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Nas últimas décadas, a saúde e os di-
reitos sexuais e reprodutivos das mu-
lheres passaram a ocupar um espaço
importante na agenda das políticas pú-
blicas no Brasil. Em reconhecimento à
importância desse processo e da parti-
cipação das mulheres por meio de seus
movimentos na sociedade civil,o gover-
no brasileiro propõe a ampliação deste
quinto Objetivo de Desenvolvimento do
Milênio. Além da meta original, ligada
especificamente à saúde materna, com-
promete-se com duas outras relacio-
nadas à saúde da mulher. Em primeiro
lugar, com a garantia de cobertura uni-
versal por ações de saúde sexual e re-
produtiva pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Em segundo, com a redução da
mortalidade por dois tipos de câncer
mais freqüentes entre as mulheres – o de
mama e o de colo do útero.

A inclusão de ambas faz todo o sentido
quando se leva em conta que as mulhe-
res são as principais usuárias do SUS e
as doenças do aparelho circulatório, o
câncer de mama e de colo de útero e as
causas externas respondem pela maio-
ria dos óbitos femininos no país.A mor-
talidade materna, no entanto, continua
exigindo atenção redobrada. Embora

não esteja entre as dez principais causas
de morte entre as mulheres brasileiras,
sua taxa permanece quase três vezes su-
perior ao nível máximo atingido por paí-
ses desenvolvidos, com o agravante de
que grande parte dos óbitos poderia ser
evitada com procedimentos médicos
preventivos ou curativos.

Taxas de mortalidade
materna ainda são altas
Entre 1999 e 2003, como se observa na
tabela 1, a razão de mortalidade mater-
na (RMM) passou de 57,1 para 51,7
óbitos por 100 mil nascidos vivos. Essa
redução de 9,4%, no entanto, deve ser
analisada com cautela.A subnotificação
ainda prejudica a informação e o ma-
peamento de óbitos maternos no país,
apesar da expansão e atuação dos Comi-
tês de Mortalidade Materna (CMM),
criados nos Estados e municípios desde
1998 para apurar e identificar o motivo
das mortes (ver quadro 1).

Atenção especial deve ser dada igual-
mente na comparação entre os indica-
dores regionais. Infelizmente, as secre-
tarias da Saúde estaduais e municipais,
por meio dos CMM, ainda adotam cri-
térios distintos para a análise dos da-
dos. Algumas investigam todos os óbi-
tos de mulheres em idade fértil, outras
somente as causas presumíveis e outras
não realizam investigações sistemáti-
cas. Essa heterogeneidade dificulta a
comparação entre as informações dos
Estados e municípios.

As principais causas da mortalidade
materna no país são as chamadas di-
retas, decorrentes de complicações obs-
tétricas durante a gravidez, o parto ou
o puerpério (até 42 dias após o parto),
em conseqüência de intervenções,
omissões, tratamento incorreto ou de
uma cadeia de eventos relacionados a
qualquer um desses fatores. As indire-
tas, típica de países com taxas de mor-
talidade baixas, resultam de doenças
preexistentes ou que se desenvolveram
durante a gestação agravadas pelos efei-
tos fisiológicos da gravidez, como as do
aparelho circulatório e respiratório.

GOVERNO
COMPROMETE-SE
COM AMPLIAÇÃO

DO OBJETIVO

Como se pode observar no gráfico 1, as
causas obstétricas diretas, incluindo
aborto, responderam por 73,7% do total
de óbitos maternos no país em 2003. A
doença hipertensiva específica da gesta-
ção (a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia) foi a
que mais fez vítimas: 18,9% dos óbitos
maternos. Embora as mortes por aborto
constituam uma causa obstétrica direta,
optou-se por apresentar sua taxa em se-
parado,para ter uma melhor percepção e
avaliação de sua evolução específica no
período. Em 2003 quase 10% dos óbitos
maternos foram causados por aborto.

A gravidade da situação do aborta-
mento se reflete no SUS. Em 2003, cerca
de 243 mil internações foram motiva-
das por curetagens pós-aborto, decor-
rentes de complicações de abortamen-
tos espontâneos e inseguros.As cureta-
gens são o segundo procedimento obs-
tétrico mais praticado nas unidades de
internação, superadas apenas pelos
partos normais.

