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Desenvolvimento e Implementação do PAISM
no Brasil
Ana Maria Costa

Comentam-se, aqui, aspectos conjunturais que permitiram o desenvolvimento do
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) pelo Ministério da Saúde.
Faz-se necessário destacar que o fato de a autora ter sido personagem deste processo teve
seu peso e fica explícito na forma testemunhai pela qual, muitas vezes, as informações
são apresentadas.
Ao analisar o processo de implementação do PAISM serão pontuados alguns impasses e
desafios, especialmente nos aspectos relativos à implantação do Sistema Único de Saúde
(SUS). Ε mister assinalar que a possibilidade efetiva de existência do PAISM, com a conseqüente melhora nos indicadores de saúde da população feminina, está condicionada aos avanços
rumo à consolidação do SUS. Isto implica na restruturação do modelo assistencial de saúde,
processo que envolve situações muito complexas a serem efetuadas no âmbito das três
esferas de governo - federal, estadual e municipal. Entre as ferramentas a serem utilizadas, é
prioritária a criação de instrumentos de gestão e de regulação para o sistema de saúde,
aliados ao redirecionamento da lógica assistencial com o efetivo exercício do controle social.

D o materno infantilismo à assistência integral à saúde das
mulheres: antecedentes
Até o início dos anos 80, a política governamental para a assistência à saúde das
mulheres restringia-se ao ciclo gravídico-puerperal - o atendimento ao pré-natal, parto
e puerpério - preconizado pelo Programa de Saúde Materno Infantil (PSMI), inspirado

nas recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pautado pela estratégia da intervenção priorizada a grupos de risco ou situações de vulnerabilidade. Dessa
forma, o PSMI foi criado no final dos anos 60 pela Divisão de Saúde Matemo-Infantil da
Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde do Ministério da Saúde - (DINSAMI/
SNPES) e implementado pelas secretarias estaduais de Saúde.
Ressalte-se que, àquela época, os programas de saúde caracterizavam-se pela
verticalidade, ou seja, a partir da adoção de estratégias e recursos próprios - no mais das
vezes, sem articulações entre as suas distintas propostas de implementação. O PSMI,
tipicamente direcionado ao cuidado de grupo populacional vulnerável, coexistia com
outros programas destinados ao controle de patologias, sem a conseqüente e necessária
articulação entre as suas ações estratégicas.
Nessa ocasião, o conceito de verticalidade com centralização do sistema foi praticado na radicalidade, caracterizando-se pelo estabelecimento de metas operacionais
para os serviços a partir de definições centrais formuladas pelo Ministério da Saúde,
sem qualquer relação c o m as necessidades identificadas por meio de avaliação da
epidemiologia local. Caracteriza-se, ainda, pela vinculação de recursos financeiros
específicos ao cumprimento destas metas. O que significa que os recursos já chegavam aos estados e municípios predestinados a determinado uso, não permitindo aos
gestores locais a programação de ações mais adequadas às reais necessidades de saúde
de suas populações.
Na prática, o resultado desta filosofia foi a segmentação da assistência à saúde e o
privilégio da realização de determinadas intervenções, nem sempre as mais necessárias
às situações reais de saúde. Além disso, os recursos humanos, tanto no âmbito da coordenação como no de execução, recebiam freqüentemente complementações salariais provenientes destes programas, criando u m evidente constrangimento para a gestão estadual. Tais privilégios estruturam o verticalismo de mando direto da federação sobre os
estados e municípios, estimulando o clientelismo e dificultando a gestão do sistema.
Longe de se constituir em estratégia adequada na implementação do S U S , a
verticalidade programática, característica marcante da cultura sanitária em nosso país,
ainda persiste. O exemplo emblemático disso, embora não exclusivo, é o Programa de
Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da AIDS que surge e se
implementa com estas características. O pânico social diante da epidemia da AIDS permitiu, no Ministério da Saúde, o recrudescimento da intervenção vertical, na contramão dos princípios da reformulação do modelo assistencial necessário ao S U S - que
envolve a horizontalização com base na epidemiologia local da programação de saúde,
fundada nos princípios da integralidade e da eqüidade.
Ressaltamos, ainda, que outros programas ministeriais, contemporâneos ao PSMI,
mesmo oferecendo ações para a assistência a problemas relacionados às mulheres, não
se articulavam entre si. Exemplificando: o controle de câncer cérvico-uterino realizado

