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Grandes 
conquistas, 

muito trabalho

No cenário nacional, insere-se essa cartilha dentro das ações afirmativas 
em prol da saúde e dos direitos da mulher goiana, da mulher advogada 
e da mulher estagiária, como elemento informador e esclarecedor das 
particularidades do ser feminino. 
No âmbito do direito à saúde, esse instrumento tem respaldo 
constitucional e a pretensão de informar a mulher, com a preocupação 
na promoção do bem-estar de todos, sem preconceito, de origem, 
raça, sexo, cor e idade, e constitui alguns dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil. 
No enfoque de saúde pública, as doenças presentes neste universo 
são passíveis de serem conhecidas para serem reconhecidas e, assim, 
garantirem um prognóstico favorável à sua cura, tratamento ou 
erradicação.   
Nota-se que a preocupação com a saúde é reflexo da busca pela 
qualidade de vida, de viver bem e viver melhor, o que permite um 
olhar atencioso de cuidado para a mulher. 
Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, apresenta 
à comunidade sua Cartilha sobre o Direito à Saúde da Mulher, com a 
finalidade de fortalecer a construção da cidadania feminina, da mulher 
advogada e estagiária, além de promover informação de ordem e de 
interesses públicos a toda classe da advocacia goiana.  

Henrique Tibúrcio
Presidente da OAB-GO
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1. Direitos Humanos 
Aplicados à Saúde
da Mulher

O direito em sua concepção 
interna coloca o ser humano no 
cerne de sua essência. A busca pela 
proteção dos direitos humanos 
básicos ainda é um projeto a ser 
alcançado, principalmente no Brasil. 
Dentro dessa visibilidade, se insere a 
tutela do direito à saúde no sentido 
de sensibilizar a sociedade brasileira 

para o respeito às diferenças dos diversos grupos sociais.

A Lei nº. 8.080/90, conhecida com Lei Orgânica da Saúde, 
ratificou a concepção de saúde disposta na Declaração dos Direitos 
do Homem ao dispor: “a saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (...) Parágrafo único 
– Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 
no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social”. 

Seguindo essa orientação, o Projeto do Milênio da Organização 
das Nações Unidas participa de um plano de ação global para 
combater quadro sintomático grave em países em desenvolvimento. 
Aproximadamente, cerca de 530.000 mulheres em idade reprodutiva 
morrem no mundo, segundo dados da ONU – Organização das 
Nações Unidas - de problemas facilmente tratáveis. Assim, traçou-
se um Plano de Ação Global com a força-tarefa na Saúde Materna e 
Infantil, mediante recomendações políticas para fortalecer o sistema 
de saúde, garantir a disponibilidade medicamentosa e o acesso 
universal ao atendimento.

A inspiração do Projeto do Milênio reconhece a inexistência 
de fronteiras entre as Nações quando se trata de saúde humana, 
motivo pelo qual a melhoria deverá ser administrada por políticas 
públicas que garantam sua efetiva aplicação.  

2. A Saúde como um Direito a ser Garantido

No exercício da cidadania, a saúde é relevante para a sociedade 
porque diz respeito à qualidade de vida de todo cidadão. Como valor a 
ser protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, o direito à saúde 
se insere dentro de uma complexa realidade social, sendo classificado 
como individual-social, subjetivo, 
fundamental, transindividual e de 
segunda, terceira e quarta gerações.

Torna-se o direito à saúde 
individual e social porque protege 
o ser individualmente por meio de 
procedimentos médicos específicos 
e, ao mesmo tempo, respeita a saúde 
dos outros a partir do momento em 
que cuida da saúde do primeiro, 
evitando a contaminação e contágio, 
o que repercute no aspecto social.

Classifica-se como direito público subjetivo, uma vez que exige 
do Estado atuação positiva para sua eficácia e garantia e, como 
fundamental, por se revelar como pressuposto para uma vida digna 
a qualquer ser humano dentro do Estado democrático de direito.

Seguidamente, é tido como direito de segunda geração, por 
estar capitulado no artigo 6º da Constituição Federal, considerado, 
também, de terceira dimensão quando envolve a relação de consumo 
no aspecto difuso ou coletivo, alcançando a transindividualidade. 
Quanto aos direitos de quarta geração, abarcam a engenharia 
genética, clonagem, bioética, dentre outros.
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Considera-se sua complexidade social exatamente porque está 
em permanente transformação, chegando a alcançar a quinta geração 
quando mencionamos a revolução cibernética e o intercâmbio de 
técnicas para tratamento de saúde.

Na Constituição Brasileira, o direito à saúde é um direito de 
todos e dever do Estado, assegurado nos artigos 196 a 200. Os seus 
elementos garantidores estão calcados na liberdade e na dignidade 
da pessoa humana, por meio da afirmação e positivação do direito 
fundamental à prestação à saúde.

Sob o postulado do artigo 6º do texto constitucional, o exercício dos 
direitos sociais à saúde condiciona “ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, da universalidade de cobertura e atendimento, da igualdade 
de serviço e ao princípio democrático e descentralizado da gestão 
administrativa”.

3. Saúde da Mulher, Conceitos em Espécie: Direito 
à Saúde Clínica, Reprodutiva, Sexual, Psiquiátrica, 
Oncológica, Preventiva e Esportiva.

Laframboise (1973) define que a concreção da saúde passa 
pelos seguintes fatores: ambiente, biologia humana, estilo de vida 
e organização de atenção à saúde. Conceitualmente, saúde não 
implica ausência de doença, mas ao completo bem-estar físico, 
mental e social.

Esta orientação pretende chamar a atenção para a união e 
complementaridade existente entre corpo e mente. Nessa dimensão 
positiva, o bem-estar corporal abraça o social e a personalidade 
humana.

Por conseguinte, a necessidade de desdobrarmos o direito 
à saúde em direitos compartimentados na medicina, sendo 
elas: saúde clínica, reprodutiva, sexual, psiquiátrica, oncológica, 
preventiva e esportiva.

As subespécies  clínica, reprodutiva, sexual e oncológica tratam 
o paciente quando acoimado da doença. Já a psiquiátrica e psicológica 
enfocam o contexto social e os distúrbios da personalidade humana. 
A saúde preventiva atua de forma prévia ao aparecimento do quadro 
clínico e a esportiva é direcionada para os praticantes de esporte de 
forma usual ou profissional.

Sob o olhar feminino, as mulheres, casadas ou solteiras, com 
filhos ou sem, grávidas ou não, têm o seu direito aos cuidados 
médicos, a fim de prevenir, detectar precocemente, tratar e/ou 
reabilitar de qualquer problema de saúde aos quais estejam expostas 
ou que com eles possam concorrer de modo direto ou indireto.
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Quadro Comparativo de Doenças Incidentes entre Homens e Mulheres

5. Conhecer para Reconhecer: 
As Principais Doenças 
Acometidas às Mulheres
 
5.1. Clínica - Hanseníase, 
Tabagismo, Hepatite, Anemia,
Dengue e Osteoporose

Hanseníase  

É uma doença infecto-contagiosa, crônica, curável, causada pela 
bactéria mycocacterium leprae, um bacilo intracelular obrigatório, que 
afeta a pele e os nervos periféricos. A doença atinge todas as faixas 
etárias, porém é mais rara na infância e com maior predominância 
no sexo masculino. No Brasil, em 2001, a taxa de prevalência era em 
torno de 4,2/10.000 habitantes. Sua transmissão ocorre pelas vias 
respiratórias, sendo o homem a fonte de infecção da doença. Dessa 

4. Diferenças Fisiológicas entre 
Homens e Mulheres

Em face das peculiaridades de cada corpo humano, 
as diferenças fisiológicas também são observadas 

entre o sexo feminino e o masculino, conforme o quadro abaixo:

ASPECTOS 
FISIOLÓGICOS MULHER HOMEM

Cérebro As mulheres utilizam as duas metades do 
cérebro para uma mesma função.

O cérebro masculino é 15% maior e 10% 
mais pesado que o feminino.

Olfato O olfato feminino é mais aguçado e durante o 
período da ovulação fica com o sentido ainda 
mais apurado.     

O olfato masculino é menos aguçado.

Visão A visão periférica é melhor e a existência do 
cromossomo “x”, que controla a retina, permite 
uma melhor diferenciação de cores.

A visão central  de longa distância  é mais 
aguçada.

Paladar Distingue melhor os sabores doces. Distingue melhor os sabores amargos.

Audição O sexo feminino ouve com mais qualidade, 
principalmente os sons agudos.

O sexo masculino ouve com menos 
qualidade, comparativamente.  