Quando se analisam as causas de mor-
talidade materna por região, percebe-se
certa heterogeneidade. Enquanto há
maior participação proporcional de
óbitos por causas diretas em todas as
regiões, especialmente no Norte e no
Nordeste, a proporção de causas indi-
retas é mais elevada no Sul e no Centro-
Oeste (ver gráficos 2 e 3).Nessas regiões,
as doenças do aparelho circulatório e
respiratório são as principais causas de
morte indireta.

A preponderância das causas diretas na
mortalidade materna,que em sua maio-
ria são evitáveis com medidas preven-
tivas ou curativas oportunas, deixa cla-
ro que a redução da taxa no país depen-
de sobretudo de garantia de atenção
integral e de qualidade à mulher. Essa
atenção deve abranger a orientação
quanto à assistência adequada ao pré-
natal – a referência às gestantes de risco,
a vinculação e o acompanhamento de
qualidade do parto e puerpério, o trata-
mento das emergências obstétricas –,
assim como à saúde reprodutiva e ao
planejamento familiar.

Fonte: SIM/Sinasc: SVS/MS

TABELA 1 • Razão de mortalidade materna – Brasil e Grandes
Regiões, 1999 a 2003 (número de óbitos por causas
maternas, por 100mil nascidos vivos)

1999 2000 2001 2002 2003
BRASIL 57,09 51,52 50,23 53,77 51,74 
Norte 63,11 62,26 49,77 53,12 56,85 
Nordeste 56,25 57,34 57,42 61,31 62,79 
Sudeste 54,69 46,70 43,56 45,85 41,65 
Sul 61,87 52,99 52,17 56,63 51,32 
Centro-Oeste 57,23 39,11 53,62 60,30 52,66 

3,0 3,6 3,6 2,9 3.6

7,9 7,7 9,5 7,0 9.8

25,7 20,1 19,2 23,2 13,3

63,4 68,5 67,7 66,9 63,9

GRÁFICO 1 • Proporção de óbitos maternos, segundo grupo de causas – Brasil, 1999 a 2003 (em %)
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Apesar da expansão
dos Comitês de
Mortalidade Materna,
a subnotificação ainda
prejudica mapeamento
de óbitos maternos
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comum; 750 mil cartelas de minipílulas,
que podem ser usadas por mulheres em
fase de amamentação; e 62 milhões de
preservativos masculinos.Com essa am-
pliação, o ministério está próximo de
atingir a meta estabelecida pela Política
Nacional de Direitos Sexuais e Repro-
dutivos: o compromisso de aumentar,
progressivamente, o abastecimento de
métodos contraceptivos reversíveis
(não-cirúrgicos) de cerca de 30% para
100% da demanda na rede pública.

Atualmente o SUS conta com 567 ins-
tituições de saúde habilitadas a realizar
laqueadura tubária e vasectomia, de

acordo com a Lei do Planejamento Fa-
miliar. Em 2004, 38.276 laqueaduras e
14.021 vasectomias foram realizadas na
rede pública brasileira. Deve-se ressal-
tar, porém, que os procedimentos de
esterilização cirúrgica levam em conta
critérios que buscam impedir sua rea-
lização precoce e abusiva, definidos pe-
lo Ministério da Saúde por meio da
Portaria nº 144/97. Por outro lado,
ainda neste ano casais com problemas
de fertilidade vão encontrar os primei-
ros serviços gratuitos de reprodução
humana assistida, financiados pelo mi-
nistério. Um grupo de trabalho está fi-
nalizando tecnicamente a estruturação
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Atenção ao parto e ao
pré-natal são a chave
para reverter as taxas
Um dos aspectos positivos e caracte-
rísticos do Brasil é sua alta cobertura
hospitalar em relação ao parto,realizado
exclusivamente por profissionais de saú-
de capacitados.Em 2002,nas regiões Su-
deste, Sul e Centro-Oeste, quase 100%
dos partos ocorriam em ambiente hos-
pitalar (ver tabela 2).No Norte e no Nor-
deste a proporção era menor, mas ainda
assim alcançava mais de 90%.

Em contrapartida, o país se destaca
por ser um dos que registram maior
incidência de partos por cesárea. Se-
gundo o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Nascidos Vivos (Sinasc), o
percentual de cesarianas diminuiu
entre 1996 e 1999, de 40,2% para 36,9%,
mas em 2002 voltou a subir, para
38,6%, e em alguns dos Estados mais
desenvolvidos do país ainda se apro-
ximava dos 50%.