pelo Programa de Doenças Crônico-Degenerativas não articulava, na execução, com o
PSMI no diagnóstico do câncer ginecológico naquelas oportunidades de contato das
mulheres com os serviços nas atividades preconizadas para as atendidas no pré-natal.
Desta maneira é que se constata que o mesmo grupo populacional figura como 'alvo' de
vários programas governamentais que são implementados isolados e verticalmente.
Desta forma, a mesma mulher, para acessar os cuidados para sua saúde, deve buscar, em
momentos distintos, equipes e prontuários também distintos - o que, no mínimo, é
irracional pelo ponto de vista da gerência e, para as mulheres, dificulta o acesso, ao
mesmo tempo em que afasta o serviço do projeto da assistência integral.
Importante salientar que, freqüentemente, tanto no campo da promoção, da prevenção ou da recuperação, muitas ações propostas e realizadas pelos diversos programas eram coincidentes ou paralelas. O planejamento das ações oferecidas era realizado
de forma isolada e o desempenho de cada atividade avaliado per se sem qualquer abordagem da eficiência e eficácia para a saúde do grupo atendido. Desta forma, freqüentemente,
os programas verticais sobrecarregavam estados e municípios c o m u m a burocracia
inconseqüente e inútil, resultando em baixo impacto nos indicadores de saúde.
Na prática, o significado desta situação de segmentação dos programas de saúde
reflete a ausência de uma visão integral de saúde e do indivíduo (no caso em análise, às
mulheres), ao mesmo tempo consagrando a tendência da especialização nas profissões
médicas. A adoção destas lógicas na organização dos serviços compromete resultados de
impacto sobre a saúde da população atendida. Nas estruturas gestoras do Ministério da
Saúde e das secretarias estaduais era evidente a ausência de integração das equipes
responsáveis pelos distintos programas. De modo geral, tais setores estão pautados por
uma abordagem restrita a partir de enfoque embaçado sobre os verdadeiros problemas
de saúde - institucionais e epidemiológicos - a serem enfrentados. Por outro lado, suas
estratégias de intervenção, baseadas em normas e parâmetros ministeriais rígidos, garantiam o desempenho a partir dos objetivos dos programas, raramente coincidentes às
necessidades dos serviços e populações atendidas.
Para os serviços, esta situação manifesta-se na irracionalidade e no paralelismo das
ações de saúde oferecidas à população. Isto se expressa nas formas de sua organização,
distribuição da oferta de atividades, equipe e horários de atendimento, entre outras. As
vítimas deste processo, sem dúvida, são os usuários dos serviços, que recebem uma
assistência compartimentada, desqualificada e, no mais das vezes, ineficaz. Em linhas
gerais, foi muito baixo o impacto epidemiológico destes programas, à exceção daqueles
voltados ao controle das doenças infecciosas, preveníveis por imunização.
No que diz respeito especificamente à temática reprodutiva e ao controle da
fecundidade, a década de 70 assistiu a u m amplo e vigoroso debate sobre as políticas
demográficas, polarizadas entre os pró e os anticontrolistas. Isto repercutiu, imobilizando as tímidas e equivocadas iniciativas do Ministério da Saúde sobre a incorporação

de ações de planejamento familiar no PSMI. A revitalização do debate sobre a temática
da população se deu pelo alarde em torno da explosão demográfica. O crescimento
demográfico - a princípio apresentado c o m o causa de desenvolvimento - posteriormente passa a ser responsabilizado pela degradação ambiental. N o entanto, agora, a
distância histórica destes argumentos já permite constatar que os problemas de desenvolvimento ou do meio ambiente não estão resolvidos, apesar da grande redução das
atuais taxas de crescimento populacional e da fecundidade.
C o m o referência setorial para análise das condições que possibilitaram a formulação do PAISM, O processo da reforma sanitária, pano de fundo para as inovações da saúde
no Brasil, encontrava-se em plena gestação nos anos 70 e 80. A partir daí, desenvolve-se
u m conjunto de conceitos e princípios capazes de conferir ao sistema de saúde eficácia
e qualidade, com impacto nos indicadores de saúde do País. Entre estes, o princípio da
integralidade, que entende a assistência organizada e voltada para o indivíduo na sua
singularidade e totalidade holística, envolvendo ainda a implementação de políticas
intersetoriais. Nos aspectos específicos da política de assistência à saúde, preconiza a
oferta de ações sincronizadas de promoção, proteção e recuperação, ampliando, assim,
o então vigente conceito de saúde.
Mesmo com o ambicioso objetivo de reverter os graves coeficientes de mortalidade
infantil e materna por intermédio da assistência médico-sanitária, o PSMI focalizava
como objeto de suas ações o binômio 'mãe-filho', em que à mãe estavam reservadas
ações de assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. Timidamente, vez por outra,
nas reformulações anuais rotineiramente realizadas do PSMI, eram agregadas orientações para a oferta de ações referentes ao controle da fecundidade. Estas, n o entanto,
surgiam sob os conceitos de espaçamentos de gestação, planejamento familiar ou de
paternidade responsável. A época, o Ministério da Saúde esteve sistematicamente recuado diante do debate social realizado sobre as políticas demográficas - o qual não propiciou uma situação de consenso que permitisse ao Ministério agir no campo reprodutivo,
salvo nos aspectos da promoção da natalidade.
Sobre isto vale a pena refletir u m pouco mais, tendo c o m o pressuposto que esse
tema atraiu, e ainda hoje atrai, divergências localizadas n o campo ideológico, moral,
religioso e ético e sua discussão desenha u m complexo mosaico.

Contando história
Embora difuso, o discurso do planejamento familiar já se expressava nos primórdios
do Brasil colonial, perpassando do Império ao início da República, marcado por uma
dissimulada tendência ou u m sentimento natalista, agregado à idéia do aperfeiçoamento e da melhoria da raça brasileira (Fonseca Sobrinho, 1992).