Pulmão A respiração do sexo feminino é menos eficiente 
em face da menor quantidade de hemoglobina 
circulando no sangue. A probabilidade de câncer 
de pulmão é de 72% a mais do que no homem, 
o que leva a constatação de sensibilidade frente 
às substâncias tóxicas.

O volume do pulmão é 20% maior, com 
maior capacidade respiratória.

Coração O calibre das artérias coronárias das mulheres é 
menor em 15% com relação aos homens, sendo 
que os batimentos ocorrem 10% mais rápidos, 
em torno de 60 a 80 batimentos cardíacos.

No homem, o coração é em média 30% 
maior do que na mulher e os batimentos 
cardíacos giram em torno de 55 a 70 por 
minuto. 

Pressão Arterial A pressão na mulher tende a ser mais baixa e, 
após a menopausa, equipara-se à dos  homens.

A pressão arterial no homem é mais alta.

Sistema 
Imunológico

O estrogênio, hormônio feminino, estimula as 
atividades do sistema imunológico, dotando de 
eficiência as células de defesas.

O sistema imunológico é 
comparativamente menos eficiente, 
diante da ausência dos hormônios 
femininos.

Sistema 
Digestivo 

Os movimentos peristálticos são mais lentos em 
decorrência dos hormônios ovarianos, o que 
predispõe a prender o intestino.

Os movimentos peristálticos são mais 
rápidos.

Temperatura 
Corporal

A mulher está mais suscetível ao frio, 
comparativamente, por não apresentar uma 
temperatura corporal elevada.

O organismo masculino funciona em um 
ritmo mais acelerado e sua temperatura 
corporal é mais alta, em face do 
hormônio denominado testosterona. 

Pele A pele feminina tem mais propensão à ruga 
diante da sua textura fina.

A pele masculina tem menos propensão 
à ruga.

Ossos A densidade feminina óssea é menor em 10%,
  o que ressalta o quadro de osteoporose.  

As células construtoras dos ossos estão 
menos sujeitas ao envelhecimento 
e somente um homem, a cada oito, 
apresenta osteoporose após os 50 anos. 

Fonte: Cartilha da Saúde da Mulher, Mato Grosso, 2009.

ASPECTOS 
FISIOLÓGICOS MULHER HOMEM

Dor As mulheres são menos sensíveis à dor. Os homens são mais sensíveis à dor e 
sentem como maior intensidade.

AIDS O risco de contaminação pelo vírus HIV por via 
sexual é 9 vezes maior para mulheres.
O esperma contaminado pode permanecer na 
vagina por até uma semana após a relação.

O risco de contaminação em homens é 
menor. 

Tabagismo As mulheres que apresentam o vício estão 
ligadas pelo fator psicológico e, normalmente, 
têm maior dificuldade para se verem livres do 
vício. 

O homem tem maior facilidade para se 
viciar e  parar de fumar. 

Stress O sexo feminino é mais suscetível a crises de 
stress diante da presença do estrógeno.

O sexo masculino é menos suscetível ao 
stress. 

Diabetes tipo II O risco de doenças cardiovasculares 
decorrentes de diabetes é quatro vezes menor, 
comparativamente.

No homem, as diabetes são responsáveis 
por dobrar o risco de doenças 
cardiovasculares. 

Depressão Uma em cada quatro mulheres, acima dos 50 
anos, sofre de depressão.

Para cada homem com depressão, há 
duas mulheres sofrendo dela. 

Fonte: Cartilha da Saúde da Mulher, Mato Grosso, 2009.
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forma, a pessoa doente, não tratada, portadora do bacilo, elimina 
pelas vias respiratórias superiores a secreção que pode em contato 
direto infectar uma pessoa.

A infecção pode ocorrer, no entanto o desenvolvimento da 
doença depende de fatores socioeconômicos, individuais, carga 
bacilar e condição imunológica específica da pessoa. A doença se 
desenvolve após um período de incubação de 2 a 10 anos, após 
a infecção, e apresenta-se sob um complexo espectro de formas 
clínicas. 

Tabagismo

É uma doença provocada 
pela dependência física e psíquica 
do cigarro. É considerado um dos 
maiores problemas de saúde em 
todo o mundo devido ao elevado 
consumo do tabaco. Além de ser 
responsável por 80% dos casos 
de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica - DPOC, 90% das 
incidências de tumores de pulmão, angina, infarto agudo do miocárdio 
e derrames cerebrais.

Ao ser queimado o cigarro libera 4.500 substâncias tóxicas que 
causam danos irreparáveis no organismo, além de atuar diretamente no 
cérebro e causar dependência física. Contudo, o tabagismo é passível de 
tratamento por meio de profissionais especializados e com a utilização 
de medicamentos adequados.

Observa-se, ainda, que os recém-nascidos filhos de gestantes 
fumantes têm peso mais baixo do que aqueles filhos de mãe, não 
fumantes, sendo que, além disso, os filhos de mães fumantes estão 
mais propensos a adquirir doenças e infecções em razão da baixa 
imunidade.

Contudo, a situação poderá ser revertida se a gestante parar 
de fumar a partir da 2ª ou 3ª semana, diante da melhoria do 
desempenho cardiovascular.

Temos, em acréscimo, a figura do fumante passivo, o qual não tem 
o hábito de fumar, porém convive com o fumante e está rotineiramente 
exposto à fumaça do cigarro. Mesmo que as substâncias inaladas sejam 
menores, o fumante passivo poderá desenvolver doenças relacionadas 
ao consumo do tabaco. 
 

Hepatite

Hepatite é uma inflamação no fígado e pode ser causada 
por vários agentes: álcool, drogas e vírus, com maior frequência. 
São cinco tipos de hepatite viral, sendo os mais comuns A (HAV), 
vírus B (HBV); vírus C (HCV); causadores das hepatites A, B e C, 
respectivamente.

Seus principais sintomas são: cansaço, perda de apetite, enjôo, 
desconforto abdominal, urina escura, fezes acinzentadas, olhos e pele 
amarelos (icterícia).

A hepatite A se transmite de pessoa a pessoa quando é levado 
à boca algum objeto contaminado com fezes de outra pessoa que 
esteja com a doença ou mesmo a própria mão. Chama-se essa 
transmissão de via fecal-oral. Outra forma é através de alimentos ou 
da água contaminados por fezes com a presença do vírus. Sua forma 
de combate é através da vacina, em duas doses.

Já a hepatite B se transmite por sangue e fluídos corporais de 
uma pessoa infectada. A entrada no organismo se dá por relações 
sexuais sem o uso de preservativo, ou do compartilhamento da 
mesma seringa durante o uso de drogas injetáveis, ou em acidentes 
por profissionais da saúde que usam agulhas de pacientes infectados 
em outros não infectados. Eventualmente, contamina-se o filho 
durante o parto. A vacina é o mecanismo de combate mais eficaz, 
sendo aplicada em 3 doses. Há possibilidade do agravamento da 
doença até o quadro crônico.
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 A hepatite C se transmite de maneira semelhante ao descrito 
acima, no entanto apresenta-se mais perigosa por levar ao óbito. 
Para essa versão do vírus não foi desenvolvida vacina, contudo há 
tratamento para a doença. O diagnóstico se faz mediante exame 
específico. 
 

Anemia 

A anemia é a “condição na qual o 
conteúdo de hemoglobina no sangue 
está abaixo do normal como resultado 
da carência de um ou mais nutrientes 
essenciais. As anemias podem ser causadas 
por deficiência de vários nutrientes como 
ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas, sendo 
a anemia ferropriva a mais comum. O ferro 
é um nutriente essencial para a vida e atua 
principalmente na síntese (fabricação) das 
células vermelhas do sangue e no transporte 
do oxigênio para todas as células do corpo.” 
Os valores de normalidade da hemoglobina variam de acordo com 
o sexo e a idade. Em indivíduos adultos (maiores de 16 anos) do 
sexo masculino, o limite inferior da normalidade é de 13,5 g/dl.                  
Em mulheres adultas, este valor é de 11,5 g/dl. 

Os principais sintomas são fraqueza, letargia, falta de ar, palpitações 
e cefaléia. Há presença de sinais gerais e específicos, os primeiros são 
descritos como palidez de mucosas, taquicardia, pulso amplo e sopro 
sistólico. Os segundos como coiloníquia (unhas em colher) nos casos 
graves de deficiência de ferro, icterícia, úlceras de perna (anemia 
falciforme), e, em outras anemias hemolíticas, temos a deformidades 
ósseas na talassemia, bem como outras doenças congênitas graves.

A associação das características de anemia com infecções 
frequentes ou equimoses espontâneas sugere a existência de 
neutropenia ou trombocitopenia, possivelmente causadas por 
insuficiência da medula óssea. 

