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Resumo: Este texto tem por objetivo refletir sobre aspetos da saúde reprodutiva por meio 
de uma abordagem de gênero. Nele apresentam-se reflexões com base em textos 
selecionados nas Revistas Estudos Feministas e Ciência & Saúde Coletiva, com o tema 
saúde reprodutiva. A metodologia utilizada baseou-se em aproximações sucessivas com a 
temática por meio de levantamentos bibliográficos, leitura e fichamentos de textos. A partir 
dos estudos realizados foi possível observar a importância da conquista dos direitos 
reprodutivos para a saúde integral das mulheres, bem como a luta por igualdade de gênero  
e o exercicio de sua autonomia. 
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Abstract: This text aims the reflection about productive health aspects through a sort 
approach. In it is shown reflections based in texts which were selected in the magazines 
Feminist Studies Magazine and Science & Collective Health, with reproductive health as the 
subject-matter. The methodology used was based in the successive adits with the thematic 
through bibliographic researches, reading and book reporting of texts. From studies made 
was possible to observe the importance of the reproductive rights conquer for the whole 
health of the women, as well the fight for gender equality and the prosecution of its 
autonomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este texto tem por objetivo refletir sobre alguns aspectos da saúde reprodutiva por 

meio de uma abordagem de gênero, tendo por referência levantamentos bibliográficos de 

textos nas Revistas Estudos Feministas e Ciência & Saúde Coletiva. Os estudos realizados 

são resultado das atividades desenvolvidas em dois projetos de iniciação científica1. Estes 

                                                 
1 “Metamorfoses da Questão Social, diversidade humana e os direitos a saúde sexual e reprodutiva”, 

com vigência de agosto de 2013 a julho de 2014, cujo órgão financiador foi o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq); e o segundo projeto intitula-se “Saúde sexual e 
saúde reprodutiva: uma abordagem de gênero em âmbito rural”, com vigência de agosto de 2014 a 
julho de 2015, cujo órgão financiador é a Fundação Araucária.  
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projetos tiveram/tem suas atividades vinculadas a um projeto de Pesquisa2 que está em 

desenvolvimento. 

 Buscou-se apresentar neste texto algumas reflexões realizadas sobre aspectos da 

saúde reprodutiva por meio de uma abordagem de gênero, ou seja, levando em 

consideração, os papéis sociais que homens e mulheres desempenham na sociedade, 

neste caso, nos aspectos de saúde reprodutiva. Dentre estes aspectos da saúde 

reprodutiva, destacou-se a formulação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), bem como a ocorrência esterilizações e partos cirúrgicos e seus reflexos 

na autonomia das mulheres, que segundo Berquó (1993) tem despertado bastante atenção 

na discussão dos Direitos Reprodutivos. 

 A metodologia utilizada para identificação e seleção de textos, referiu-se a 

levantamentos bibliográficos, leitura e fichamentos.  

O primeiro levantamento bibliográfico foi realizado em vinte exemplares da Revista 

Estudos Feministas, no período entre 1993 a 2012, identificando 47 artigos abordando: 

saúde reprodutiva (tecnologias reprodutivas, aborto, maternidade, fecundação, esterilização, 

direitos e políticas) e saúde sexual. Decidiu-se por mais um recorte temático retirando 

aqueles que abordavam o aborto, reduzindo-se para dezoito a quantidade de textos (saúde 

reprodutiva, sexual e tecnologias reprodutivas): 1993 - três; 1994 - um; 1995 - um; 1998 – 

dois; 2000 – quatro; 2001 – um; 2004 – dois; 2009 – três; 2012 – um. Em seguida, decidiu-

se separar também os textos que abordavam as tecnologias reprodutivas, permanecendo 

doze artigos sobre saúde sexual e reprodutiva: 1993 – dois; 1994 – um; 1995 - um; 1998 – 

um; 2000 – três; 2009 – três; 2012 – um. Desses doze textos, dois são resenhas e não 

foram realizados fichamentos: 2000 - um; 2009 – um.  