No período colonial, a Igreja foi a instituição que construiu, quase com exclusividade, o ideário social que se pretendia: português e cristão. O sucesso deste projeto envolveu estratégias tanto no plano do discurso cotidiano normativo como, ainda, decisões
em que as mulheres eram impedidas de assumir outro papel que não aquele determinado pela vida familiar (Priori, 1993).
Desta forma, a Igreja promoveu a mentalidade androcêntrica já tão presente naqueles tempos, incentivando as mulheres à obediência e servidão aos homens, incluindo a
procriação de tantos filhos quantos Deus ou a natureza determinassem. A posse, pela
herança, ficou garantida a partir da descendência controlada e se consolidou o estabelecimento da sociedade familiar.
De forma particular e decisiva, a Igreja teve como grande aliada a medicina. Médicos
e padres tinham acesso à intimidade das mulheres, mesmo que com objetivos distintos: um, voltado ao cuidado com a alma; o outro, com o corpo. Ambas as práticas eram
marcadas por u m a violenta intervenção nas vidas privadas e, no caso da medicina,
ainda reforçada por meio da normatização prescritiva sobre o corpo feminino.
Foi resultado desta época a elaboração de u m a imagem regular da feminilidade, o
que adequava-se aos interesses da Igreja. Para esta, a prática do sexo somente deveria
servir à procriação. Todas as marcas do desejo carnal e de animalidade do ato sexual
deveriam ser 'apagadas' pela concepção.
As penas da vida conjugal, assim como os sofrimentos decorrentes do parto, eram
vistos como oportunidades 'purificadoras', redentoras do pecado, para a ressurreição.
Deste modo, relegavam-se à maldição as mulheres infecundas, incapazes de reverter
com a pureza da gravidez a dimensão pecaminosa do coito.
Do Brasil colônia ao início da República verifica-se ainda que, implicitamente, uma
tendência natalista se expressa a partir da criação do salário-família e do auxílio-natalidade. No desenvolvimentismo pós-guerra, explicita-se mais nitidamente, por parte do
Estado de Getúlio, uma tendência pró-natalista.
Enquanto isso, no cenário internacional, são retomadas as teses do reverendo Thomas
Robert Malthus (1766-1834), que alertava sobre os perigos da superpopulação em decorrência do não correspondente crescimento da produção de alimentos. A despeito do
caráter moralista e repressor da sexualidade, explícito nas teses malthusianas, apenas o
aspecto da desproporcionalidade quantitativa entre os dois fenômenos - crescimento
demográfico e disponibilidade de alimentos - é tomado como referência para a discussão do planejamento familiar.
O outro aspecto em que vários preconizadores do planejamento familiar se fundamentam é o da eugenia ou do aperfeiçoamento da espécie humana, a partir de seleção
das raças. O que se destaca neste caso como princípio é a existência de distintas hierarquias qualitativas da raça humana.

No ano de 1952, Margaret Sanger criou, c o m sede em Londres, a International
Planned Parenthood Federation (1PPF), que contava com o apoio financeiro de diversas
instituições interessadas em planejamento familiar, visando ao controle demográficoportanto, restritivo às liberdades de procriação das mulheres ou dos casais. O IPPF passará, nos anos 60, a financiar entidades e outras instituições que realizavam o planejamento familiar no Brasil.
Identifica-se, justamente neste período, o surgimento da polêmica entre as políticas
de controle demográfico e as anticontrolistas. A partir da Revolução Cubana, são reforçados o pensamento e a doutrina controlista no Brasil (Fonseca Sobrinho, 1992). Naquela época, os Estados Unidos formularam uma política de ajuda aos países latinoamericanos, cuja condição para obtenção de ajuda econômica era a adoção, por parte
do país solicitante, de estratégias voltadas à redução do crescimento demográfico.
A argumentação favorável ao controle demográfico sustentava que o crescimento
econômico e o próprio desenvolvimento só seriam possíveis com intervenções dirigidas
à redução do ritmo do crescimento demográfico. Movimentos sociais, partidos políticos clandestinos e outros setores da sociedade progressista indignaram-se com os princípios defendidos pelos controlistas, ainda mobilizados no debate sobre o avanço impe¬
rialista, na extensão do território nacional, na baixa densidade demográfica e na necessidade de sua ocupação como estratégia de autonomia nacional.
A este debate comparecia, naturalmente, a Igreja, com o seu conjunto de razões de
ordem moral e religiosa, vinculando sexo à procriação. Essa posição será relativamente
flexibilizada no final dos anos 70, quando a Igreja passa a admitir u m 'certo controle' da
fecundidade, desde que o método utilizado fosse a abstinência periódica da prática de
sexo. Esta prática foi denominada pela própria Igreja como 'método natural' e representou u m importante avanço na modificação das herméticas idéias consagradas no Concilio de Trento, do século XVII.
Tendo perdurado por longo tempo, diversas nuances podem ser identificadas nas
ideologias envolvidas. No campo das políticas públicas, revezavam-se estratégias para a
adoção de práticas, m e s m o que veladas, para o controle da fecundidade. Todos esses
movimentos fizeram com que, em meados dos anos 70, o Ministério da Saúde incorporasse a paternidade responsável ao PSMI. Em 1977, também no contexto do PSMI, foi
elaborado o Programa de Prevenção da Gravidez de Alto Risco (PPGAR), que previa a
oferta de contracepção às mulheres com risco gestacional.
O PPGAR teve imediata reação contrária da sociedade, principalmente do movimento de saúde e imprensa 'nanica', de forte expressão na época. A iniciativa do ministério
foi entendida c o m o estratégia voltada ao controle demográfico, já que os chamados
critérios de risco encaminhavam u m controle de nascimentos entre as populações
pobre e negra.

