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RELATÓRIO 

 

EVENTO 

 II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DO MARANHÃO - DIREITO À 

SAÚDE: UMA CONQUISTA DAS MULHERES E UMA POLÍTICA DE ESTADO. 

LOCAL E PARTICIPANTES 

 Auditório do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão). 

 Municípios com representação das Gestoras de Políticas para as Mulheres: Rosário, Aldeias Altas, 

Fortaleza dos Nogueiras, São Luís, Matinha, Miranda do Norte, Governador Eugênio de Barros, Santa 

Luzia do Paruá, Santa Rita, Icatu, Bacabal, Itapecuru Mirim, Igarapé do Meio, Timon, São Mateus do 

Maranhão, Colinas, Formosa da Serra Negra.  

 Municípios com representação das Gestoras de Saúde para as Mulheres e Secretarias de Saúde: 

Balsas, Bacabal, Barra do Corda, Rosário, Colinas, Cururupu, Codó, Mirador, Timon, Bom Jardim, 

Caxias, Icatu, Aldeias Altas, Fortaleza dos Nogueiras, Governador Eugênio Barros, Primeira Cruz. 

OBJETIVOS 

 GERAL:  

 Dialogar sobre a Política de Saúde da Mulher e as Políticas para as Mulheres para o fortalecimento 
das ações nos territórios no contexto da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (2ª CNSMU) e da 
2ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres do Maranhão (2ª CESMU). 

 
ESPECÍFICO: 
• Dialogar com as redes dos movimentos sociais de mulheres e suas diversidades, sistematizando subsídios 
para os desafios a serem deliberados na 2ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres do Maranhão (2ª 
CESMU); 
• Ampliar a mobilização e articulação para a 2ª CESMU, junto às organizações de mulheres/sociedade civil, 
órgãos/instituições do poder público e instâncias de controle social das políticas públicas de saúde e da 
mulher; 
• Fortalecer o protagonismo da diversidade das mulheres e o controle social das políticas públicas de saúde 
e da mulher. 

 

PROGRAMAÇÃO 

      

08:30h - Credenciamento 
09h - Mesa de Abertura 
09:30h -  Debate Central: 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres  
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 Debatedora: Katia Souto – Assessora Técnica do Ministério da Saúde (MS) e membro da Comissão de 
Relatoria da 2ª CNSMU 
10:00h - Debate 
10:30h -  Debate 1: Política Estadual de Saúde da Mulher: Avanços e Desafios e a realização da 2ª CESMU  

 Debatedoras:  
 Emanuela Brasileiro - Chefe do Departamento de Atenção à Saúde da Mulher / SES  
 Lúcia Azevedo – Chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas / SEMU 
 
11:00h – Debate/Plenária 
 
12:00h – Almoço 
 
14:00h - Debate 2:  Eixos de organização e debate da 2ª Conferência Nacional de Saúde:  

1 - O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na 
saúde das mulheres 

Debatedoras: 
 Maria Lúcia Gato de Jesus – Presidenta do Conselho Estadual da Mulher / Grupo de Mulheres Negras 
“Mãe Andresa”/ Especialista em Saúde da Mulher Negra - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
 Célia Salazar – Secretária Adjunta de Estado de Desenvolvimento Social / Assistente Social / Professora 
da UFMA 
 

2 - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres 
Debatedoras: 
 Sandra Maria Ferreira Gonçalves – Conselheira Estadual da Mulher / Central de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB/MA) / Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 3º grau no 
Estado do Maranhão (SINTEMA) / Funcionária da UFMA 
 Representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT)/SES. 
 

3 - Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres 
Debatedoras: 
 Deline Cutrim – Coordenadora do Coletivo de Mulheres com Deficiência / Participa do Fórum de 
Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia / Especialista em Educação Inclusiva e Especial/UEMA  
 Silvia Viana - Superintendente de Atenção Primária / Secretaria Adjunta da Política de Atenção Primária 
e Vigilância em Saúde/SES 
 

4 - Políticas Públicas para Mulheres e a Participação Social 
Debatedoras:  
 Mary Ferreira – Membro da Coordenação Estadual do Fórum Maranhense de Mulheres / Mestra em 
Políticas Públicas - UFMA / Doutora em Sociologia - Universidade Estadual Paulista / Professora da UFMA 
 Márcia Rodrigues – Chefe do Departamento de Articulação Institucional e Ações Temáticas/SEMU.   
 
