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• “[...] mulheres e homens, em função 

das relações de gênero, também estão 

expostos a padrões distintos de 

sofrimento, adoecimento e morte.”  

•  “[...]as questões de gênero devem ser 

consideradas como um dos 

determinantes da saúde na formulação 

das políticas públicas”. 

Princípios e Diretrizes. MS/ATSM - 2004 



Brasil  Educação Popular  Paulo Freire! 

Empoderar mulheres para serem agentes 

da sua própria mudança, para que possam 

sair do lugar de oprimidas. 



Constituição Federal de 1988 
 

Art. 196 
 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação” 



Art. 198. As ações e serviços públicos 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  

em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para  

as atividades preventivas, sem prejuízo dos  

serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade. 



LEI N° 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 

 

Dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} 

e [...] 

 

Conferências 

Conselhos 



Conferência Nacional de Saúde e Direitos da 

Mulher - 10 e 13 de outubro de 1986.  

2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres 

3 a 6 de Agosto de 2017 



Etapas 

 

Preparatória – já acontecendo 

 

Municipais – A partir de 8 de março de 2017 

 

Estaduais – A partir de 1 de maio 

 

Conferências Livres 



Tema Central 

 

SAÚDE DAS MULHERES: DESAFIOS PARA 

A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE 



Eixo Principal: 

"Implementação da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Mulheres" 



4 Eixos Temáticos 

 

I – O papel do Estado no desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental e seus reflexos na 

vida e na saúde das mulheres; 

II – O mundo do trabalho e suas consequências 

na vida e na saúde das mulheres; 

III – Vulnerabilidades e equidade na vida e na 

saúde das mulheres; e 

IV – Políticas públicas para as mulheres e a 

participação social. 



Conselho Nacional de Saúde 

cns@saude.gov.br 

 

Comissão Intersetorial  

de Saúde das Mulheres 

Coordenadora:  

carmenlucialuiz@gmail.com 

 

OBRIGADA! 
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