 O levantamento bibliográfico na Revista Ciência & Saúde Coletiva se efetivou por 

meio da internet no site da Revista3, sendo realizado em 107 exemplares, compreendidos no 

período de 1998 a 2014. Neste levantamento bibliográfico buscou-se observar os textos que 

continham no título as seguintes palavras-chave: gênero, saúde sexual, saúde 

reprodutiva, mulher, rural, aborto (com um olhar voltado aos casos de aborto 

espontâneo). Foram identificados neste primeiro momento 47 artigos, distribuídos nas 

seguintes palavras-chave: gênero – 02; saúde reprodutiva- 33; aborto – 06; saúde sexual – 

                                                 
2 O Projeto de pesquisa: Relações de Gênero e Agricultura Familiar: estudo na linha Cerro da Lola – 

Toledo/PR é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq, Chamada MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 32/2012, está em desenvolvimento e tem vigência de 
fevereiro de 2012 à agosto de 2015. A equipe do projeto de pesquisa é composta por duas docentes 
do Curso de Serviço Social, sendo uma coordenadora do projeto e outra colaboradora, além de uma 
assistente social voluntária, uma bolsista assistente social e duas bolsistas graduandas do Curso de 
Serviço Social. 
3 Disponível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes/index.php. Acesso: agosto a 
dezembro de 2014. 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes/index.php
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03; mulher – 01; rural – 01; gênero e saúde sexual – 01. Neste primeiro momento, 

escolheram-se 02 textos para leitura e fichamento. 

 Embasaram a formulação deste artigo quatro (4) textos identifiicados e selecionados 

de dois levantamentos bibliográficos realizados, um na Revista Estudos Feministas e outro 

na Revista Ciência & Saúde Coletiva (via internet). A discussão dos textos apresentados 

aqui abordam aspectos da saúde reprodutiva, como a integralidade na política de saúde das 

mulheres, o exercicio da cidadania, bem como, a realização de cesarianas e esterilização 

cirúrgica e seus reflexos na autonomia das mulheres. O critério de seleção destes artigos 

para a formulação do texto se referiu a clareza com que os(as) autores(as) abordaram e 

expuseram suas contribuições sobre a temática, possibilitando uma compreensão didática 

de alguns aspectos da temática saúde reprodutiva.  

Além dos quatro (4) textos selecionados nos levantamentos bibliográficos, utilizou-se 

um texto que abordou a questão de gênero e um texto sobre estudos feitos a respeito do 

cenário em que se realizam os partos no Brasil. Ressalta-se que os levantamentos 

bibliográficos realizados nestas revistas possibilitaram identificar artigos referentes à 

temática: gênero e saúde reprodutiva. Estes artigos selecionados para leitura, fichamentos e 

estudos nos levantamentos bibliográficos subsidiarão a formulação de outros textos. 

 

2. REFLEXÕES SOBRE GÊNERO E ASPECTOS DA SAÚDE REPRODUTIVA 

 

Como aponta Saffioti (1987), a identidade social de mulheres e homens é construída 

através da atribuição de distintos papéis a cada um deles, de modo que a sociedade espera 

que estes papéis sejam cumpridos, delimitando-se assim em quais os espaços homens e 

mulheres podem atuar. Como exemplo, socialmente delegou-se a mulher a socialização, a 

responsabilização dos filhos, mesmo que esta desempenhe atividade remunerada fora do 

lar. Delegou-se a mulher também a responsabilidade pela casa, atribuindo-se por parte da 

sociedade o espaço doméstico à mulher. Desta forma, a sociedade despende muito 

investimento em naturalizar este processo, tentando fazer crer que a atribuição do espaço 

doméstico à mulher é resultado de sua capacidade de ser mãe. Por meio deste 

pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos, bem como, é 

natural sua capacidade de conceber e dar a luz (SAFFIOTI, 1987). 

Entretanto, há sociedades em que o parto assume feições diferentes, como em tribos 

indigenas brasileiras, que após o parto, as mulheres voltam ao trabalho e o pai repousa e 

observa uma alimentação especial. Isto significa que cada sociedade elabora diferentes 

significados para o mesmo fenômeno natural e que esses diferentes significados constituem 

a dimensão social, cultural ou sociocultural deste fenômeno, ou seja, ser mulher e ser 

homem numa sociedade católica não irá se configurar da mesma forma numa sociedade 
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muçulmana. Diante disso, é importante destacar que gênero é uma construção social do 

masculino e do feminino, ou seja, é construído na sociedade papéis que homens e mulheres 

devem desempenhar, seja na responsabilização dos filhos, nos afazeres domésticos, nos 

espaços de trabalho (SAFFIOTI, 1987).   