Para a elaboração do PPGAR, o Ministério da Saúde mobilizou diversos professores de
universidades brasileiras envolvidos com a temática de saúde reprodutiva. O recuo
deste programa, diante das reações sociais que culminaram com o seu arquivamento,
resultou em problemas políticos entre esse grupo de médicos - professores das cadeiras
de gineco-obstetrícia - e o ministério. Essa situação somente se reverteria tempos depois, no processo de negociação que possibilitou a política atual da assistência integral.
A fragilidade política com que, à época, o Ministério da Saúde enfrentou esta situação permitiu a criação de u m vácuo institucional, favorecendo o surgimento e o crescimento de outras instituições que brindavam ações de planejamento familiar às m u lheres. Dentre estas, a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM) e o Centro
de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC) foram as de maior
relevância (Costa, 1996).
A BEMFAM foi criada em novembro de 1965 como uma entidade privada sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, mas com intervenções em quase todo o território nacional. Financiada por capital internacional e filiada ao IPPF; tinha como estratégia o treinamento de profissionais da saúde para a prática do planejamento familiar e a prestação
direta de assistência exclusiva em ações contraceptivas, por meio de unidades próprias ou
conveniadas com prefeituras, sindicatos, secretarias de saúde e universidades.
No caso do CPAIMC, o financiamento para as suas atividades no Brasil provinha
fundamentalmente das instituições vinculadas ao sistema USAID (United States Agency
for International Development) - pela Family Planning International Assistance (FPIA),
Pathfinder Foundation e outras. Sua estratégia, no entanto, foi mais agressiva e eficaz na
criação e consolidação de u m a 'cultura' contraceptiva e intervencionista entre os profissionais da saúde, especialmente os médicos. Para tanto, financiou treinamentos de
profissionais vinculados ao ensino da medicina, da enfermagem e de outras áreas afins,
além de sustentar - treinando-os, doando o equipamento e subsidiando as suas atividades - u m a verdadeira rede de médicos que realizavam esterilizações cirúrgicas por
meio da técnica de laparoscopia.
O CPAIMC foi ainda distribuidor de material contraceptivo para diversas outras instituições congêneres, importando insumos a partir do uso de sua prerrogativa para
isenção de impostos de importação, em virtude dos benefícios conferidos pelo título de
'utilidade pública, sem fins lucrativos', conferido pelo governo brasileiro.
A ideologia do controle da natalidade, largamente disseminada no chamado Terceiro
M u n d o e, no caso especial, n o Brasil, teve também sua origem nos interesses norteamericanos, que vislumbravam ameaças a seus projetos econômicos e políticos na
'explosão demográfica' do planeta. Isto ficou explicitado a partir da divulgação do documento oficial "Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os
interesses dos EUA', de 10 de dezembro de 1974 e só divulgado no Brasil e m 1989,
codificado como NSSM-200.

Este documento foi assinado pelo Sr. Henry Kissinger e dirigido aos secretários de
estado americanos. Nele, são discutidos aspectos econômicos, políticos e ecológicos
relacionados - e supostamente - ameaçados pelo alardeado crescimento demográfico.
Contém a seguinte citação:
O principal fator que está influindo na necessidade de matérias-primas não-agrícolas é
o nível de atividade industrial, regional e mundial. Por exemplo, os EUA, c o m 6% da
população mundial, consomem aproximadamente u m terço dos recursos mundiais (...).
(Brasil. Congresso Nacional, 1993)

Mais adiante, o NSSM-200 define algumas estratégias que foram desenvolvidas mais
tarde em nosso país. Ao lado da índia, Bangladesh,Paquistão,Nigéria, México, Indonésia,
Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia, o Brasil figurava como prioridade.
Coincidentemente, no Brasil dos anos 7 0 (época marcada pelo endurecimento da
ditadura militar), reforça-se entre os militares o discurso da segurança nacional ameaçada
pelo grande contingente de pobres e famílias numerosas, 'presas fáceis' para a propaganda de idéias subversivas (Fonseca Sobrinho, 1992). Ressalte-se, ainda, o recrudesci¬
mento de idéias eugênicas expressas, por exemplo, na declaração do general Valdir
Vasconcelos sobre a condição de sub-raça de brasileiros que não atingiam as condições
físicas e de saúde exigidas para o ingresso no serviço militar, indicando, segundo ele, a
premência de controlar nascimentos desta 'subespécie'.
A súbita radicalização do discurso dos militares em relação à temática da população,
no início da década de 80, talvez tenha sido o toque necessário para provocar a conformação do cenário que resultou na formulação do PAISM, incluindo novos atores no processo.
U m espaço aberto pelo Ministério da Saúde, pelo então secretário-geral Mozart de Abreu
e Lima, permitiu que técnicos do setor de reconhecida posição crítica à situação vigente
e professores universitários, especialmente da Universidade de Campinas (UNICAMP), formulassem uma proposta preliminar de programa. Na seqüência, esta proposta foi amplamente debatida na comunidade de saúde, no movimento da reforma sanitária e ainda
com militantes do incipiente movimento feminista que se estruturava à época no País.
Desta forma, a criação do PAISM neutraliza as polarizações e inclui uma prática de discussão
com o grupo populacional objeto da política, ou seja, as mulheres - até então, alheias à
discussão. Ε assim, então, que o PAISM passa a ser u m assunto de mulheres (Costa, 1996).
Desde a década de 60, inspiradas no feminismo internacional e no clima da liberdade sexual conferida pela pílula contraceptiva, as mulheres brasileiras vinham processando a ruptura c o m o clássico e exclusivo papel social que lhes era atribuído desde
sempre: a maternidade e a profissão de dona de casa. Gradativamente, crescia o com¬
parecimento feminino no mercado de trabalho e aumentava o número das que ingressavam nas universidades, construindo uma cultura de cidadania feminina. Nesse
contexto, elas passam a demandar pelo controle da fecundidade, com claras aspirações por vivências sexuais desvinculadas da procriação. N o entanto, os serviços de