Quanto à assistência pré-natal, os dados
evidenciam que sua cobertura ainda se
distancia do número ideal, que é de seis
ou mais consultas para cada gestante,
realizadas por médico ou enfermeiro.
Embora em 2002 quase metade das par-
turientes tenha realizado sete ou mais

consultas pré-natais, nas regiões Norte e
Nordeste registraram-se proporções
bem reduzidas (ver tabela 3).

Direitos sexuais e
reprodutivos não são
cumpridos em sua
plenitude
Apesar de ser um direito garantido
constitucionalmente e pela Lei do Pla-
nejamento Familiar, de 12 de janeiro de
1996, o acesso à anticoncepção ainda
não é amplamente atendido no país.
Existem problemas de produção, con-
trole de qualidade, aquisição, logística
de distribuição dos insumos e ma-
nutenção da continuidade da oferta de
métodos anticoncepcionais.O resultado
é uma atenção insatisfatória, ou até
inexistente em algumas localidades,
com maior prejuízo para as mulheres
oriundas das camadas mais pobres e
das áreas rurais.

Recentemente, o Ministério da Saúde
expandiu a nova política de planeja-
mento familiar a 3.844 municípios adi-
cionais. Agora já são, ao todo, 5.232 ci-
dades abastecidas com anticoncepcio-
nais na rede do SUS. A nova remessa,
que custou R$ 4,84 milhões ao minis-
tério, inclui 7,5 milhões de cartelas de
pílulas combinadas de baixa dosagem, a

GRÁFICO 2 • Evolução de óbitos maternos por causas diretas – Brasil e Grandes
Regiões, 1999 a 2003 (em %)
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Fonte: SIM: SVS/MS

GRÁFICO 3 • Evolução de óbitos maternos por causas indiretas –  Brasil e Grandes
Regiões, 1999 a 2003 (em %)
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Região Proporção

Norte 91,18 

Nordeste 93,54 

Sudeste 99,26 

Sul 99,02 

Centro-Oeste 99,32 

Brasil 96,70

TABELA 2 • 
Proporção de partos 
hospitalares – Brasil 
e Grandes Regiões, 2002  (em %)

Fonte: Sinasc: SVS/MS 

A alta cobertura
hospitalar em relação
ao parto é um dos
aspectos positivos e
característicos do país

Em pesquisa promovida pelo Mi-
nistério da Saúde e realizada pelo
Centro Brasileiro de Classificação de
Doenças, para o ano de 2002, verifi-
cou-se em todo o território nacional
uma subnotificação significativa no
número de óbitos maternos. Em con-
seqüência, para que a razão de mor-
talidade materna (RMM) fosse mais
fidedigna, tornava-se necessário
aplicar um fator de correção de 1,4. 

Neste relatório, porém, optou-se

por utilizar os dados diretos obtidos
do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e do Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos
(Sinasc), gerenciados pela Secre-
taria de Vigilância em Saúde (SVS)
do Ministério da Saúde, sem cor-
reção. A mudança se explica pelo
fato de que a correção poderia ser
aplicada apenas aos dados na-
cionais, não existindo ainda consen-
so sobre fatores de correção mais

adequados às diversas realidades re-
gionais e estaduais. 

Os resultados aqui apresentados
são provenientes do banco de dados
de mortalidade de 2000 a 2003. Para
a elaboração da razão de mortali-
dade materna, obteve-se do SIM o
número de óbitos por causas e con-
dições consideradas de óbito ma-
terno, dividindo-o pelo de nascidos
vivos, de mães residentes,  fornecido
pelo Sinasc.

QUADRO 1 • Diversidade regional afeta 
o cálculo da RMM
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cer de colo do útero entre 1979 e 1998
e uma elevação de 68% na mortalidade
por câncer de mama entre 1980 e 2000
(Inca, 2003). Entre 2000 e 2003, a mor-
talidade proporcional por neoplasias
aumentou 6,7%; o risco de uma mulher
entre 30 e 69 anos morrer por neoplasia
de mama, 6,3%; e por neoplasia do colo
do útero, 1,4%. Juntas, estas últimas
representaram nessa faixa etária 33,1%
do total de óbitos femininos em 2003
(ver gráfico 5).