 

2.1 Aspectos da saúde reprodutiva 

 

A concepção de direitos reprodutivos é construída a partir da prática política das 

mulheres através da sua demanda na esfera reprodutiva. Os movimentos femininos por 

direitos que reivindicavam o acesso à educação, ao voto e a regulação da fecundidade 

enquanto um assunto de ordem pública, centrando-se na busca por igualdade, aparecem na 

cena pública no século XIX e primeira metade do século XX. Diante disso, a concepção, o 

parto, a contracepção e o aborto passam a ser vistos como fatos interligados, de modo que 

a impossibilidade de acesso a qualquer um deles remete a mulher a uma posição submissa. 

Ainda, esta concepção faz surgir interrogações que, dentro de um processo crítico 

permanente, vai implicar na ampliação dos direitos para além da área da saúde da mulher, 

sem desconsiderar a importância da efetivação destes direitos (ÁVILA, 1993). 

Segundo Guareschi e Medeiros (2009) a saúde da mulher no Brasil, até a década de 

1970 era compreendida como objeto das políticas públicas de saúde a partir de sua 

dimensão procriativa, com destaque aos cuidados voltados a gravidez e puerpério, e com 

isto enfatizando-se a visão da mulher como mãe. A inclusão de temas como sexualidade e 

reprodução no final dos anos de 1970 remete a vários significados, como aponta Ávila 

(1993): superação do tabu, ampliação dos espaços democráticos dentro da oposição ao 

regime militar e ao mesmo tempo, descompressão política por parte do regime autoritário. 

Desta forma, se instala nos anos de 1980 o debate sobre o aborto, a sexualidade, colocando 

assim o corpo como tema da política. A temática que vai configurar a agenda dos Direitos 

Reprodutivos no país é resultado da experiência vivida pelas feministas nos países do 

exterior. 

Os elementos que vão compor as reflexões e as reivindicações que dizem respeito à 

saúde da mulher destacados por Ávila (1993) neste momento referem-se ao interesse e o 

questionamento acerca do saber e do poder médico; ao surgimento do discurso das 

mulheres a respeito de suas experiências corporais; a crítica a situação atual dos serviços 

de saúde, além do empenho em exigir do Estado uma maior eficácia no funcionamento do 

sistema de saúde. Neste período, constrói-se uma ampla mobilização pelo fim do regime 

militar, expressa através da luta por eleições diretas e com a aspiração de um governo civil 

eleito pelo povo. Diante disso, a consolidação da democracia torna-se a meta política e o 
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pilar para que se construa uma nova sociedade fundamentada no direito de representar, 

escolher e exprimir opiniões.  

A formulação em 1983 do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – 

PAISM resultou de um esforço de profissionais de saúde, do movimento de mulheres e dos 

técnicos do próprio Ministério da Saúde no que diz respeito à preconização de ações que 

ampliavam significativamente o atendimento a saúde das mulheres (BERQUÓ, 1993). Desta 

forma, a integralidade preconizada pelo PAISM, envolvia oferta de ações globais para o 

atendimento das necessidades em saúde do grupo em questão. Assim todo contato que a 

mulher tivesse com os serviços de saúde, seria em benefício da promoção, proteção e 

recuperação de sua saúde (GUARESCHI; MEDEIROS, 2009). 

Neste sentido, configuram-se enquanto aspectos importantes relacionados aos 

conteúdos dos direitos reprodutivos, a luta por liberdades democráticas e sua conexão com 

a saúde das mulheres. Este período é marcado por ampla pressão e mobilização das 

mulheres em todo o país com vistas a uma nova ordem constitucional que de fato contemple 

as mulheres no âmbito da cidadania. A consolidação e expansão de grupos autônomos 

feministas destacam o importante papel do Estado enquanto interlocutor e oponente à Igreja 

e aos grupos controlistas (ÁVILA, 1993). 