16:00h - Debate/Plenária 
 
18:00h – Encerramento 
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SUBSÍDIOS PARA O DOCUMENTO NORTEADOR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

DA MULHER 

 

1- SUGESTÕES E PROPOSTAS 

 

1.1- Proposições 

 Nos debates realizados durante a programação apresentada acima, foram formuladas as 

seguintes proposições: 

 

 Conteúdo:  

 Incorporar as proposições relacionadas à saúde contidas na carta do 
movimento nacional de mulheres com deficiência; 

 Realizar balanço dos avanços que o Maranhão verifica na política de 
saúde das mulheres 

 Análise dos gargalos e dificuldades encontrados no funcionamento do 
SUS e de suas políticas a serem enfrentados no sentido de definir e 
executar políticas inclusivas pensadas e organizadas em uma linha de 
cuidados que reflita as necessidades de todas as mulheres 
considerando vulnerabilidades, grupos identitários, ciclos de vida, 
buscando compreender as diferenças e especificidades para construir a 
equidade; 

 Trabalhar com as conceituações de empoderamento, autonomia, 
especificidades (listar), e cuidado para a estruturação transversal da 
política de saúde da mulher, bem como da garantia de integralidade, 
considerando a atual estrutura da secretaria (Rede de serviços, Atenção 
Primária e vigilância em saúde); 

 Marco legal (Lei) das definições e pactuações da política estadual de 
saúde da mulher para estruturação da mesma enquanto política de 
Estado; 

 Enfrentar déficits de encaminhamento da política de saúde das 
mulheres observando o que já foi alcançado (balanço); 
 

 Construção de um instrumento que possibilite a coleta de dados reais 
da situação de saúde das mulheres no Maranhão articulando as 
políticas para mulheres no contexto geral de governo e a política de 
saúde para a mulher; 

 Levantar o que o Maranhão está produzindo, enquanto Políticas 
Públicas que dialoguem com um modelo Sustentável de Trabalho; 

 Qual a participação das mulheres nesses Processos de Trabalho? Como 
estão as desigualdades no Mundo do Trabalho, quando pensamos nas 
Questões de Gênero? Qual o impacto das doenças ocupacionais? Como 
isso se articula com a saúde?; 

 Função/Papel do Estado Laico. Precisamos entender e respeitar o papel 
do Estado no cumprimento de suas funções e nos processos 
democráticos; 
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 Precisamos avaliar com melhor propriedade, as desigualdades 
existentes nas relações do trabalho doméstico, no que diz respeito à 
Saúde das Trabalhadoras, assim como seus Direitos e a Humanização do 
Trabalho Doméstico; 

 Precisamos entender o Papel do Estado nas Sociedades Capitalistas, 
este modelo limita nossas ações enquanto Governo e precisamos 
compreender as contradições; 

 Apontar perspectivas de enfrentamento dentro e fora do governo, pois 
esta é uma Conferência de Conteúdos Emancipatórios. 

 Temos como desafio: assumir que somos um Estado com população 
predominantemente Negra (somando os negros com os pardos) e 
extrair a consequência deste fator na (re) formulação da política de 
saúde da mulher, considerando saberes tradicionais (parteiras) e o lugar 
da ancestralidade. Introduzir a Visão Africana em nossas Práticas, com 
seus Saberes e Conhecimentos; 

 Valorizar a Cultura Popular, os Saberes Tradicionais, a Saúde Popular, as 
Parteiras Leigas, o papel do Agente de Saúde, buscando o Equilíbrio das 
Comunidades, a valorização dos Povos Tradicionais, com seus Saberes 
e Tradições (Mulheres Negras, Indígenas e Quilombolas). 

 O nosso País está doente. A nossa Saúde não está bem.  As 
Vulnerabilidades estão aí, aos nossos olhos. O processo das 
Conferências são nossos Espaços de Diálogos, Negociação, Formulação 
e Construção Coletiva, conquistados historicamente. Quais as nossas 
Estratégias de Lutas, daqui para frente?; 

 Buscar o diálogo com a Academia, enquanto Instituição formadora de 
opinião e de profissionais de saúde. Crítica: não discute as Questões das 
Desigualdades das Classes Sociais, de Raça e Etnia, com profundidade; 

 Os Espaços de Lutas das Mulheres, tendo como base as Conferências 
Nacionais, Estaduais, Regionais..., são inquestionáveis, porém, não 
bastam e não são suficientes na atual Conjuntura Política; 

 Precisamos desconstruir o atual Modelo de Sociedade Patriarcal, 
Conservador, Machista, Sexista na qual estamos inseridas. Por que isso 
influi diretamente nos modelos de Saúde, Educação e todas as Políticas 
Sociais.  Pensar o Modelo de Saúde que queremos nos remete a refletir, 
num conjunto muito maior! Pois, temos que pensar as “Diversidades 
das Mulheres”, considerando tanto as questões de Gênero, Raça, Etnia, 
como refletir acerca de problemas enfrentados pelas mulheres das 
cidades e do campo; mulheres urbanas e rurais; mulheres das águas e 
das florestas; 

 As Conferências devem ser concebidas/entendidas como uma 
Estratégia Política. Base do nosso Contraponto: exercício de 
observação, do que foi alcançado em termos de avanços e desafios. 