A Pnad 2003 traz informações impor-
tantes sobre o acesso a exames pre-
ventivos para câncer de mama e de colo
de útero. Com relação ao exame clínico
de mamas, 37,7% das mulheres acima
de 40 anos afirmaram tê-lo feito no
último ano. Contudo, 34,4% das mu-
lheres nessa faixa etária nunca foram
submetidas a um exame clínico de ma-
mas por profissional de saúde. A pro-
porção de mulheres que realizaram esse
tipo de exame variou com o local de
residência.As menores proporções ocor-
reram nos Estados de Alagoas e Mara-
nhão (menos de 40%) e as maiores em
São Paulo (cerca de 79%) e no Distrito
Federal (cerca de 82%). Quanto à ma-
mografia, 41,2% das mulheres acima
de 50 anos haviam se submetido ao
exame nos dois últimos anos e 49,7%
das mulheres nessa faixa etária nunca o
haviam feito.

A realização de exames preventivos
está positivamente associada à esco-
laridade. No caso do exame de mamas,
apenas 36,8% das mulheres sem es-
colaridade e com mais de 24 anos rea-
lizaram esse exame, enquanto 90% das
mulheres com mais de 15 anos de es-
tudos, na mesma faixa etária, fizeram-
no pelo menos uma vez. No tocante ao
exame preventivo de colo de útero, en-
tre mulheres de mais de 24 anos a
cobertura foi de 68,7% nos últimos
três anos. Contudo, 20,8% nunca fo-
ram submetidas a esse tipo de exame.
Além disso, há uma grande diferen-
ciação nos níveis de cobertura desse
exame entre unidades da Federação e
graus de escolaridade.

PROGRAMAS 
E POLÍTICAS

Consciente de que é indispensável o
comprometimento político para o al-
cance da meta prioritária de redução da
mortalidade materna e neonatal, em
março de 2004 o governo federal lan-
çou o Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal, fir-
mado entre União, Estados, municípios
e representantes da sociedade civil. O
Pacto prevê a realização de um con-
junto de ações que visam reduzir em
15%, até o final de 2006, os atuais ín-
dices de mortalidade materna e de be-
bês com até 28 dias de vida.
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dos serviços de atenção básica, de mé-
dia e alta complexidade em todas as re-
giões brasileiras para assistência à in-
fertilidade conjugal.

Fora do âmbito dos serviços ofertados
pelo Ministério da Saúde, a análise mais
global da situação de saúde reprodutiva
no país é dificultada pelo fato de que os
últimos dados detalhados sobre o com-
portamento reprodutivo da população
foram levantados na Pesquisa Demo-
gráfica e de Saúde de 1996, e portanto
estão bastante desatualizados.Atualmen-
te o ministério está articulando a rea-
lização de uma nova pesquisa, desta vez
de execução totalmente nacional. En-
quanto não se dispuser dessa nova infor-
mação, o percentual de demanda satis-
feita por métodos anticoncepcionais não
poderá ser avaliado corretamente.

Entretanto, sabe-se que a prevalência
do uso de métodos é alta: foi estimada
em 77% entre mulheres casadas e uni-
das em 2001, dos quais 70% seriam
métodos modernos. Uma pesquisa
realizada em 2002 em Belo Horizonte e
no Recife, pelo Centro de Planeja-
mento Regional (Cedeplar) da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, encon-
trou prevalências superiores a 80% em
ambas as cidades. Entre mulheres ne-
gras e amarelas eram, inclusive, mais
altas do que entre mulheres brancas,
devido ao recurso muito maior a mé-
todos não-reversíveis. Embora não se
trate de taxas representativas para o
país, é significativo que essas prevalên-
cias superem as taxas nacionais de to-
dos os demais países da região e mes-
mo as da maioria dos países desenvol-
vidos. No fim da década de 90, os mé-
todos mais usados eram a ligadura de
trompas (56,8%) e a pílula (29,3%).

O planejamento familiar também diz
respeito aos adolescentes. Enquanto a
fecundidade nos demais grupos de ida-
de tem diminuído de forma sustentada,
entre os Censos de 1991 e 2000 houve
um aparente aumento da taxa de fecun-
didade específica no grupo de 15 a 19
anos de idade – de 74,8 para 93,8 filhos

por mil mulheres, sobretudo entre ado-
lescentes mais pobres e menos escola-
rizadas. Já em 2003, segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostras de Domi-
cílios (Pnad), a taxa específica de fe-
cundidade no grupo teria revertido a
menos de 80 por mil mulheres. Na fai-
xa etária de 10 a 14 anos, o Ministério
da Saúde também registrou um acrés-
cimo de 1,8% no percentual de partos
entre 1996 e 2000, passando de 31.911
para 32.489 em 2000.