O hemograma é o principal exame a ser realizado quando há 
suspeita de anemia. Outros exames podem ser utilizados para auxiliar 
no diagnóstico, dentre eles a ferritina, ferro sérico, dosagem de B12, 
eletroforese de hemoglobina, teste da G6PD, teste da resistência 
globular osmótica, teste de Coombs e “eletroforese de proteínas”, 
dentre outros.

Dengue 

Enfermidade causada pelo 
vírus da dengue que tem como 
hospedeiro vertebrado o homem e 
outros primatas, mas somente no 
primeiro apresenta manifestação 
clínica da infecção e período de 
viremia de aproximadamente sete 
dias. A transmissão se faz pela picada 
da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus, 
uma vez que o macho se alimenta apenas de seiva de plantas.

O período de incubação é de 3 a 15 dias após a picada e 
dissemina-se pelo sangue (viremia). Os sintomas iniciais são febre alta 
(normalmente entre 38° e 40° C), mal-estar, anorexia (pouco apetite), 
cefaléia, dores musculares e nos olhos. No caso da hemorrágica, após 
a febre baixar pode provocar gengivorragias e sangramento no nariz, 
machas vermelhas na pele, dores agudas nas costas, hemorragias 
internas e coagulação intravascular disseminada, podendo levar a 
choque refratário e óbito.

Diagnostica-se mediante exames laboratoriais e clínicos. Para 
a dengue hemorrágica utiliza-se a “prova do laço”. A parte central do 
tratamento da dengue comum é a reidratação, geralmente associada 
com analgésicos e antitérmicos, como paracetamol. “Os salicilatos, 
assim como os antiinflamatórios não hormonais não devem ser 
administrados, pois podem causar sangramentos”.
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Osteoporose

A osteoporose é a perda da densiometria óssea. Para prevenir, 
é necessário atenção nas mulheres, desde a adolescência, por 
meio da ingestão de alimentos ricos em cálcio e vitamina D, ambos 
encontrados no leite e em seus derivados, os quais deverão ser 
conjugados ao uso do sol no período compreendido das 8 horas às 
10 horas da manhã. 

Na menopausa, a incidência da perda óssea pode ser 
combatida com a reposição hormonal, que além de tratar essa 
causa, permite a proteção contra doenças coronarianas e redução 
do risco de câncer uterino. As medidas preventivas compreendem a 
ingestão da quantidade adequada de cálcio e vitamina D, o exercício 
físico, a correção dos níveis hormonais e o controle dos fatores que 
favorecem as fraturas. O exame para constatação é realizado em 
laboratório.

5.2 Sexual - Endometriose, Dismenorréia ou Cólica 
Menstrual, Tensão Pré-menstrual e Menopausa 

Endometriose

O endométrio é a mucosa uterina, que reveste a parede do 
útero, a qual se renova mensalmente pela menstruação. Assim, 
quando o endométrio (mucosa uterina) apresenta-se em locais fora 
do útero temos a endometriose. Doença cuja sintomatologia envolve 
cólicas menstruais de intensidade crescente, dor nas relações sexuais 
e até dificuldade para concepção. Usualmente, acomete mulheres 
em idade reprodutiva, as quais quando submetidas ao tratamento 
especializado conseguem superar a barreira e lograrem êxito no 
processo reprodutivo.   

Dismenorréia ou Cólica Menstrual

A cólica menstrual é um sintoma normal que geralmente 
acompanha a menstruação. Afeta 50% das mulheres em idade fértil. 
Atualmente, há tratamentos eficazes que melhoram muito a qualidade 
de vida de uma mulher. Juntamente com a tensão pré-menstrual 
(TPM), é uma das principais queixas das mulheres ao ginecologista. 

Tensão Pré-menstrual
 

Conceitualmente, é um conjunto de sintomas que aparecem no 
período pós-ovulação, desaparecendo com o início da menstruação. 
A tensão pré-menstrual pode trazer sérios prejuízos psicológicos, 
familiares, profissionais e sociais. A desordem disfórica pré-menstrual 
ou TPM atinge aproximadamente 75% das mulheres, porém apenas 
8% têm sintomas muito intensos.

Não existe uma causa definida, algumas pesquisas apontam 
a alteração da relação estrogênio e progesterona como a causa do 
mal-estar, o que pode ocasionar hipersensibilidade hormonal, déficit 
de vitamina B6, retenção hidrossalina e redução de serotonina. Seus 
sintomas são variados passando dos estados depressivos, à fadiga, 
aos distúrbios do sono, à alteração do apetite, às dores de cabeça e 
musculares.

Sua maior incidência é depois dos 30 (trinta) anos e atinge 
cerca de 20% a 40% das mulheres. Essa síndrome pré-menstrual não 
é uma doença catalogada, mas uma série de alterações dentro de 
um contexto fisiológico da mulher na fase de reprodução. Nos casos 
intensos, a mulher deverá procurar um médico para tratamento 
específico, o qual se baseia no atendimento médico dirigido; prática 
de atividades físicas; tratamento psicológico; em casos necessários, 
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reeducação alimentar, com diminuição da ingestão de gorduras 
animais e, suplementação de vitamina B6, A e E. 

Fonte: http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECP1/menstrual_cycle.html , http://guiadicas.net/o-ciclo-menstrual-irregular

Menopausa

A menopausa é 
a cessação definitiva 
da menstruação e 
ocorre por volta dos 
45 aos 55 anos e, em 
casos precoces, aos 
40 anos. É a parada 
no funcionamento 
dos ovários e ocorre 
quando os mesmos 
deixam de produzir 
hormônios, como 
o estrogênio e a 
progesterona.

       Fonte: imagem disponível em domínio da Internet.
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Também não é classificada como uma doença, mas como um 
marco final na vida reprodutiva de uma mulher, que se submete a 
um relógio biológico. 

Esse período se anuncia com irregularidades menstruais, 
hemorragias, menstruações menos frequentes ou escassas, 
devendo a mulher estar alerta, consultar com seu médico e discutir 
o problema. Um engano muito comum é pensar que, depois de ter 
passado pela menopausa, a mulher não está sujeita ao câncer de 
mama e ao colo de útero, devendo continuar submetendo-se  aos 
exames preventivos a cada ano. 

5.3. Reprodutiva - DST, AIDS, Dermatoses
na Gestante, Periodontia e Parto Prematuro

Doença Sexualmente Transmissível

As doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) são doenças infecciosas transmitidas pelo 
contato sexual. São causadas por vírus, fungos, 
bactérias ou parasitas. Os principais sintomas são 
corrimento vaginal ou uretral, feridas genitais e 

verrugas ou vesículas (bolhas de conteúdo líquido) na região genital. 
Diante de qualquer um desses quadros, deve-se procurar a orientação 
médica sem demora. As doenças sexualmente transmissíveis são 
sífilis, gonorréia, candidíase, cancro mole, condiloma, granuloma 
inguinal, algumas hepatites virais, linfogranuloma, infecção por 
clamídia, pediculose do púbis, infecção por ureaplasma e AIDS.

Para todas as doenças sexualmente transmissíveis existe 
tratamento. As que foram ocasionadas por bactérias ou fungos 
são curadas após o tratamento. Se o agente causal for vírus, existe, 
apenas, controle através de medicamentos.
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A principal forma de prevenção é o uso da camisinha durante 
toda a relação. Além do preservativo, a limitação da quantidade 
de parceiros sexuais diminui a chance de contato com os agentes 
causadores dessas doenças. Aparecendo qualquer lesão em genitália 
ou secreção vaginal ou uretral, deve-se evitar o contato sexual até 
que o médico seja consultado.

As doenças sexualmente transmissíveis podem ocasionar 
complicações e apresenta porta de entrada para o vírus HIV através 
de lesões na genitália. Infecções pelo papilomavírus – HPV – ou pelo 
vírus da hepatite B estão relacionadas com o aparecimento de câncer 
do colo uterino e do fígado, respectivamente.

A infertilidade, por exemplo, é uma das complicações que uma 
pessoa infectada pela gonorréia pode vir a ter. Já uma gestante com 
sífilis pode vir a ter um bebê com deformações.   

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

A AIDS é uma doença que provoca a falência das defesas 
naturais do indivíduo (quebra do sistema imunológico, impedindo 
que o organismo combata os agentes causadores de enfermidades), 
sujeitando-se à infecção e doenças tumorais que, sem contaminação 
da infecção pelo HIV – vírus da imunodeficiência adquirida – seriam 
facilmente combatidas.

Mais de 50 milhões de pessoas no mundo já foram infectadas 
pelo HIV. No início dos anos 80, a doença esteve associada 
a usuários de drogas e homossexuais, hoje, a doença atinge 
indiscriminadamente homens e mulheres.