 Apontar para o fortalecimento do controle social por meio dos 
Conselhos Municipais para uma participação significativa e não 
engessada. 

  O Enfrentamento à Violência de Gênero é uma desafiadora de saúde 
pública. O Maranhão é um dos 05 (cinco) Estados da Federação que está 
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implementando o GTI do Feminicídio. Políticas de saúde precisam 
dialogar com a rede de proteção ás mulheres em situação de violência; 

 Mobilizar a População para não aceitar os retrocessos, desta atual 
Conjuntura Política Nacional sobretudo o congelamento dos recursos 
da saúde por 20 anos efetivado pelo Governo Temer; 

 Momento para dar Visibilidade aos Direitos das Pessoas com 
Deficiências. Queremos um País com Justiça Social e Igualdade para 
todos e todas; 

 Precisamos enfrentar a Violência Obstétrica. 

 Levar em consideração o Estado do Amapá está trabalhando com as 
Parteiras Leigas. As referidas foram incorporadas a Rede de Saúde. Isto 
tem repercutido positivamente, no que se refere à Humanização do 
Parto em domicílios, ou, nos Hospitais; 

 Saúde integralizada é uma conquista das mulheres. Reforçar o 
protagonismo das mesmas na perspectiva de bem viver e garantia de 
qualidade de vida; 

 Condições de moradia (saneamento, abastecimento de água, esgoto/ 
fossas sépticas), educação lazer, segurança e meio ambiente são 
articuladoras de saúde e também do controle social em saúde; 

 Lócus mais concentrado da promoção de saúde são as cidades; 

 Enfrentar embates históricos: a integralidade e a visão holística de 
saúde enquanto bem-estar, contra a patologização e higienização; 

 Políticas de saúde que dialoguem com o fato de as mulheres serem 
maioria na população abaixo da linha da pobreza, população que está 
há mais de 10 anos sem salário, que ganham menos que um salário 
mínimo, etc.; 

 Orientação de gestão: construir um governo de direitos e atenção 
humanizada. 
 

 Recomendações Organizacionais:  
 

 Conferências livres:  
 

 LBT, Mulheres com deficiência, negras/quilombolas, 
indígenas, profissionais do sexo, mulheres trans; 

 Vulnerabilidades ciclos e condições de vida; 

 Trabalhadoras: Governo e trabalhadoras 
domésticas; 

 Definir orçamento para estruturação 
 

 Plenárias Regionais e Estadual: 
 

 Intérprete de libras 

 Berçário 

 Estratégia de saúde para os eventos 

 Transporte da sociedade civil 
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2- MOÇÕES 
 

2.1- MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO 
  
  Título: Pela Inauguração da Casa da Mulher Brasileira de São Luís - MA 

Proponente: União Brasileira de Mulheres 

Texto da Moção: A violência contra as mulheres é uma questão de saúde pública. Nós mulheres 
organizadas na União Brasileira de Mulheres – UBM pedimos a urgente inauguração e 
funcionamento regular da Casa da Mulher Brasileira de São Luís – MA que já se encontra montada 
e com todos os equipamentos e recursos humanos necessários ao seu funcionamento. Nosso 
Estado e nossa Capital apresentam altíssimos níveis de violência contra a mulher o que aponta a 
imperativa necessidade deste Equipamento público de atendimento tão importante na luta pela 
superação dessa triste realidade. 
Aprovação: Por unanimidade. 

 

2.2- MOÇÃO DE REÚDIO 

  Título: Contra Morosidade de Atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS 

Proponente: Maria Isabel Castro Costa 

Texto da Moção: Acho falta de respeito a morosidade de atendimento do SUS. Não é cabível 

fazermos exames e só recebermos seu resultado após 4 meses. Não teria outra forma de atender? 

Levando em consideração essa morosidade e os problemas de saúde das mulheres, elas morrem e 

não conseguem atendimento. Como podemos mudar este sistema? Como vamos mudar esse 

sistema para melhorar a situação do povo brasileiro que sofre, sobretudo as mulheres? Fora Temer 

e Nenhum Direito a Menos. 

Aprovação: Por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 


