser mulher, em suas diversas identidades, na luta pela igualdade, visto que os direitos 

humanos fundamentais, legalmente, já estão garantidos. 

Assim, com essas reflexões, entende-se que este trabalho não se esgota e termina 

em si mesmo. A discussão da temática acerca da questão de gênero na saúde deve ser 

ampliada, tendo em vista as dificuldades e problemáticas que precisam ser superadas, 

frisando-se a necessidade de constante articulação com as lutas coletivas de homens e 

mulheres pela efetivação de seus direitos sociais. 
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