Os principais sintomas são diarréia crônica; problemas de pele tais 
como herpes simplex, lesões em volta do ânus, boca e região genital; 
pneumonia e emagrecimento exagerado, sendo que o conjunto desses 
sintomas significa que o sistema imunológico pode estar comprometido. 

A contaminação pelo vírus acontece das seguintes formas: 
mediante relações vaginais, orais e anais; intravenosa por meio de 
compartilhamento de seringas usadas para drogas injetáveis; pré-natal 
através da transmissão da gestante infectada para o filho; contato com 
sangue em acidentes de trabalho ou em transfusão de sangue; pós-
natal através da amamentação.

O meio mais eficiente de evitar a AIDS é usar preservativo em 
qualquer relação sexual, o preservativo também tem o condão de 
reduzir a contaminação de DST, tais como sífilis, gonorréia e clamídia. 
Essas doenças acabam com as defesas naturais que a região genital 
possui, favorecendo a contaminação pelo HIV. No entanto, abraçar, 
beijar, apertar as mãos, compartilhar utensílios domésticos, usar o 
mesmo banheiro, quarto e sala de trabalho não geram a contaminação 
pelo vírus.

Outra medida preventiva diz respeito ao não compartilhamento 
de seringas destinadas ao uso de drogas injetáveis.

 
A pessoa portadora da doença pode sofrer sérios danos 

psicológicos com o preconceito, logo, carinho, compreensão sobre a 
doença e a solidariedade das pessoas podem ajudar muito portador 
do quadro clínico descrito.

O uso do preservativo é uma forma de sexo educado, seguro 
e responsável. Há uma campanha mundial para o combate da AIDS 
cujo símbolo é marcado pela fita vermelha.  

Dermatoses na Gestante  

A gravidez representa um período de intensas modificações 
para a mulher. Praticamente, todos os sistemas do organismo são 
afetados, entre eles: a pele. A maioria das mudanças do corpo 
feminino decorre de alterações hormonais através de alterações de 
estrogênio, progesterona, beta HCG, prolactina e outros hormônios. 
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As intensas alterações imunológicas, endócrinas, metabólicas 
e vasculares tornam a mulher suscetível a mudanças na pele, 
tanto fisiológicas quanto patológicas. São descritas as alterações 
fisiológicas cutâneas na gravidez: como pigmentação, melasma, 
aranhas vasculares, eritema palmar, varicosidades, estrias, edema 
periférico, prurido e gengivite gestacional.

O melasma é uma alteração pigmentar que ocorre em 70% das 
gestantes, geralmente tem início no 2º trimestre de gestação, sendo 
mais comum em mulheres de raça negra. Seu padrão de acometimento 
na gestação é usual, sendo mais comum o centrofacial (63%), seguindo 
o malar e o mandibular. A mancha costuma desaparecer num prazo 
de até 1 ano após o parto, mas até 30% das pacientes evoluem com 
alguma sequela. Cicatrizes recentes, sardas e pintas podem apresentar 
intensificação da pigmentação ao longo da gestação. 

Periodontia e Parto Prematuro

Estudos indicam a relação entre doenças periodontais em 
gestantes e o nascimento de crianças prematuras de baixo peso. 
O nascimento de crianças pré-maturas com baixo peso é uma 
das principais causas da mortalidade perinatal. Segundo a OMS 
– Organização Mundial de Saúde – 10% de todos os nascimentos 
podem ser incluídos nessa categoria, considerando-se de baixo peso 
as crianças que nascem pesando 2,5 kg ou menos e prematuras as 
provenientes de uma gestação inferior a 37 semanas.

O parto prematuro pode ocorrer por diversos motivos.              
As razões podem ser infecções, inflamações, hemorragias ou até 
mesmo o fato dos processos fisiológicos normais acontecerem 
cedo demais. Alguns autores passaram a incluir entre os agravantes 
para um parto prematuro a existência de doenças periodontais em 
gestantes como fator de risco, uma vez que os produtos bacterianos 
provenientes das espécies gram-negativa estimulariam a produção 
de citocinas – como as interleucinas – e, ao aumentarem a produção 
de prostaglandinas, levariam ao parto prematuro. Dessa forma, 

as infecções periodontais serviriam como um reservatório para 
organismos que poderiam representar ameaça à placenta. 

5.4. Psiquiátrica - Depressão, Burnout, Bullying, Síndrome da 
Alienação Parental

Depressão

A depressão apresenta-se no campo psiquiátrico e psicológico 
pela perda do prazer nas atividades diárias, apatia, ou alterações 
cognitivas, psicomotoras, alterações de sono com foco na insônia ou 
hipersonolência, alterações de apetite, redução do interesse sexual, 
retraimento social, ideação suicida e prejuízo funcional significativo. 
O que a diferencia do comportamento triste ou humor melancólico 
é a condição duradoura, compreendida entre pelo menos 6 meses 
no caso de menores de 18 anos e 1 ano no caso de adulto, com 
fatores neurológicos acompanhada de vários sintomas específicos. 
Precisa-se de tratamento específico.

Estima-se que cerca de 15 a 20% da população mundial, em algum 
momento da vida, sofreu com o quadro clínico depressivo, sendo mais 
comum entre 24 e 44 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
em 2020, a depressão passará a ser a segunda causa de afastamento 
laboral, sendo elas diversas e se destacam a genética, a alimentação, 
o estresse e o estilo de vida, à separação de pais, à rejeição, às drogas, 
os problemas na escola, os problemas relacionados à convivência e o 
relacionamento no ambiente de trabalho e outros fatores relacionados 
com o estado emocional, psíquico e físico, os quais podem provocar o 
surgimento ou o agravamento da doença.

Sabe-se hoje que a depressão é associada a um desequilíbrio em 
certas substâncias químicas no cérebro e os principais medicamentos 
antidepressivos têm por função principal agir no restabelecimento 
dos níveis normais destas substâncias, principalmente a serotonina, 
acetilcolina, dopamina, adrenalina e noradrenalina.
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Os sintomas associados ao quadro depressivo são humor 
persistente rebaixado, apresentando-se como tristeza, angústia ou 
sensação de vazio; diminuição do interesse e prazer em atividades 
que antes eram prazerosas; ansiedade; afastamento de amigos ou 
pessoas; cansaço ou perda de energia; falta de vontade de realizar 
uma determinada tarefa que progressivamente se alastra ou pode 
se alastrar a muitas outras atividades; vontade de chorar ou chorar 
às escondidas; incapacidade de se concentrar; problemas de auto-
confiança, auto-estima e auto-agressão; alterações no sono tais como 
dificuldade em adormecer, acordar muito cedo, dormir em excesso ou 
pesadelos; e pensamentos de suicídio e morte. Eles podem acontecer 
de forma isolada e intensidade variada.

Para se tratar é necessário auxílio médico especializado por 
meio de medicação correta e psicoterapia, prática regular de exercício, 
suplementos alimentares e atividades desportivas e sociais.  

Síndrome de Burnout

Conhecido como um distúrbio psíquico de caráter depressivo, 
precedido de esgotamento físico e mental intenso em decorrência de 
uma exagerada dedicação à vida profissional. O portador da síndrome 
de Burnout mede sua autoestima pela capacidade de realização e 
sucesso profissional, transformando-se em um ser negativamente 
obstinado e compulsivo. Geralmente, a doença é desenvolvida como 
resultado de esforço excessivo no trabalho com intervalos muito 
pequenos para recuperação. Tipicamente é uma síndrome que afeta 
pessoas que cuidam de outras pessoas.

Os estágios da doença são:

1- necessidade de afirmar;

2- dedicação intensificada;

3- descaso com as necessidades pessoais, tais como comer, 
dormir, sair com os amigos;

4- recalque de conflitos;

5- reinterpretação dos valores como isolamento, fuga dos conflitos 
e negação de problemas;

6- mudanças evidentes de comportamento;

7- despersonalização;

8- vazio interior;

9- esgotamento físico propriamente dito ou colapso mental.

A depressão também pode estar presente na fase final da 
síndrome. 

São variados os sintomas, tais como: dores fortes de cabeça, 
tonturas, falta de ar, oscilações de humor, distúrbios do sono, dificuldade 
de concentração, transtornos de ansiedade e problemas digestivos. 
Para o tratamento é necessário atendimento especializado. 

Bullying

Termo usado para descrever atos de violência física e psicológica 
intencionais e repetidos praticados por um indivíduo ou grupo de 
indivíduos a outro incapaz de se defender. Segundo Ana Beatriz Barbosa 
Silva (2010), “os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos 
de diversão, prazer e podem com o intuito de maltratar, intimidar, 
humilhar e amedrontar suas vítimas”. Assim, o comportamento é 
agressivo e negativo, executado repetidamente e há um desequilíbrio 
de poder entre as partes envolvidas.