saúde ainda não estavam habilitados ao atendimento destas necessidades, restrito
apenas aos serviços - de baixa cobertura e de qualidade duvidosa - oferecidos pelas
instituições do tipo BEMFAM ou CPAIMC.

P A I S M : O desafio da construção do novo
Ε no contexto desta conjuntura que surge o novo discurso, costurado no tecido dos
direitos e talhado na segurança da saúde e na autonomia das mulheres e dos casais na
definição do tamanho de suas proles. Em 1983, o Ministério da Saúde, na figura do
então ministro Valdir Arcoverde, anuncia o PAISM em depoimento para Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) que investigava o crescimento populacional no Congresso Nacional. O programa deveria ser desenvolvido pela rede pública e conveniada de
saúde e alicerçado nas programações locais, ajustando-se às necessidades e especificidades
epidemiológicas e às prioridades de cada município e sua base populacional.
A moldura que permitiu esta formulação programática foram a reforma sanitária e
os princípios do SUS, e sua anunciação como bases para uma ação programática faz do
PAISM O primeiro e talvez ainda único programa de saúde adequado aos princípios da
descentralização, recusando as estratégias verticalizadoras nas suas bases conceituais e
doutrinárias. Isto não significa que as práticas utilizadas em sua implementação ten h a m sido inovadoras, ou que tenham rompido com a cultura dos programas verticais.
Ao contrário, o próprio Ministério da Saúde ainda não processou suas novas funções
requeridas pelo SUS e continua, ainda hoje, agindo de forma centralizada e desarticulada.
O PAISM constitui-se de u m conjunto de diretrizes e princípios destinados a orientar
toda a assistência oferecida às mulheres das distintas faixas etárias, etnias ou classes
sociais, nas suas necessidades epidemiologicamente detectáveis - incluindo as demandas
específicas do processo reprodutivo. Compreende, ainda, todo o conjunto de patologias e
situações que envolvam o controle do risco à saúde e ao bem-estar da população feminina.
Desta forma, as orientações e diretrizes do programa devem estar voltadas transversalmente às distintas áreas de organização da assistência no âmbito das instituições do
sistema de saúde. Isto significa a adoção destes princípios e orientações para todo atendimento oferecido às mulheres pela rede de saúde, incluindo as situações de emergência,
internação hospitalar, ações de saúde mental, atenção clínica, cirúrgica, ou mesmo nas
especificidades ligadas à saúde da mulher trabalhadora. Assim sendo, o PAISM exige ações
e estratégias harmonizadas a partir das distintas áreas e setores das instituições do SUS.
As suas linhas estratégicas de intervenção explicitam e aperfeiçoam o conceito da
integralidade por meio da oferta de ações educativas, promocionais, preventivas, de
diagnóstico e de recuperação da saúde. O destaque conferido às ações educativas objetiva intervir nas relações de poder das mulheres tanto com os serviços de saúde como

nas demais situações relacionais assimétricas para as mulheres. Esta estratégia tem por
intenção estimular nas mulheres mudanças em relação ao autocuidado e à apropriação
de seus corpos e controle de sua saúde.
A inclusão das ações de planejamento familiar ou de controle da fecundidade no PAISM
não pode significar qualquer priorização destas ações e m detrimento de outras,
identificadas no diagnóstico epidemiológico. Este princípio é capaz de permitir uma intervenção efetiva na saúde de uma forma geral e, em particular, nos aspectos da reprodução.
O controle da fecundidade n ã o deve acrescentar n e n h u m risco à saúde das
mulheres. Isto deve ser garantido a partir da abordagem integral, d o acompanhamento clínico e ginecológico, tanto na indicação c o m o n o seguimento do uso de
métodos contraceptivos.
O avanço deste conceito de política de saúde integral para as mulheres coloca o
Brasil em u m a situação privilegiada internacionalmente. As conquistas recentes sobre
os direitos reprodutivos - inscritas nos documentos que emergiram das conferências
do Cairo (Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 1994) e de
Beijing (Conferência sobre a Mulher, 1995) - que recomendam a oferta de programas de
saúde sexual e reprodutiva aos homens e mulheres não deveria limitar as políticas
brasileiras mas sim amparar os avanços conceituais já institucionalizados aqui.
Reconhecendo no âmbito internacional o grande avanço contido nestas recomendações, é necessário alertar que, no caso brasileiro, não são aceitáveis recuos em relação
ao aspecto do conceito da integralidade assistencial. Estes documentos internacionais
devem ser usados no reforço e na consolidação da prática desta política. O argumento
da inclusão do h o m e m nas ações de saúde reprodutiva, supostamente tido como novidade, está implicitamente contemplado nos princípios do PAISM e, explicitamente, nas
diretrizes que orientam a integralidade assistencial preconizada para todos os indivíduos atendidos pelo SUS.