 

A proposta de Direitos Reprodutivos significa um confronto político acirrado que se 
situa nos campos da ética, da moral e das relações de classe, gênero e raça. Na 
prática, as transformações vão se dando pela via das reformas, com momentos de 
acirramentos maiores e menores, de conquistas e perdas, situados no quadro geral 
das conjunturas políticas repressivas e democratizantes (ÁVILA, 1993, p. 387). 

 

Dentro da discussão dos direitos reprodutivos, uma temática que tem despertado 

bastante atenção refere-se à esterilização. De acordo com Berquó (1993), em termos de 

cobertura nacional, dados sobre anticoncepção demonstram que os métodos contraceptivos 

apresentaram em 1986, prevalência de uso destacando-se a pílula e a laqueadura. Mesmo 

que, podendo decidir sobre querer ou não ter filhos, a escolha pela laqueadura muitas vezes 

ocorria por falta de conhecimento e de acesso a outros métodos contraceptivos, estes que 

punham fim a capacidade reprodutiva da mulher. No entanto, a prática das esterilizações 

cirúrgicas no Brasil demonstrava-se elevada bem como os partos operatórios.  

Segundo Berquó (1993), a cultura da esterilização no país está garantida pela 

cumplicidade das mulheres e profissionais de saúde, pois quando as mesmas não querem 

ter mais filhos (por razões as mais variadas) e não dispõem de recursos para comprar a 

pílula, ou não se sentem bem com ela, só tem como alternativa a realização da laqueadura. 

Entretanto, a esterilização é proibida pelo Código Penal Brasileiro e pelo Código de Ética 

Médica e desta forma, os profissionais de saúde realizam a laqueadura durante o parto 
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cesáreo. “Os arranjos com os profissionais de saúde se dão, na maior parte das vezes, 

durante o pré-natal, chegando estes casos a 50%” (BERQUÓ, 1993, p. 376). 

Em relação ao abuso de cesáreas, Berquó (1993) aponta que o desejo ou a 

necessidade de realização de uma esterilização remete a cesáreas (realizadas pelos 

profissionais de saúde durante os partos operatórios), mas também, o abuso dos partos 

operatórios pela classe dos gineco-obstetras, faz com que muitas mulheres recorram à 

esterilização, devido à realização de várias cesáreas e o risco de ruptura do útero. Ou seja, 

o abuso de cesáreas acaba por determinar a realização de uma esterilização a fim de evitar 

problemas mais sérios. Ambos no Brasil (abuso de cesáreas e contracepção cirúrgica) 

estavam significativamente associados, configurando-se como um problema de saúde 

pública, afetando diretamente a morbi-mortalidade reprodutiva e as condições do recém-

nascido, os elevados custos hospitalares para o sistema previdenciário e as condições 

precárias de saúde e assistência médica, que afetam diretamente os Direitos Reprodutivos 

das mulheres. Deste modo, a autora aponta a urgente necessidade de mudanças quanto às 

práticas de esterilização abusivas, que privam as mulheres de exercer seus direitos 

reprodutivos (BERQUÓ, 1993). 

Neste sentido, Angelo et al (2013), aponta que o cuidado prestado às mulheres 

durante a maternidade sofreu diversas modificações, especialmente a partir da segunda 

metade do século XX, momento em que o parto passou a ser um evento hospitalar e 

cirúrgico, sendo que a partir deste processo, passa a se desenvolver um saber médico que 

resulta na medicalização do corpo feminino. Essa medicalização do parto é descrita como 

um processo sociocultural complexo, que transforma em necessidades médicas as 

vivências, os sofrimentos e as dores que eram administradas no próprio ambiente familiar e 

comunitário. Essa medicalização transforma culturalmente as populações e afeta a 

capacidade de enfrentamento autônomo das dores e adoecimentos. Desta forma, a 

medicalização contribuiu para o declínio da capacidade da mulher em lidar com o parto, com 

sua imprevisibilidade e suas dores.  