O assédio escolar pode ser direto ou indireto, sendo que 
o direto é mais comum entre os homens e o indireto entre as 
mulheres, o qual consiste na agressão social, por forçar a vítima ao 
isolamento do convívio comum. Esse tipo de bullying indireto inclui 
espalhar comentários, recusar em socializar com a vítima, intimidar 
outras pessoas que desejam se socializar com a vítima; ridicularizar 
o modo de vestir e/ou outros aspectos socialmente significativos, 
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como etnia, religião, incapacidade, dentre outros. Vejamos quais 
são as formas usuais do fenômeno:

As vítimas de bullying tendem a apresentar vários sintomas 
físicos, dentre os quais destacam: cefaléia (dor de cabeça), cansaço 
crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas (enjôo), 
diarréia, boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, 
tremores, sensação de “nó” na garganta, tonturas ou desmaios, 
calafrios, tensão muscular, formigamentos. São diagnosticados, 
ainda, os sintomas psicossomáticos como o transtorno do pânico, 
as fobias escolar e social, o transtorno de ansiedade generalizada 
(TAG), a depressão, a aneroxia, a bulimia, o transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC), o transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), 
e, em quadro menos frequente e mais grave, o suicídio e o homicídio 
individual ou coletivo.

O tratamento é sistêmico, 
através da conscientização dos 
agressores e vítimas do processo, 
terapêutico.   

LEIS DESCRIÇÃO

Verbal Insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas 
e “zoar”. 

Física e Material Bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da 
vítima e atirar objetos contra as vítimas.

Psicológico e 
Moral

Irritar, humilhar, ridicularizar, isolar, ignorar, desprezar ou fazer pouco caso, discriminar, 
aterrorizar, ameaçar, chantagear, intimidar, tiranizar, dominar, perseguir, difamar, passar 
bilhetes e desenhos entre os colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas e mexericos 
(mais comum entre as meninas).

Sexual Abusar, violentar, assediar e insinuar.

Virtual Constranger, humilhar, maltratar, espalhar mentiras, rumores boatos depreciativos e 
insultos, mediante os instrumentos da internet e outros avanços tecnológicos na área da 
informação e comunicação (fixa ou móvel), tais como e-mails, blogs, fotoblogs, MSN, Orkut, 
YouTube, Skype, Twitter, MySpace, FaceBook, fotoshop  e torpedos.

 Fonte: Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas nas Escolas – Bullying

Formas de Bullying

Síndrome da Alienação Parental  

Este termo foi proposto por Richard Gardner, em 1985, para a 
situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper 
os laços afetivos com o outro cônjuge, criando fortes sentimentos de 
ansiedade e temor em relação ao outro genitor. A Lei da Alienação 
Parental, Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, prevê medidas 
que vão desde o acompanhamento psicológico até a aplicação 
da multa, ou mesmo a perda da guarda da criança a pais que 
estiverem alienando os filhos. Situações comumente encontradas 
na síndrome: recusa em passar as chamadas telefônicas aos filhos; 
desvalorização do outro progenitor na presença dos filhos; tomada 
de decisões importantes a respeito dos filhos, tais como, a escolha 
da escola, a viagem, a religião, dentre outros, sem consultar a 
outra parte; desenvolver no(a) outro(a) o sentimento de culpa pelo 
mau comportamento da prole; e sabotar o período de vistas com 
imposição de atividades extracurriculares ou de lazer.

5.5. Oncológica - Câncer de Mama e Câncer de Colo de Útero

Câncer de Mama

A mama é um órgão glandular em número de dois ou mais, 
caracteristicamente atrofiado nos homens, nas mulheres secreta 
leite (Aurélio Buarque de Holanda). Também são órgãos de estímulo 
sexual e símbolo da feminilidade, esse órgão está sujeito ao câncer; 
tão temido pelas mulheres, devido à sua alta incidência e, pelos 
danos psicológicos na esfera sexual e quanto à própria imagem 
corporal e pessoal.

Suas causas são desconhecidas. Alguns apontam o histórico 
familiar como o fator de risco mais importante, outros, a exposição à 
radiação ionizante antes dos 35 (trinta e cinco) anos. Quanto ao uso 
do contraceptivo oral, a situação é controversa no meio médico, no 
entanto, altas dosagens de estrógeno por longos períodos de tempo 
contribuem em certo subgrupo de mulheres.
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O sintoma de alerta para câncer de mama é o aparecimento 
de nódulo ou caroço no seio, com ou sem irritação e dor no local. 
Sua detecção precoce é a forma mais eficaz de prevenção, o que 
pode acontecer pelo autoexame das mamas, o exame clínico e a 
mamografia.

O autoexame tem a função de fazer com que a mulher conheça 
a anatomia de sua mama e, que caso note alguma diferença, procure 
o médico prontamente.

Fonte: http://www.shutterstock.com/language.pt/index.mhtml

Câncer de Colo de Útero

No Brasil, estima-se que o câncer de colo de útero seja o 
segundo mais comum na população feminina e representa 15% de 
todos os tumores malignos que ocorrem em mulheres. Não apresenta 
sintomas na sua fase inicial, o principal sintoma já localmente invasivo 
é o sangramento.

São fatores de risco; os sociais, ambientais e os hábitos de 
vida, tais como as baixas condições sócio-econômicas, atividade 
sexual precoce, pluralidade de parceiros, falta de hábitos de higiene 
e o uso prolongado de contraceptivos orais.

A abordagem mais efetiva para o controle e tratamento continua 
sendo o rastreamento através do exame preventivo. A sua realização 

Vá para a frente
de um espelho
e observe suas mamas.
Compare-as e veja se
há a presença de rugas,
ondulações
ou mudanças.

Em pé, leve um braço
até a cabeça. Exemine
cada uma das mamas
com a mão oposta
ao lado do braço
levantado.

Deitada, coloque um
braço embaixo de sua
cabeça. Exemine cada
uma das mamas com
a mão do lado oposto
ao  braço utilizado.

Exemine a mama
com movimentos
circulares para cima
e para baixo, de
um lado para o outro.

Veri�que se sai alguma
secreção dos mamilos

1 2 3 4 5

periódica permite reduzir em 70% o índice da mortalidade na população 
de risco. Estudos mostram a associação do câncer do colo do útero com 
o papiloma vírus humano – HPV. O contato sexual é a maneira mais 
comum de contágio pelo HPV, incluindo as preliminares e o sexo oral. 
Os exames capazes de detectar o HPV e por via indireta o câncer de colo 
de útero, são o Papanicolau, a colposcopia e a biópsia.

Existe vacina contra o HPV, converse com seu ginecologista.

Exames Preventidos

Colposcopia Realizado em laboratório, centro de diagnósticos ou em hospitais através de um aparelho que 
permite a visualização da vagina e do útero aumentados em 10 até 40 vezes. Para permitir 
a localização de lesões, um líquido reagente é pincelado na mucosa. No caso dos homens, o 
exame correspondente é a peniscopia.

Biópsia É a coleta de um pequeno fragmento do colo do útero para exame histopatológico e 
esclarecimento diagnóstico quanto à existência, ou não, de lesão pré-cancerígena. Procedimento 
este, curiosamente, indolor já que o colo do útero, como parte de uma víscera abdominal, é 
insensível a dor. Ocorre apenas uma leve cólica.
Uma vez feito o diagnóstico de lesão pré-cancerígena, o tratamento é simples, rápido e preserva 
a capacidade reprodutiva da mulher.
Estabelece a obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Estado de Goiás, na 
realização gratuita de exames preventivos de câncer em mulheres carentes. 

Fonte 1: http://www.orientacoesmedicas.com.br/oqueepapanicolau.asp.
Fonte 2:  Imagem disponível em domínio público in  Internet 

EXAME DESCRIÇÃO

Papanicolau O exame foi criado pelo Dr. George Papanicolaou em 1940 e consiste em um dos mais 
importantes para a saúde da mulher porque reduz em 70% os casos de câncer do colo do útero. 
O sucesso do teste decorre da possibilidade de detecção de lesões pré-cancerígenas no colo 
uterino, as quais levam até 15 anos para evoluírem para um câncer invasor. Aconselha-se a 
repetição do exame anualmente, evitando-se a coleta do material no período menstrual. 
O exame ginecológico consiste na avaliação externa da vulva, seguida da introdução do 
espéculo, um aparelho que tem por função abrir a vagina da mulher e, permitir a visualização 
do colo do útero para colher o material a ser analisado. Depois, o ginecologista continua o 
exame procedendo o  toque vaginal, por meio da introdução de dois dedos na vagina da mulher 
para examinar os órgãos internos da pélvis feminina, útero e ovários.
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5.6. Preventiva - Doenças Ocupacionais, Fisioterapia
Gineco-obstétrico para o Fortalecimento do Perínio e Esportiva

A saúde preventiva tem como foco a educação e a prevenção 
com a saúde por meio da mudança de hábitos. A saúde é um conceito 
que do ponto de vista científico abrange condições biopsicosocial e 
do seu ambiente de trabalho.