Saúde Reprodutiva, u m conceito e m negociação

1

Torna-se necessário discutir as origens e circunstâncias dos debates políticos que
culminaram na formulação do conceito de saúde reprodutiva no âmbito das Conferências do Sistema Organização das Nações Unidas (ONU).
A Conferência de Bucareste, em 1974, teve como grande tema a nova ordem econômica mundial e a discussão sobre a redução de fecundidade c o m o favorecedora do
desenvolvimento (antagonizada pelos defensores da posição inversa, ou seja, o desenvolvimento como responsável pela redução da fecundidade). O s países do Sul insistiam
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A íntegra do Plano de Ação do Cairo é encontrada em LASSONDE, 1997.

na importância do desenvolvimento, ao passo que os industrializados sustentavam
que, sem o planejamento familiar e a conseqüente queda de fecundidade, as economias
dos países do Sul não avançariam.
Na Conferência do México (1984) é organizada uma petição de grande parte dos
países em desenvolvimento, buscando junto à comunidade internacional ajuda técnica e financeira para a implementação de programas de controle da natalidade. Atribuiuse grande importância ao crescimento populacional, relacionando-o à situação de desenvolvimento. Para surpresa geral, os Estados Unidos, naquele momento, assumem
outro discurso, diferente do anteriormente explicitado. Afirmam que o crescimento
demográfico é evento de efeito neutro no desenvolvimento e que as verdadeiras causas
de subdesenvolvimento estavam relacionadas à excessiva centralização de suas economias, que impunha pressões artificiais ao mercado. Claro que esta argumentação estava
dirigida especialmente aos países socialistas e comunistas, e sua base estava fundamentada na idéia de que é possível adaptar-se ao crescimento demográfico à medida que os
mercados funcionem bem.
Desta forma, os Estados Unidos seguem defendendo as suas idéias sobre o desenvolvimento, mas a redução do crescimento demográfico já não constitui condição para
alcançá-lo. Substituindo a orientação de reduzir a fecundidade e o crescimento
demográfico, passam a preconizar a liberdade dos intercâmbios comerciais, o espírito
empresarial, a ajuda internacional e a diversificação da fontes de investimento.
Na Conferência do Cairo, os debates assumem u m a lógica distinta. A reunião é
marcada pela discussão sobre a desigualdade entre os sexos, a luta contra a pobreza, as
reivindicações dos movimentos religiosos e a busca de identidade cultural.
Assim, de forma geral, identifica-se que, em que cada conferência, prevalecem cortes ideológicos distintos, desenhando, de forma reduzida, os formatos: e m Bucareste
evidencia-se o debate Norte/Sul; no México exibe as diferenças entre Leste/Oeste; no
Cairo, debate-se a polarização entre os defensores de sociedades laicas e os de concepções teocráticas ou fundamentalistas. É aí que se evidencia a oposição entre os que
defendem os direitos sexuais no campo da reprodução e da sexualidade e aqueles que
consideram que os estados têm o papel de restringir estes direitos em nome de valores
culturais e religiosos.
Estas posições antagônicas e polarizadas imprimem profundidade aos valores sociais
e morais na discussão da temática da vida, da sexualidade e da morte em busca de u m
consenso internacional. Este debate, sem dúvida, foi em parte provocado e sustentado
pela forte presença do movimento feminista, que jamais havia alcançado tanto prestígio nas negociações internacionais.
Salienta-se que este prestígio deve-se às alianças que o movimento feminista estabeleceu, em especial com o chamado Grupo População -bastante experiente em negociações similares anteriores, com o próprio governo norte-americano (ator determinante

nas negociações). O movimento feminista ainda contou com o expressivo trabalho da
secretária-geral da conferência, que ofereceu apoio pessoal à temática de interesse para
as mulheres (Lassonde, 1997).
O GrupoPopulaçãoé u m movimento de origem americana que tem objetivos internacionais. Ele aglutina representantes do meio acadêmico, governamental, das ONGs e
dos meios de comunicação. Na Conferência do Meio Ambiente (1992), o Rio de Janeiro
começa uma relação deste grupo com as feministas. Primeiro, uma relação de conflito;
depois, de aproximação, baseada na discussão sobre o desenvolvimento sustentável e a
dimensão demográfica. Aposição das feministas é firme sobre a não-inclusão da temática
população em uma conferência sobre o meio ambiente, já que isso impediria o avanço
social das mulheres. Segundo Louise Lassonde, o argumento de que era necessária a
implementação do planejamento familiar-defendida pelo GrupoPopulação-eravisto
c o m o u m a acusação de que o ventre feminino era o responsável pela degradação
ambiental. O que estava posto, na verdade, era o ressurgimento do debate sobre o livre
arbítrio das mulheres nas decisões reprodutivas contra a intervenção estatal no controle dos nascimentos, desta vez tendo c o m o contraponto o argumento ecológicopreservacionista defendido pelo Grupo.
Importante lembrar ainda que, naquela ocasião, c o m o objetivo de neutralizar a
influência do Grupo População, o movimento feminista se apoia no Vaticano na defesa
de uma plataforma c o m u m para limitar a presença do planejamento familiar na Agenda 21, resultante da conferência. O governo americano também dá apoio a esse acordo
tático, avaliando as devidas compensações decorrentes da ausência da temática
demográfica na Agenda 21 e o fortalecimento de pautas sobre modelos de produção e de
consumo, sobre os quais os Estados Unidos mantiveram-se firmes nas negociações de
preservação do American way of life.
Após a Conferência do Rio houve muitas mudanças nas relações entre os grupos de
atuação no cenário internacional, configurando as alianças que chegaram ao Cairo.
Logo no início da fase de preparação para o Cairo, a aproximação entre as feministas e
o GrupoPopulaçãobuscava u m acordo c o m u m , que permitisse a conciliação de interesses dos dois grupos e o conseqüente fortalecimento de suas posições na conferência. De u m a forma geral, o Grupo População abandona a ênfase em relação ao planejamento familiar, ao adotar a prioridade das feministas: a defesa dos direitos, da saúde
e da posição social das mulheres. D o consenso surge a noção de saúde reprodutiva a
partir daí adotada pelos dois grupos (Lassonde, 1997). Este consenso seria ampliado nos
acordos firmados nesta conferência, contabilizando, sem dúvida, grandes avanços para
os grupos envolvidos.
No entanto, a criação do conceito de saúde reprodutiva - ainda que vitorioso do
ponto de vista da política internacional - não dá conta das múltiplas dimensões e complexidades da saúde. Isto já fica explícito no Programa de Ação emanado pela própria