Como a vida sexual dos jovens tem iní-
cio cada vez mais cedo, as ações do Mi-
nistério da Saúde têm levado em conta
o direito e a necessidade desses jovens
de vivenciar a sexualidade de forma po-
sitiva, saudável e segura, o que justifica
a necessidade de atenção e serviços
para sua saúde sexual e reprodutiva.

Incidência de câncer
de mama e de útero
ainda sobe no país
As principais causas de morte da popu-
lação feminina no Brasil são as doenças
do aparelho circulatório, as neoplasias e
as causas externas. Em 2003, esse con-
junto representou 70,5% do total de óbi-
tos com causas definidas em mulheres
entre 30 e 69 anos de idade. No entanto,
enquanto as causas externas e as do apa-
relho circulatório apresentaram ligeira
queda entre 2000 e 2003, as neoplasias
aumentaram (ver gráfico 4).

Estudo elaborado pelo Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) para 2002 esti-
mou que o câncer era responsável por
122.600 mortes, com uma incidência
de 337.535 novos casos por ano. As
mulheres representavam 51% dos no-
vos casos e 46% das mortes. O câncer
de mama ocupava o segundo lugar em
incidência (40,66 por 100 mil mulhe-
res) e o primeiro em mortalidade (10,25
por 100 mil), ao passo que o de colo do
útero correspondia ao terceiro lugar em
incidência (19,82 por 100 mil) e o
quarto em mortalidade.

A análise de dados históricos mostra
uma elevação de 29% dos casos de cân-

GRÁFICO 4 • Proporção de óbitos de mulheres entre 
30 e 69 anos segundo o grupo 
de causas selecionadas – Brasil, 2000 a 2003
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De 1 a 3 De 4 a 6 7 ou mais
Região Nenhuma consultas consultas consultas

Norte 7,12 19,38 46,94 26,55

Nordeste 6,34 15,18 43,57 34,9

Sudeste 1,97 6,94 30,55 60,54

Sul 1,7 7,23 30,02 61,05

Centro-Oeste 2,05 8,66 33,44 55,85

BRASIL 3,77 10,83 36,26 49,14

TABELA 3 • Proporção de cobertura por consultas 
de acompanhamento pré-natal 
– Brasil e Grandes Regiões, 2002

Fonte: Sinasc: SVS/MS
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mília, de todos os Estados brasileiros.A
estimativa é de que a compra dos con-
traceptivos contemple um público-alvo
de 40 milhões de pessoas.

b) Ampliação do acesso
à esterilização cirúrgica
voluntária no SUS
A meta é aumentar em 50%, até 2007, o
número de serviços de saúde creden-
ciados para a realização de laqueadura
tubária e vasectomia, em todos os Esta-
dos brasileiros, de acordo com a Lei do
Planejamento Familiar.

c) Introdução de
reprodução humana
assistida no SUS
O Ministério da Saúde instituiu um gru-
po de trabalho que está finalizando tec-
nicamente a estruturação dos serviços de
atenção básica, de média e alta com-
plexidade em todas as regiões brasilei-
ras para assistência à infertilidade con-
jugal. Os serviços também oferecerão
técnicas de reprodução assistida a ca-
sais com doenças genéticas ou infecto-
contagiosas, como HIV e hepatite B.
Nesses casos, a assistência terá como
objetivo evitar a transmissão das doen-
ças para os bebês e/ou para os parcei-

ros. A expectativa é de que alguns des-
ses serviços sejam credenciados pelo
ministério para recebimento de apoio
técnico e financeiro e comecem a aten-
der os casais ainda em 2005.

Outra importante frente de trabalho são
as ações educativas com a distribuição de
manuais técnicos e cartilhas para os
gestores de políticas públicas, profis-
sionais de saúde e para a população em
geral. Entre elas estão a norma técnica
“Atenção Humanizada ao Abortamen-
to”,inédita,e a nova norma técnica “Pre-
venção e Tratamento dos Agravos Re-
sultantes da Violência Sexual contra Mu-
lheres e Adolescentes”,que reedita e atua-
liza a original, datada de 1999.A norma
de “Atenção Humanizada ao Aborta-
mento” tem por finalidade qualificar o
atendimento de mulheres que chegam
aos serviços de saúde em processo de
abortamento espontâneo ou inseguro.