Estudos realizados acerca da preferência das mulheres em relação ao parto no 

Brasil apontam que a maioria prefere o parto normal, sendo que um dos principais motivos 

apontados é a recuperação mais rápida após o parto. Todavia, a cesariana ainda é o tipo de 

parto que prevalece com as usuárias do setor de saúde privada, colocando em risco a 

autonomia e a satisfação feminina com a experiência de parir (ANGELO et al 2013). 

Angelo et al (2013) aponta estudos feitos por Diniz no Brasil, onde o cenário de 

atenção ao parto convive com o adoecimento e a morte por falta de tecnologia apropriada e 

o adoecimento e morte por excesso de tecnologia inapropriada, ou seja, muitas mulheres 

adoecem e morrem por não ter acesso aos serviços de saúde de qualidade, mas também, 

muitas mulheres adoecem e morrem por sofrerem com o processo de esterilizações e a 
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realização de cesareas indesejadas e desnecessárias. Além disso, a autora ainda alerta 

para o fato de que a adoção de cesárea de rotina, tanto no setor público como privado de 

saúde, desconsidera as evidências cientificas e as reais necessidades da população. 

Desta forma, o exercício da autonomia depende de condições culturais, sociais, 

econômicas e outras. As pessoas são movidas pela sua própria vontade (autonomia) e pela 

vontade do mundo exterior (heteronomia), caracterizando a autonomia como algo relativo e 

dependente, pois não se pode pensar o ser humano fora da sociedade e da cultura a qual 

pertence. Diante disso, os profissionais de saúde devem se aproximar das redes de 

autonomia/dependência das pessoas e superar a relação autoritária entre profissional e 

usuário. Reconhecer a autonomia é reconhecer que o usuário possui valores, necessidades, 

expectativas, desejos, tendo de ser considerados no cuidado em saúde. A autonomia deve 

ser resgatada enquanto condição de saúde e cidadania, enquanto valor fundamental de uma 

sociedade democrática, sendo que a autonomia é construída em processo contínuo 

(ANGELO et al 2013).  

Neste processo de realização excessiva de intervenções médicas na gestação e no 

parto, é importante destacar o papel dos movimentos de usuárias e profissionais pela 

humanização do parto. O reconhecimento da autonomia possibilita que as mulheres 

participem ativamente das decisões sobre seu corpo, sendo necessária, a implementação 

de políticas para garantir e ampliar o exercício da autonomia das mulheres, para que assim 

possam enfrentar o excesso de cesarianas abusivas e desnecessárias (ANGELO et al 

2013). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi estudado nos textos neste período na iniciação científica e através 

das contribuições dos/as autores/as, é possível afirmar que as questões de saúde 

reprodutiva são permeadas por questões de gênero, de modo que o papel do movimento de 

mulheres, mulheres negras e o movimento feminista, bem como a sociedade civil foram (e 

são) de suma importância no que diz respeito ao processo, de reivindicação, efetivação e 

ampliação dos direitos em relação à sua saúde, com vistas à garantia dos direitos à 

cidadania. As mobilizações dos movimentos feministas, de mulheres, de mulheres negras 

ocorreram e ocorrem por meio de reivindicações por melhores condições de vida e por 

direitos iguais para homens e mulheres. 

 Desta forma, enquanto resultado das mobilizações e reivindicações destes sujeitos 

com relação aos direitos sexuais e reprodutivos tem-se em 1983 a formulação do Programa 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Este Programa passa a conceber a mulher 

em todos os ciclos de sua vida, rompendo com o enfoque materno-infantil tão presente nas 



 

8 

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

ações e serviços de saúde realizados, passando a preconizar ações integrais no 

atendimento às questões de saúde das mulheres. 

 Em relação às esterilizações cirúrgicas e os abusos na realização de cesáreas, 

observou-se que estas ações são muitas vezes realizadas pela falta de alternativas no 

cotidiano das mulheres, bem como pela falta de conhecimento sobre outros métodos 

anticoncepcionais reversíveis. Neste sentido, o exercicio autônomo do direito a saúde das 

mulheres é afetado. Desta forma, é fundamental que por meio de políticas e estratégias, 

sejam desenvolvidas ações que promovam e ampliem os conhecimentos e a autonomia das 

mulheres, de acordo com suas especificidades, levando em conta o contexto político, social, 

cultural, econômico de cada uma delas. 
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