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Apresentação

Concebemos este livro como demonstração do esforço conjunto da Academia, serviços e movimento sociais na luta pela saúde. Nosso desejo foi produzir u m recurso
para a preparação de novos profissionais, u m volume em que se apresentasse uma visão
abrangente da realidade do nosso assunto, compondo u m quadro histórico-políticoconceitual da Saúde Reprodutiva.
Embora autoras e autores não tenham sido orientados para reunir as questões da
saúde reprodutiva sob u m a bandeira única, isto aconteceu: os artigos têm c o m o fio
condutor a noção dasaúdeintegral, que veio a público no Brasil em 1983, com a formulação
de uma proposta oficial, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que
continua sendo uma utopia do movimento de mulheres e u m projeto coletivo que norteia
ampla participação, apesar dos tempos difíceis da luta sanitária no Pais.
Nesta apresentação, é desaconselhável simplificar uma realidade feita tanto de idéias
que avançam quanto de cifras de morbi-mortalidade que atestam a degradação da
saúde. Ε desnecessário resumir os trabalhos que, juntos, descrevem fatos, analisam
conceitos, reportam experiências, levantam desafios e fazem sugestões, em uma clara
demonstração da importância e da vitalidade de nossa história acumulada.
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