Com as prioridades e ações de planeja-
mento familiar,busca-se garantir o aces-
so de mulheres e homens – adolescentes,
jovens e adultos – a métodos e meios
para regulação de sua fecundidade, no
serviço público de saúde,em atendimen-
to a um direito assegurado pela Consti-
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A estratégia de execução foi acordada
entre as instâncias de direção do SUS
em reunião com suas respectivas re-
presentações. Em seguida, o Ministério
da Saúde apoiou a realização de 17 se-
minários estaduais, com a participação
de secretarias da Saúde municipais e
instituições estaduais da sociedade civil
organizada, com a finalidade de con-
tribuir para a elaboração de planos esta-
duais de redução da morte materna e
neonatal.

Para acompanhar a iniciativa foi criada a
Comissão Nacional de Monitoramento
do Pacto, composta de representantes da
sociedade civil organizada e dos órgãos do
governo afetos ao tema. Os diferentes
departamentos e coordenações do Mi-
nistério da Saúde, envolvidos com a
melhoria da qualidade da atenção obs-
tétrica e ao planejamento familiar, alo-
caram recursos do orçamento do governo
federal em apoio à execução de atividades
previstas no Pacto. Foram também redi-
recionados recursos de outras ações do
ministério para apoiar 79 municípios,
com população superior a 100 mil habi-
tantes, na implementação do Pacto.

Expansão de Comitês
de Mortalidade Materna
é incentivada
Para resolver o problema da subnotifi-
cação de óbitos maternos, foram criados
no Brasil os Comitês de Mortalidade
Materna.Sua função é apurar e identificar
os motivos dos óbitos maternos, para a
prevenção de casos semelhantes. Dada
sua importância estratégica no mapea-
mento da mortalidade, o ministério vem
apoiando, técnica e financeiramente, a
implantação de comitês por meio de
seminários estaduais e regionais. O
objetivo é capacitar profissionais de saúde
para estudo de óbitos maternos ou para
criar comitês regionais e municipais. Em
1998 apenas nove municípios de capitais
contavam com comitês atuantes ou fa-
ziam investigação de óbitos maternos.
Em 2003 já havia 26 comitês em mu-
nicípios de capitais. No âmbito estadual,
de 1998 a 2004 o número de comitês
subiu de 14 para 26.

Outra ação estratégica do Pacto é a ex-
pansão do Programa de Humanização
no Pré-Natal e Nascimento (PHPN),
que promove o aumento da cobertura
e melhoria da qualidade do acom-
panhamento pré-natal e da assistência
ao parto e ao puerpério. O PHPN pre-
vê a realização de, no mínimo, seis con-
sultas e todos os exames laboratoriais
recomendados no decorrer do pré-na-
tal, além dos procedimentos neces-
sários à adequada assistência ao parto
e nascimento. Para garantir que a ges-
tante saiba em que maternidade vai dar
à luz, o programa institui a vinculação
do serviço de saúde que faz o pré-natal
com aquele que atende ao parto e cria
centrais de vagas. Também estabelece o
direito da mulher a um acompanhante
na internação para o parto e horário
livre de visita para o parceiro. O pro-
cesso prevê a adesão dos municípios ao
programa. Em 2003 e 2004 ocorreram
832 adesões, totalizando 4.818 mu-
nicípios inseridos no programa.

Governo lança a
Política Nacional de
Direitos Sexuais e
Reprodutivos
Uma das ações mais importantes lan-
çadas pelo Ministério da Saúde em re-
lação à saúde reprodutiva no país foi a
Política Nacional de Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos.A iniciativa tem
três eixos principais, voltados ao plane-
jamento familiar:

a) Ampliação da 
oferta de métodos
anticoncepcionais
reversíveis no SUS
O ministério vai assumir progressiva-
mente a compra de 100% dos métodos
anticoncepcionais para os usuários do
SUS.Até então, cabia-lhe suprir de 30%
a 40% dos contraceptivos, ficando os
outros 70% a 60% a cargo das secre-
tarias da Saúde estaduais e municipais.
A distribuição dos métodos já come-
çou no mês de fevereiro de 2005, para
1.388 municípios com mais de 100 mil
habitantes e/ou que contam com pelo
menos cinco equipes de Saúde da Fa-

GRÁFICO 5 • Proporção de óbitos de mulheres entre 30 e 69 anos, segundo 
alguns tipos selecionados de neoplasia  – Brasil, 2000 a 2003
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tuição Federal e pela Lei do Planejamento
Familiar. Entre os resultados esperados
com a iniciativa estão a prevenção da
gravidez indesejada entre adolescentes,
jovens e adultos e a redução do número
de abortos provocados e das mortes
maternas deles decorrentes.