Doenças Ocupacionais

Doença ocupacional é designação de várias doenças que 
causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores 
relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em 
doenças profissionais ou tecnopatias, que são sempre causadas pela 
atividade laboral e doenças do trabalho ou mesopatias, que podem 
ou não ser causadas pelo trabalho.

As mais comuns são doenças osteomusculares, respiratórias 
e da pele. Os cuidados são essencialmente preventivos, uma vez 
que a maioria das doenças ocupacionais é de difícil tratamento. 
Normalmente, é adquirida quando um trabalhador é exposto acima 
do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou 
radioativos, sem proteção compatível com o risco envolvido. Essa 
proteção pode ser na forma de equipamento de proteção coletiva (EPC) 
e equipamentos de proteção individual (EPI’S) ou capaz de reduzir os 
riscos. Quanto às doenças osteomusculares, as medidas ergonômicas e 
atividades laborais são tomadas de forma preventiva.

No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de 
trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios.

Fisioterapia Gineco-obstétrico para o Fortalecimento do Perínio

A fisioterapia está em pleno avanço e cuida cada vez mais do 
processo de reabilitação, reeducação e fortalecimento nas áreas de 
ginecologia e obstetrícia. Uma das técnicas aplicadas eficazmente 
diz respeito ao fortalecimento do perínio.

 O perínio é a musculatura do assoalho pélvico, formado por 
13 músculos, auxiliados por fáscias e ligamentos, que funcionam 
como elásticos biológicos. Dentre outras funções, a musculatura se 
contrai para auxiliar ao fechamento da uretra (continência urinária), 
vagina (função sexual) e reto (continência fecal).

Por esse motivo, quando o perínio está fraco ou lesionado, a 
contração sob estes canais é insuficiente e pode causar incontinência 
urinária, disfunção sexual e incontinência de flatos ou fezes. Por 
outro lado, a contração exagerada, desordenada ou inconsciente 
pode causar retenção urinária, vaginismo e constipação.

Durante a gestação, os músculos do assoalho pélvico sustentam 
o peso do conjunto formado pelo bebê, órgãos pélvicos, o novo útero 
e demais anexos embrionários, o que garante a sustentação durante 
todos os meses. Sua relação é de dependência com o hormônio 
sexual feminino – estrógeno – cujas taxas caem naturalmente com a 
menopausa o enfraquecendo.

O fortalecimento da região por meio de exercício físico específico 
evita as situações descritas uma vez que reduz a ação degenerativa 
do envelhecimento sobre o sistema urogenital da mulher e favorece 
as condições necessárias a um bom orgasmo, o qual se insere na 
qualidade de vida sexual.  

Esportiva

A medicina esportiva é uma 
especialidade médica que inclui 
segmentos teóricos e práticos da 
medicina com objetivo de investigar a 
influência do exercício, de treinamentos 
e do esporte em geral sobre as pessoas 
sadias e doentes, cuja finalidade é a de 
prevenir, tratar e reabilitar. Ocupa-se 
a avaliar e acompanhar os praticantes 
de atividade físico-desportiva antes, 
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durante e após a prática desta atividade. Por outro lado, a medicina 
esportiva, está direcionada não só a atletas de alto nível, mas 
também a pessoas não atletas que procuram utilizar a atividade 
física como meio de melhorar a saúde.

Aplicam-se seus efeitos nas lesões ocasionadas durante sua prática, 
e os resultados para acautelar, tratar e reabilitar. Entender a medicina 
esportiva favorece os resultados, uma vez que o corpo feminino apresenta 
particularidades quanto ao ciclo menstrual e o treino.

Fonte: http://www.wallstreetfitness.com.br/fique_por_dentro/artigo/1359/

6. Políticas Públicas Voltadas ao Direito à Saúde da Mulher 

Dados da área Técnica da Saúde da Mulher do Ministério da 
Saúde informam que 51,4% da população brasileira é feminina, o que 
representa motivação para o direcionamento de políticas públicas 
específicas. Sabe-se que se trata de um exercício de conquistas que 
partiram do século 20 até a atualidade.

Nas primeiras décadas do século citado, as políticas públicas 
limitaram as demandas relativas à  gravidez e ao parto. A alteração 
significativa ocorreu em 1984, com o Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher – PAISM – mediante a ruptura do modelo 
materno-infantil e a introdução da atenção à saúde integral da 
mulher em todas as suas fases da vida, com foco na saúde clínico-
ginecológica, reprodução (planejamento reprodutivo, gestação, 
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fértil

Período
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Ovulação

parto e puerpério) como nos casos de doenças crônicas ou agudas. 
Em consonância com as diretrizes da reforma sanitária.

O ano de 2004 foi marcado pela criação do Pacto Nacional pela 
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal mediante a parceria 
entre gestores da área e a sociedade civil organizada. Essa linha 
de atuação teve um impacto positivo nas principais demandas do 
universo feminino uma vez que se utilizou dos estudos e pesquisas 
promovidas pela área técnica da Saúde da Mulher. 

Em 2005, estimulou-se a adoção de boas práticas na atenção 
obstétrica e neonatal e firmou-se a Política Nacional de Direitos 
Sexuais e de Direitos Reprodutivos, o qual teve considerável 
avanço na assistência à mulher em idade reprodutiva e a atenção 
médica para a fertilização consoante a Política de Atenção 
Integrada à Reprodução Assistida. 

Seguidamente, em 2007, o Brasil  teve como meta a Política 
Nacional de Planejamento Familiar através de oferta de métodos 
contraceptivos de forma gratuita para homens e mulheres em 
idade reprodutiva aliada do Plano Integrado de Enfretamento da 
Feminização da Epidemia de AIDS .

A parceria com a Agência Nacional de Saúde – ANS – ocorreu 
em 2008 por meio da Política Nacional pelo Parto Natural e contra 
as Cesáreas Desnecessárias. 

Os anos restantes de 2009 e 2010 são marcados por uma 
ampla divulgação das políticas direcionadas a este público com foco 
na integralidade do ser jovem, adolescente, adulto e idoso, com 
respeito a cada especificidade.

No circuito federal, o Ministério da Saúde tem orientações 
específicas à mulher quanto à violência; ao planejamento familiar; às 
mulheres negras; à AIDS em mulher; ao pré-natal; ao parto; à lésbica; 
ao climatério; à mortalidade materna; ao processo transexualizador; 
e ao câncer.
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7. O que é o Sistema Único
de Saúde – SUS?

O Sistema Único de Saúde foi criado 
pela Constituição Federal de 1988, conforme 
previsão do artigo 198, e regulamentado 
pela Lei nº. 8.080/90 (Lei Orgânica da 
Saúde) e nº. 8.142/90 como mecanismo de 
promoção da equidade no atendimento das 
necessidades de saúde da população.

Por meio desse sistema, todos os indivíduos têm direito a 
consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de 
Saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas ou privadas, mediante 
contratos e convênios de prestação de serviços ao Estado.

O Sistema Único de Saúde – SUS – possui três esferas de atuação: 
federal, estadual e municipal.

O nível federal tem atribuições de formular, avaliar e apoiar 
políticas públicas voltadas para a área da saúde, bem como normatizar 
ações, prestar cooperações técnicas aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios e controlar e avaliar as ações e serviços, respeitadas as 
competências dos demais entes. 

No âmbito estadual, as atribuições englobam a descentralização 
e a promoção dos serviços propriamente ditos, a execução de ações e 
procedimentos de forma complementar e o apoio técnico e financeiro 
aos municípios.

À direção municipal compete, principalmente, a execução, 
controle, avaliação de bens e serviços das ações de saúde.  

Dispõe, ainda, de um serviço diferenciado de atendimento: 
ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, no intuito de ampliar o 
acesso da população a informações sobre saúde feminina e divulgar 
programas de apoio, tais como as publicações abaixo mencionadas:

Publicações Disponíveis no Sítio do Ministério da Saúde

Endereço Eletrônico: Ministério da Saúde >> Cidadão >> Saúde 
para Você >> Saúde da Mulher. 