conferência, ao definir que "saúde reprodutiva refere-se ao estado de bem-estar físico,
mental e social das pessoas relacionados ao aparelho genital e seu funcionamento". Se a
definição da saúde adotada pela O N U já era passível de limitações conceituais, fica
realmente complicada quando o mesmo conceito é aplicado ao aparelho genital que o
reduz ainda mais.
Do ponto de vista operacional, realizar programas ou projetos de assistência à saúde
reprodutiva sem uma concomitante abordagem integral pode incorrerem importantes riscos para as mulheres. Isso acontece à medida que fatores e situações relacionados
a outros aparelhos ou funções de u m indivíduo têm relação direta com as tecnologias
usadas nas práticas da abordagem reprodutiva. Isto remete à necessidade de u m debate
ético para a garantia das reais prioridades dos grupos e dos indivíduos e, principalmente, no controle da iatrogenia médica.
A insistência nesta discussão decorre do fato de que, nos tempos pós-Cairo e pósBeijing, ativistas feministas apegam-se aos acordos decorrentes destas conferências para
formular demandas por programas de saúde sexual e reprodutiva descontextualizadas
dos princípios da integralidade. Ε importante delimitar os riscos disso decorrentes,
pois, nos anos 70, quando a sociedade brasileira recusou programas verticais de plane
jamento familiar, já discutia sobre a impropriedade desta abordagem focalizada apenas
nos aspectos da reprodução.
A assistência integral, tal como entendida no âmbito do movimento feminista brasileiro, constitui-se em u m patrimônio inegociável de discussões e de experiências
práticas consubstanciadas no PAISM que deve constituir a referência conceituai e estratégica em saúde para a implementação das ações de saúde reprodutiva.
Para as feministas brasileiras, c m especial aquelas que são também profissionais da
saúde - que trilharam u m longo percurso na luta pela saúde e direitos reprodutivos das
mulheres, agregando suas experiências profissionais como gestoras -, fica o desafio de
implementar, na prática da saúde, as conquistas políticas decorrentes dos diversos espaços de luta e de ação pública das mulheres. Só não vale jogar o bebê com a água do banho.
Diante do exposto, verifica-se que, no plano dos conceitos e das políticas para a
saúde das mulheres, o PAISM satisfaz inteiramente. No entanto, são necessários ajustes e
adequações, de modo a abarcar a dinâmica e complexa realidade epidemiológica- de
que a AIDS e as doenças cardiovasculares entre mulheres constituem dois grandes exemplos desafiadores de estratégias do sistema de saúde.
O grande dilema é a sua implementação, configurada em u m perturbado cenário
macropolítico e setorial de franca e permanente ameaça à consolidação do SUS. Assim
é que, apesar de mais de uma década de sua formulação, é ainda preocupante o nível de
saúde evidenciado pelos indicadores epidemiológicos, bem como a grande insatisfação
das usuárias dos serviços de saúde (Costa, 1992).

A realidade da saúde da população feminina brasileira demonstra que, apesar de
bem formuladas, as políticas não têm sido implementadas. A afirmativa pode ser comprovada tomando-se alguns dos indicadores de saúde reprodutiva c o m o exemplo. A
mortalidade materna, oficialmente registrada em 114,2 óbitos por 100.000 nascidosvivos para o ano de 1991, situa o Brasil entre os países de alto risco para os direitos
reprodutivos, especialmente no exercício daquela função mais valorizada socialmente
para a mulher: a maternidade (a título de curiosidade, ressalta-se que esta taxa é 25
vezes maior do que a canadense).
Os índices muito elevados de esterilização cirúrgica de mulheres - como identificado na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD)/IBGE (1986) - encontram-se em
franco processo de crescimento, o que ficou evidenciado pela Pesquisa Nacional sobre
Demografia e Saúde (BEMFAM/DHS, 1996). Entre as usuárias de contracepção unidas, 40,1%
estão esterilizadas. Em 1986, a PNAD/IBGE registrou uma taxa de 27%. O ritmo galopante da
esterilização como método de alternativa contraceptiva evidencia a consolidação de uma
cultura reprodutiva construída mediante bases perversas em relação ao universo e às
modalidades de escolhas. Mesmo reconhecendo o direito ao método definitivo cirúrgico,
fica a indagação sobre as condições nas quais esta escolha se processa.
Estas duas situações - mortalidade materna e esterilizações cirúrgicas - relacionamse diretamente ao uso abusivo das cesarianas n o País. Embora a alta incidência de
cesáreas seja sobejamente conhecida, ainda não existem mecanismos eficientes para o
seu controle c regulação. Esta situação submete mulheres e recém-nascidos a riscos
desnecessários e continua sem merecer qualquer atenção especial dos poderes públicos
para o seu controle.