Projeto reforça
prevenção de DST/aids
nas escolas 
Historicamente o Programa Nacional
de DST/Aids, do Ministério da Saúde,
vem desenvolvendo ações em parceira
com a sociedade civil, instâncias gover-
namentais estaduais e municipais de
educação e de saúde, no sentido de pro-
mover ações de prevenção para o seg-
mento de adolescentes e jovens.

Em 2004, porém, em parceria com a
pasta da Educação, o ministério imple-

mentou o projeto Saúde e Prevenção
nas Escolas, cuja meta é a educação pre-
ventiva e a conseqüente melhoria na
formação dos jovens, dos professores,
dos pais e das comunidades, com o
objetivo de reduzir a infecção das jovens
e dos jovens brasileiros na faixa etária de
13 a 24 anos pelo HIV e por outras doen-
ças sexualmente transmissíveis.Além de
difundir conceitos de saúde sexual e
reprodutiva entre os estudantes brasi-
leiros, o programa pretende ampliar o
debate sobre questões relativas a direitos
humanos, gênero, discriminação e pre-
conceito, gravidez, violência e drogas e
oferecer formação continuada a profes-
sores e profissionais de saúde.

Está prevista também a distribuição de
preservativos nas escolas, porém con-
dicionada não só à inserção dos temas
relativos à sexualidade no plano peda-

gógico da instituição, mas sobretudo a
uma ampla discussão com os alunos,
pais, professores e comunidade escolar,
e seu conseqüente consentimento, de-
finindo inclusive quais as melhores es-
tratégias para a orientação e entrega do
preservativo.

Embora o projeto tenha por princípio a
participação de toda a comunidade es-
colar, incluindo os adolescentes e pais,
na implementação de suas ações, todas
as atividades desenvolvidas devem ser
planejadas de acordo com as decisões
da escola, respeitando as legislações vi-
gentes (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e outras). Atualmente, 455 es-
colas de 127 municípios desenvolvem o
projeto, com uma cobertura mensal de
aproximadamente 50 mil pessoas, entre
pais, professores e alunos.

Aumenta cobertura do
controle do câncer de
mama e de colo útero
Um dos maiores obstáculos ao êxito dos
tratamentos do câncer de mama no Bra-
sil é sua detecção tardia em 60% dos ca-
sos. O diagnóstico precoce aumenta, de
forma significativa, a possibilidade de
manutenção de boa qualidade de vida
das mulheres após o tratamento da doen-
ça. Já o câncer de colo de útero pode ser
prevenido com medidas de fácil execução
e baixo custo. De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), em 2000 a
rede do SUS com capacidade de coleta e
exame citopatológico cérvico-vaginal
(Papanicolaou) era composta de 6.908
unidades. Em 2002 já eram 12.726
unidades.O número de laboratórios para
realização de exames citopatológicos
cresceu de 687, em 2000, para 1.043, em
2002. Neste ano também estavam em
funcionamento 308 unidades de cirurgia
de alta freqüência.

A prevenção, o diagnóstico precoce e o
tratamento do câncer ginecológico, no
entanto, requerem mais que a simples
oferta de exames preventivos na rede
básica. É preciso implantar medidas ar-
ticuladas de sensibilização e mobilização
da população feminina, para motivar as

mulheres mais vulneráveis a comparecer
às unidades de saúde, assim como
organizar os sistemas de referência para
atender às necessidades de encaminha-
mento aos serviços de tratamento mais
complexos, fazer investimentos tecno-
lógicos e em recursos humanos e melho-
rar os sistemas de informação.

Por esse motivo, o Ministério da Saúde
revisou a estrutura e as estratégias do
Programa Viva Mulher, de modo a
construir novos meios que permitam
alcançar os objetivos preconizados: re-
dução da taxa de incidência para o
câncer de colo de mama e de útero e
das taxas de mortalidade para ambos.
Esse esforço resultou na elaboração do
Plano de Ação para o Controle do
Câncer de Mama e do Colo do Útero
no Brasil 2005-2007, a ser lançado
brevemente. Concomitantemente, o
ministério desenvolveu em 2003 e
2004 uma série de medidas para au-
mentar a cobertura da assistência, me-
lhorar sua qualidade e humanizar o
atendimento às mulheres. Entre elas
estão a expansão dos programas Agen-
tes Comunitários de Saúde e Saúde da
Família e a realização de cursos de ca-
pacitação de profissionais em atenção
obstétrica e neonatal humanizada.