• Gestação de Alto Risco (2010),
• Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual: Perguntas e Respostas para Profissionais da Saúde (2010).
• Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência 

Sexual: Perguntas e Respostas para Profissionais de Saúde (2010).
• Anticoncepção de Emergência: Perguntas e Respostas para 

profissionais da área de saúde (2010).
• Atenção Humanizada ao Abortamento (2010).
• Fluxo de Atendimento em Saúde para Mulheres e Adolescentes 

em Situação de Violência Sexual (2010). 
• Parto e o Nascimento Domiciliar Assistidos por Parteiras 

Tradicionais (2010). 
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Os Princípios de Atenção à Saúde são: 

• Princípio da Saúde como direito: a Constituição Federal 
garante o direito de o indivíduo exigir do Estado a prestação 
dos serviços de saúde (de forma individual ou coletiva).  

• Princípio da Unidade do Sistema SUS: todos os entes da 
federação são responsáveis pelo funcionamento eficiente 
do sistema, expresso no artigo 199 da Constituição Federal 
e no artigo 7º, inciso XIII, da Lei nº. 8.080/90. 

• Princípio da Integralidade do Atendimento: todo indivíduo 
tem direito de ser atendido e assistido sempre que 
necessitar, utilizando ou não insumos, expresso no artigo 
198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 7º, inciso II, 
da Lei nº. 8.080/90. 

• Princípio Preservação da Autonomia das Pessoas: o tratamento 
a saúde e a defesa da integridade física e moral não podem 
ser impostos às pessoas, elas precisam ser conscientizadas e 
orientadas sobre a necessidade de cuidados com a saúde, de 
forma espontânea e não por imposição do Estado, expresso 
no artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 8.080/90. 

• Princípio do Direito à Informação às Pessoas Assistidas: 
direito à informação frente ao diagnóstico, tratamento, 
prognóstico manifestado pelo médico ao paciente assistido, 
expresso no artigo 7º, inciso V da Lei nº. 8.080/90. 

• Princípio da Solidariedade no financiamento, ou da 
diversidade da base de financiamento: orientado pelo 
artigo 195 e 194, parágrafo único, inciso VI da Constituição 
Federal, quanto ao financiamento pela sociedade de forma 
direta e indireta e a instituição de outras fontes destinadas a 
garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social. 

• Princípio da vinculação dos recursos orçamentários: dispõe 
que a autoridade, que na sua administração descumprir 
a vinculação de recursos orçamentários, estará sujeita à 
responsabilidade fiscal, conforme os artigos 198, parágrafos 
primeiro e segundo, 35, inciso III, da Constituição Federal e 
a Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 

• Princípio da Ressarcibilidade ao SUS: expresso no artigo 
198, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988 e 
no artigo 32 da Lei nº. 9.656/1988 e consiste na obrigação 
das operadoras privadas de planos de saúde ressarcirem o 
Sistema Único de Saúde em caso de este prestar atendimento 
ao segurado ou beneficiário da empresa privada. 

• Princípio da Prevenção ou Precaução: estabelece uma série 
de diretivas e princípios de prevenção e precaução em atos 
de vigilância sanitária e epidemiológica, porquanto expresso 
nos artigos 186 e 200 da Constituição Federal de 1988 e artigo 
2º da Lei nº. 6.939/1981. 

• Princípio da Beneficência: tem caráter amplo e se encontra 
entre os princípios fundamentais como promover o bem de 
todos, relaciona-se no artigo 1º, inciso IV, da Constituição 
Federal. 

• Princípio do Não Retrocesso: relaciona-se com o desenvolvimento 
sustentável e impede o retrocesso do sistema em matéria 
sanitária, consoante o artigo 3º do texto constitucional. 

• Princípio da Justiça: indica o dever do Estado garantir ao 
indivíduo distribuição justa, equitativa e universal dos 
serviços de saúde, desde que observe a dimensão social e a 
sustentabilidade do SUS. 
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8. Saúde das Mulheres

A rede pública de saúde promove a assistência total às 
mulheres mediante o tratamento preventivo e curativo de doenças 
como o câncer de mama, de colo de útero e das doenças sexualmente 
transmissíveis, já relacionadas. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
engloba os casos de abortamento seguro quando a mulher for 
vítima de estupro ou quando a gestação comprometer a vida e a 
integridade física da mãe.

No contexto da saúde das mulheres, a Lei n º. 9.263, de 12 de 
janeiro de 1996, estatui sobre o planejamento familiar, no que diz 
respeito ao direito da família escolher ter ou não ter filhos, o número 
desejado, quando tê-los, o direito à assistência para a concepção e 
contracepção, através de métodos e técnicas cientificamente aceitas, 
as quais não colocam em risco a vida e a saúde das pessoas, como o uso 
de pílulas, preservativos masculinos e femininos, cirurgia de ligadura 
de trompas e vasectomia. A lei proíbe a indução à esterilização em 
massa ou que se façam campanhas direcionadas à esterilização de 
determinadas raças ou etnias.

Para resguardar seus direitos, a mulher pode procurar os 
serviços de atendimento público, no Cais, Ciams ou postos de saúde, 
mais próximos de sua residência. A saúde é um bem a ser tutelado e 
um direito a ser protegido, portanto, exerça-o!

Dessa forma, a Comissão da Mulher Advogada, Seccional 
Goiás, da Ordem dos Advogados do Brasil, constrói um caminhar de 
direitos à saúde para essas mulheres, com um belo sorriso no rosto 
e um olhar sensível.

LEIS DESCRIÇÃO

Lei nº. 
11.664/08

dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção,
o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito
do Sistema de Saúde – SUS.

Lei nº. 
16.026/07

dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação à Secretaria de Estado da Saúde de óbito
de mulheres durante a gravidez, ou a ela relacionadas e dá outras providências. 

Lei nº. 
16.140/07

estabelece que a Secretaria Estadual da Saúde promoverá, de modo sistemático
e permanente, políticas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde
da mulher, da criança e do adolescente, diretamente ou por intermédio de ajustes
com entidades públicas ou privadas.   

Lei nº. 
11.634/07

dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde 
receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Lei nº. 
11.340/06

cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana de Prevenir, 
Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução 
Penal; e dá outras providências.

Lei nº. 
11.108/05

altera a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito
à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Lei nº. 
10.778/03

estabelece a notificação compulsória, no território nacional, no caso de violência contra
a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.

Lei nº. 
10.741/03

dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

Lei nº. 
11.892/03

estabelece a obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Estado
de Goiás, na realização gratuita de exames preventivos de câncer em mulheres carentes.

Lei nº. 
10.515/02

que institui a Carteira Nacional de Saúde da Mulher com especial relevância à Prevenção
e Controle do Câncer Ginecológico e de Mama. 

Lei nº. 
10.223/01

altera a Lei nº. 9.656/98 para dispor sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora 
de mama por planos e seguros privados da assistência à saúde nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento de câncer. 

Lei nº. 9.263/96 regula o § 7º do artigo 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, 
estabelece penalidades e dá outras providências.  

Lei nº. 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Lei nº. 6.259/75 dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa 
Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, 
e dá outras providências.  

Decreto nº. 
5.099/04

regulamenta a Lei nº. 10.778, de 24 de novembro de 2003, e institui os serviços
de referência.  

Portaria MS/GM 
nº. 936/04

dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção
da Saúde e Implantação de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios. 