A política setorial da saúde — S U S — como base de sustentação para o P A I S M
Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição brasileira. Pela primeira vez foi incluída, n o texto constitucional, u m a seção sobre a saúde
(inspirada n o debate que vinha acontecendo no País, contextualizado c o m o reforma
sanitária). A saúde está inserida n o contexto d o Sistema de Seguridade Social, u m
conjunto de políticas e ações dirigidas à proteção social da população, c o m u m financiamento c o m u m . Além do financiamento da Seguridade Social, a saúde tem ainda
outras fontes complementares provenientes dos estados, municípios e da própria
União. Para a regulamentação e operacionalização dos princípios constitucionais, foi
elaborada a Lei Orgânica da Saúde, que organizou e definiu o funcionamento do SUS
(Rodriguez, 1994).

O artigo 198, inciso III da Constituição Federal determina que
as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização com direção única; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

O s princípios e diretrizes para o SUS definem-se na universalidade, na eqüidade e na
integralidade. Isto significa que as ações devem se dirigir ao conjunto da população brasileira de forma eqüitativa e integral - portanto, com qualidade que garanta a resolubilidade
dos agravos individuais ou coletivos à saúde. A estratégia principal é a da descentralização
municipalizada, com o exercício do controle social e participação da comunidade.
As Conferências de Saúde representam de modo ideal o momento adequado para
articular internamente as diversas competências sanitárias atribuídas a determinado
nível de governo e, externamente, estas com as demais políticas que interessam à saúde.
O s conselhos, de caráter permanente e deliberativo, são órgãos colegiados, integrados
por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde e
dos usuários. Devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde (Dallari, 1994).
Até o presente, o sistema de saúde da maioria dos municípios ainda não realizou
todas as transformações necessárias para sua adequação aos mandamentos constitucionais e da Lei Orgânica da Saúde. Para isso, é necessário se mudar a lógica segundo a
qual o sistema vem operando, melhorando a qualidade do atendimento e os resultados
das ações executadas. O SUS ainda não é o que está sendo praticado, mas o que deve ser
construído (Barros, 1994).
É u m fenômeno surpreendente a mobilização social em tomo do processo de construção do SUS. Isto fica claramente explícito na realização das conferências de saúde,
embora seja u m processo permanente quando visto na prática do controle social realizada pelos conselhos de saúde municipais ou estaduais.
De fato, a realidade de inúmeras experiências locais tem revelado uma criatividade
imensa, demonstrando que desde que haja decisão política e vontade, m e s m o com
condições financeiras mínimas, muito pode e já tem sido feito no rumo das mudanças
do modelo assistencial e na produtividade de recursos. No entanto, deliberadamente ou
não, processa-se u m a ferrenha crítica ao SUS, com decretação de sua falência. Nisto,
especialmente, a mídia tem contribuído sobremaneira, sempre informando a população de forma parcial, sem nunca explicar os fatos vinculando-os às suas verdadeiras
questões e causas.
Assim, sacrifica-se a lógica doutrinária do SUS em detrimento da permanente disputa de hegemonia com outras concepções de organização setorial e com as tentativas
de preservação de interesses mercantis propiciados e garantidos pelo modelo vigente.

A sonegação do repasse à saúde dos recursos financeiros provenientes do Fundo da
Seguridade Social, aliada ao processo de 'reforma administrativa' (pautado pelo enfraquecimento do setor público) e às dificuldades para o repasse direto dos recursos financeiros aos municípios constituem u m conjunto de estratégias perversas que, na prática, têm impedido a consolidação do SUS.
O PAISM deve ser entendido, então, como a política para a assistência às mulheres no
contexto do SUS. Sua implementação resulta, em última instância, na qualificação
desta assistência e na melhoria dos níveis de saúde da população feminina, consolidando a saúde como direito de cidadania para as mulheres. Assim, as experiências positivas
relacionadas à sua implementação devem ser amplamente divulgadas como práticas
exemplares para outros municípios e localidades.
Os movimentos sociais, em especial o de mulheres, clássico demandante da implantação do PAISM, devem ocupar as instâncias institucionais do controle social da
saúde (conselhos de saúde, conferências etc), consolidando alianças com os demais
setores da luta pela saúde. Esta proposta fundamenta-se no fato de que, apesar da existência de garantias legais e formais tanto para o SUS como para o PAISM, sua consolidação
e implantação plena é processo a ser construído cotidianamente nas instituições do
SUS dos diversos níveis, o que provavelmente só será assegurado com u m a prática
eficaz de controle e de pressão dos movimentos sociais.
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