E, finalmente, para contemplar as ne-
cessidades de grupos populacionais
historicamente desfavorecidos, o gover-
no brasileiro elaborou uma série de
programas: a Política Nacional para a
População Negra, o Programa de Ane-
mia Falciforme, a Política Nacional pa-
ra População Indígena.Além disso, está
promovendo a capacitação de profis-
sionais de saúde em Atenção Integral à
Saúde da Mulher Indígena de Distritos
Sanitários Especiais Indígenas; vem
investindo na formação de multiplica-
dores em gênero, saúde e direitos se-
xuais e reprodutivos para trabalhadoras
rurais, em parceria com a Confederação
Nacional de Trabalhadores da Agricul-
tura; e,com a participação de lideranças
das mulheres lésbicas, formulou as es-
tratégias de ação para a saúde dessa
parcela da população.

Em 2002, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) promoveu
pesquisa em oito países para le-
vantar o perfil da violência sofrida
pelas mulheres na faixa etária de 15
a 49 anos. No Brasil, o estudo foi
realizado em São Paulo e na Zona
da Mata de Pernambuco. Nesses
municípios, 29% das mulheres rela-
taram violência física e/ou sexual
por parte do companheiro. Entre
as mulheres agredidas, foram rela-
tados mais problemas de saúde:
dores ou desconforto severo, di-
ficuldade de concentração e ton-
tura. Também foi mais comum a
tentativa de suicídio e maior a fre-
qüência do uso do álcool entre
mulheres violentadas.

Para a OMS, “além dos custos
humanos, a violência representa uma

imensa carga econômica para as
sociedades em termos de produ-
tividade perdida e aumento no uso
de serviços sociais”. Isso porque,
de um lado, a violência doméstica e
sexual tem profundas conseqüên-
cias sobre a saúde física e mental
das vítimas, podendo levar direta-
mente à morte, ao contágio por HIV,
à depressão, a distúrbios de es-
tresse pós-traumático, ao suicídio.
De outro lado, e como resultado
de todos esses fatores apontados,
uma parcela significativa das mu-
lheres vítimas de violência de gê-
nero tem sua permanência no tra-
balho remunerado dificultada e,
muitas vezes, impedida tanto pelo
excessivo número de faltas (para
atendimento médico e psicológico)
como pela ausência de condições

psicológicas para exercer suas ati-
vidades rotineiras.

Para coibir a violência contra mu-
lheres, foi sancionada no Brasil a Lei
nº 10.778, de novembro de 2003, que
torna objeto de notificação com-
pulsória os casos de violência con-
tra mulheres e crianças. O Ministé-
rio da Saúde está elaborando os
instrumentos de registro e promo-
vendo a organização de sistema de
informação com essa finalidade.
Para dar qualidade ao atendimento
às vítimas de violência, o ministério
tem estimulado a criação de ser-
viços de referência. Em 1997 exis-
tiam apenas 17 Serviços Hospita-
lares de Referência em Assistência
Integral à Mulher em Situação de
Violência. Atualmente já somam 85
em todo o país.

QUADRO 2 • Violência contra mulheres 
tem custo humano e social
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A. Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal 

B. Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher 

C. Programa de Humanização do
Pré-Natal e Nascimento – PHPN 

D. Programa Agentes Comunitários
de Saúde 

E. Programa Saúde da Família
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INDICADOR 16 • taxa de mortalidade
materna (estimativas diretas do
SIM/SINASC/MS, 1999 a 2003)

INDICADOR 17 • proporção de partos
assistidos por profissional de saúde
qualificado (utilizado como proxy o número
de partos hospitalares em 2002, a partir
do SINASC/SVS/MS)

A. proporção de óbitos maternos 
segundo grupo de causas (dados 
do SIM/SVS/MS, 1999 a 2003)

B. proporção de cobertura por consultas
de pré-natal por região de residência
da mãe (dados da SVS/MS, 2002)

C. número de internações por aborto no
SUS, por grandes regiões (estimativas
do SIH/SUS, 2003)

D. proporção de óbitos de mulheres 
(30 a 69 anos) por causas
selecionadas de neoplasias 
(dados do SIM/SVS/MS, 2000 a 2003)
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