
MULHER E SAÜDE

Em 1974, a Organização das Nações Unidas, na Conferência Mun-
dial de População, já se preocupava com o crescimento populacional do
Terceiro Mundo. Percebia-se o fracasso de todas as políticas de contro-
le populacional, incluindo a esterilização em massa, distribuição incon-
trolacla de pílulas, colocação gratuita de DIU, etc. Era gritante o con-
traste entre a situação aí percebida e a dos países desenvolvidos, onde
se verificava a preocupação com o envelhecimento da pirâmide popula-
cional, conseqüência da drástica redução da população, mesmo sem que
se tivesse adotado uma política de controle da natalidade. Sabe-se que
toda a política de controle populacional sempre esteve no bojo de uma
política sobre a mulher. Não foi, portanto, nada acidental a convoca-
ção, para o ano seguinte, da Conferência Mundial da Mulher.

Analisando as situações distintas, enfrentadas pelos países desen-
volvidos e subdesenvolvidos , percebe-se como a decisão de ter ou não ter
filhos está intensamente vinculada aos papéis alternativos que a mulher
pode ter socialmente. Quando as atividades da mulher extrapolam a
unidade doméstica, sua situação dentro da família tende a mudar. Isto
porque, com a incorporação de novos papéis (além da tradicional res-
ponsabilidade pelo espaço doméstico), a mulher se torna mais confiante
para discutir e enfrentar novas situações e, até mesmo, assumir decisões
quanto ao controle de seu corpo e ao número de filhos. Quando a
mulher passa a decidir sobre a reprodução e dispõe de meios suficientes
para essa decisão, a fecundidade tende a cair. As mulheres economica-
mente ativas geralmente têm menos filhos, limitadas que são pela dupla
jornada de trabalho e também porque passam a ter outras fontes de sa-
tisfação e de segurança. Compreendendo essa situação, a ONU desenca-
deia a — Década da Mulher" tendo como objetivo o controle popula-
cional, agora sob nova base, estimulando a valorização da mulher. Ë
neste contexto que, especialmente, o movimento feminista e os outros
grupos de mulheres passam a atuar.

O Estado brasileiro, participante da Conferência Mundial de
População, assumiu as suas decisões e, ironicamente, quando o seu obje-
tivo era o controle populacional , acabou por desencadear uma discussão
mais ampla, puxada pelo movimento feminista, centrada na discrimina-
ção da mulher na sociedade.

Sabe-se que, durante muitos anos, não se discutiu planejamento
familiar no Brasil. Da parte do Estado, a Posição oficialmente adotada,
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até o final dos anos 70, era totalmente pró-natalidade. Prevalecia a
idéia de que a mulher era mesmo feita para a reprodução da espécie e de
que o poder de engravidar e parir devia estar a serviço da pátria, de for-
ma que pudéssemos "ocupar o nosso território como os filhos da terra,
prontos a defendê-la do inimigo externo

No entanto, à revelia desses posicionamentos ideológicos, as mu-
lheres foram lentamente buscando seus interesses, questionando, ao seu
modo e com seus parcos recursos, as estruturas dadas e os papéis defini-
dos pela sociedade. As mulheres estão dizendo não a um modelo pa-
triarcal que lhes impôs, durante séculos, apenas a função de reproduto-
ras. Por que aumenta a prática de abortos provocados ? Se as mulheres
provocam aborto, pondo em risco suas próprias vidas, é porque o desejo
de não ter aquele filho é tão forte que qualquer coisa vale a pena, para
se livrar do "problema". Não seria muito mais humano e digno que o
Estado, através da rede pública de saúde, prestasse às mulheres informa-
ções sobre o seu corpo, como também um serviço concreto de contra-
cepção, mediante correta orientação e supervisão médica?

Essas premissas norteiam as reuniões, encontros, seminários, orga-
nizados pelo movimento feminista para que o conjunto das mulheres
tenha um posicionamento claro sobre suas vidas e sua participação so-
cial, seu desejo de ter ou não filhos, quando e em que circunstâncias.
necessário assim que todas tenham acesso a todos os meios, para que
possam intervir, se assim o desejarem, para separar o exercício da
sexualidade da função reprodutiva. O uso consciente destes métodos
lhes permite estabelecer uma relação sexual mais livre, sem o fantasma
de uma gravidez indesejada. A mulher passa a ter condições de escolha,
passa a ter a possibilidade de controlar seu próprio corpo. E, por outro
lado, cobra do Estado que ele cumpra seu papel de responsável por su-
prir o atendimento à saúde de todos os trabalhadores, com um atendi-
mento específico à saúde da mulher, para que a possibilidade de contro-
le sobre seu próprio corpo se torne efetiva e, não, uma palavra abstrata.
Toda a implantação desta rede de saúde tem de ser realizada de acordo
com os interesses das mulheres e, para isto, tem de estar sob seu
controle.

Foi neste contexto, tendo de um lado a mobilização dos movi-
mentos de mulheres e de outro o compromisso com as deliberações da
ONU, que, em 1983, o Ministério de Saúde elaborou um documento,
publicado em 1985; "Assistência Integral à Saúde da Mulher - Bases de
Ação Programática", afirmando que "as proposições contidas neste do-
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cumento, sem qualquer veleidade de serem inovadoras, devem refletir
o conceito de assistência integral à saúde da Mulher, preconizado pelo
Ministério da Saúde - ações de saúde dirigidas para o atendimento glo-
bal das necessidades prioritárias desse grupo populacional e de aplica-
çâ'o ampla no sistema básico de assistência à saúde".

Já recentemente, o Governo lançou o Programa de Planejamento
Familiar, com o objetivo de estender os métodos anticoncepcionais às
mulheres de menor poder aquisitivo, que procuram a assistência médica
previdenciária. Segundo a direção do INAMPS, o programa não visa
controlar a natalidade, mas orientar e proporcionar os meios para que
os casais possam definir o número de filhos que desejam ter. Para tan-
to, serão indicados, de acordo com a opção e as condições de saúde de
cada mulher, além dos métodos naturais de anticoncepção, como o
exame do muco vaginal (billings), as tabelas e exames de temperatura e
os métodos químicos e mecânicos, como as pílulas e diafragmas. O
texto do projeto assegura, ainda, que só serão prescritos, após o esclare-
cimento sobre os possíveis problemas que possam causar, os métodos já
devidamente testados e inócuos à saúde.

Esta medida, se rigorosamente observada, poderá conter a difusão
de contraceptivos suspeitos, caso do Norplant, cujos testes, apesar de
desaconselhados pelo Conselho Federal de Medicina e proibidos pelo
Ministério da Saúde, estão sendo, segundo várias denúncias, aplicados
em 3.500 mulheres do país.

Porém, se, dessa forma, o Estado mostra estar refletindo as reivin-
dicações das mulheres, é inegável que ainda há muito a ser feito. È im-
prescindível discutir as condições de implantação dos planos governa-
mentais. E um sistema de saúde integral terá que levar em conta a con-
dição da mulher como trabalhadora na esfera doméstica e no mercado
assalariado e permitir-lhe efetivamente a opção de ser ou não ser mãe
e de decidir sobre o seu próprio corpo. Conforme a Carta de Itapeceri-
ca, elaborada no 10 Encontro de Saúde da Mulher, "a saúde é algo dinâ-
mico e indivisível, que leva em conta as características individuais do ser
humano, interagindo com as suas características sociais, sexuais e de
classe. Isso quer dizer que a compreensão do processo saúde/doença
passa pela compreensão das condições reais de trabalho dos indivíduos
afetados, assim como pelas condições gerais de sua existência e de sua
liberdade de opção".
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