As Leis Referentes à Saúde da Mulher



44 Os Direitos à Saúde da Mulher  45www.oabgo.org.br

MEDICAMENTO / CORRELATO APRESENTAÇÃO UNIDADE DE 
CADASTRO

PREÇO DE
DISPENSAÇÃO 

(R$)
Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml Ampola 1,24

Aciclovir 200mg/comp. Comprimido 0,28

Ácido Acetilsalicílico 500mg/comp. Comprimido 0,035

Ácido Acetilsalicílico 100mg/comp. Comprimido 0,03

Ácido Fólico 5mg/comp. Comprimido 0,054

Albendazol 400mg/comp. mastigável Comprimido 0,56

Alendronato de Sódio 70 mg/comp. Comprimido 0,37

Alopurinol 100mg/comp. Comprimido 0,08

Amiodarona 200mg/comp. Comprimido 0,2

Amitriptilina(Cloridrato) 25mg/comp. Comprimido 0,22

Amoxicilina 500mg/cáps. Cápsula 0,19

Amoxicilina 250mg/5ml/pó p/susp. oral Frasco 60 ml 1,96

Amoxicilina 250mg/5ml/pó p/susp. oral Frasco 150 ml 4,9

Atenolol 25mg/comp. Comprimido 0,00

Azatioprina 50mg/comp. Comprimido 1,4

Azitromicina 500mg/comp. Comprimido 2,64

Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui/pó p/sus. inj. Frasco-ampola 1,5

Benzilpenicilina 
Procaína+Potássica

300.000+100.000ui/pó/sus. inj. Frasco-ampola 1,5

Benzoato de Benzila 200mg/ml/emulsão Frasco 100 ml 1,4

Benzoato de Benzila 200mg/ml/emulsão Frasco 60 ml 1,1

Biperideno 2mg/comp. Comprimido 0,073

Brometo de 
n-butilescopolamina

10 mg/frasco frasco de 20 ml 3,9

Captopril 25mg/comp. sulcado Comprimido 0,00

Carbamazepina 200mg/comp. Comprimido 0,13

Carbidopa + Levodopa 25mg + 250mg/comp. Comprimido 0,48

Cefalexina(Cloridrato ou Sal 
Sódico)

500mg/cáps. Cápsula 0,4

Cefalexina(Cloridrato ou Sal 
Sódico)

250mg/5ml/susp. oral Frasco 60 ml 4,96

Cefalexina(Cloridrato ou Sal 
Sódico)

250mg/5ml/susp. oral Frasco 125 ml 10

Cetoconazol 200mg/comp. Comprimido 0,23

Ciprofloxacino 500mg/comp. Comprimido 0,38

Clonazepam 2mg/comp Comprimido 0,06

Cloreto de Potássio 60mg/ml/xpe. Frasco 100 ml 1,88

Cloreto de Sódio 0,9% 9mg/ml/sol. nasal Frasco 0,95

Clorpromazina 25mg/comp. Comprimido 0,1

Clorpromazina 100mg/comp. Comprimido 0,125

Dexametazona Crem.0,1% Tubo 1

Dexclorfeniramina(Maleato) 2mg/comp. Comprimido 0,06

Medicamentos Disponibilizados pela Rede Própria do Programa 
Farmácia Popular MEDICAMENTO / CORRELATO APRESENTAÇÃO UNIDADE DE 

CADASTRO
PREÇO DE

DISPENSAÇÃO 
(R$)

Dexclorfeniramina(Maleato) 0,4mg/sol. Oral Frasco 120 ml 2,07

Diazepam 5mg/comp.sulcado Comprimido 0,04

Diazepam 10mg/comp.sulcado Comprimido 0,08

Digoxina 0,25mg/comp. Comprimido 0,06

Dipirona 500mg/ml gts Frasco 10 ml 0,7

Doxiciclina 100mg/comp. Comprimido 0,38

Enalapril 10mg/comp. Comprimido 0,00

Enalapril 20mg/comp. Comprimido 0,00

Enantato de 
Noretisterona+Valerato de 
Estradiol

50mg+5mg/injetável Seringa 1 ml 1,13

Eritromicina(Estearato ou 
Etilsuccinato)

125mg/5ml/susp. Frasco 60 ml 2,3

Eritromicina(Estearato ou 
Etilsuccinato)

500mg/comp./cáps. Comprimido 0,54

Etinilestradiol+Levonorgestrel 0,03mg+0,15mg/comp Cartela c/ 21 cápsulas 0,42

Fenitoína 100mg/comp. compimido 0,1

Fenobarbital 100mg/comp. Comprimido 0,06

Fluconazol 100mg/rev. Cápsula 0,95

Fluconazol 150mg/rev. Cápsula 0,95

Fluoxetina 20mg/comp. Comprimido 0,06

Furosemida 40mg/comp. Comprimido 0,00

Glibenclamida 5mg/comp. Comprimido 0,00

Haloperidol 1mg/comp. Comprimido 0,08

Haloperidol 5mg/comp. Comprimido 0,12

Haloperidol 2mg/ml/sol. oral Frasco 20 ml 1,94

Hidroclorotiazida 25mg/comp. Comprimido 0,00

Ibuprofeno 300mg/comp. Comprimido 0,16

Levonorgestrel 0,75mg/comp. Comprimido 3,47

Loratadina 10mg/comp. Comprimido 0,05

Losartana 50mg/comp. Comprimido 0,00

Mebendazol 100mg/comp. Comprimido 0,05

Mebendazol 100mg/5ml/sup. Oral Frasco 30 ml 1,1

Metformina 500mg/comp. Comprimido 0,00

Metformina 850mg/comp. Comprimido 0,00

Metildopa 250mg/comp.rev. Comprimido 0,00

Metildopa 500mg/comp.rev. Comprimido 0,00

Metoclopramida (Cloridrato) 10mg/comp. Comprimido 0,04

Metoclopramida (Cloridrato) 4mg/ml/sol.oral Frasco 10 ml 0,75

Metronidazol 250mg/comp. Comprimido 0,1

Metronidazol 5% creme vaginal Tubo 50 gramas 2,15

Metronidazol (Benzoato) 200mg/5ml/susp. oral Frasco 100 ml 2,4

Miconazol (Nitrato) 2%/locão Frasco 30 ml 1,86

Miconazol (Nitrato) 2%/pó Frasco 30 ml 4,95

Monitrato de Isossorbida 20mg/comp. Comprimido 0,1

Neomicina (Sulfato) + 
Bacitracina (Zíncica)

5mg + 250ui/g/pom. Tubo 10 gramas 1,35
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MEDICAMENTO / CORRELATO APRESENTAÇÃO UNIDADE DE 
CADASTRO

PREÇO DE
DISPENSAÇÃO 

(R$)
Neomicina (Sulfato) + Bacitracina 
(Zíncica)

5mg + 250ui/g/pom. Tubo 15 gramas 2,02

Nifedipina 20mg/comp.lib.cont. Comprimido 0,00

Nistatina 25.000 UI/crem. Vaginal Tubo 60 gramas 2,28

Nistatina 25.000 UI/crem. Vaginal Tubo 50 gramas 1,9

Nistatina 100.000 UI/ml/ susp. Oral Frasco 30 ml 3,62

Noretisterona 0,35mg/comp. Cartela c/ 35 
comprimidos

0,5

Omeprazol 20mg/cáps. Cápsula 0,23

Paracetamol 500mg/comp. Comprimido 0,09

Paracetamol 200mg/ml/sol. Oral gts Frasco 10 ml 0,85

Paracetamol 200mg/ml/sol. Oral gts Frasco 15 ml 1,27

Paracetamol 100mg/ml/sol. oral gts. Frasco 10 ml 0,7

Paracetamol 100mg/ml/sol. oral gts. Frasco 15 ml 1

Prednisona 20mg/comp. Comprimido 0,18

Prednisona 5mg/comp. Comprimido 0,08

Preservativo Masculino 25mg/comp. unidade 0,3

Prometazina (Cloridrato) 40mg/comp. Comprimido 0,12

Propranolol (Cloridrato) 150mg/comp. Comprimido 0,00

Ranitidina pó p/sol. Oral Comprimido 0,12

Sais p/ Reidratação Oral 2mg/comp. Sulcado Envelope 27,9 gramas 0,6

Salbutamol (Sulfato) 2mg/5ml/xpe. Comprimido 0,04

Salbutamol (Sulfato) 2mg/5ml/xpe. Frasco 120 ml 1,15

Salbutamol (Sulfato) 20mg/comp. Frasco 125 ml 1,2

Sinvastatina 400mg + 80mg/comp. Comprimido 0,38

Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg + 40mg/5ml/susp. Oral Comprimido 0,08

Sulfametoxazol + Trimetoprima 0,75mg/comp. Frasco 50 ml 1,45

Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg + 40mg/5ml/susp. Oral Frasco 60 ml 1,74

Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg + 40mg/5ml/susp. Oral Frasco 100 ml 2,9

Sulfasalazina 500mg/comp. Comprimido 0,4

Sulfato Ferroso 40mg Fe(II)/comp. rev. Comprimido 0,04

Sulfato Ferroso 25mg/ml Fe(II)/sol. Oral Frasco 30 ml 0,75

Tiabendazol 5%/pom. Tubo 20 gramas 2,89

Valproato de Sódio 50mg/ml/xpe. Frasco 100 ml 4,05

Verapamila(Cloridrato) 80mg/comp. Comprimido 0,00

Fosfato de oseltamivir 75mg/caps Cápsula 0,00

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/elencoRP150611.pdf

CIDADE ENDEREÇO TELEFONE

Anápolis Trav. Olimpio Barbosa de Melo, nº 63, Centro.
CEP: 75070-050

(62) 8421-5399 / 3321-0557

Aparecida de 
Goiânia

Av. Independência, Qd. 04, Lt. 13, Cidade Livre. 
CEP: 74967-150

(62) 3283-9843 / 3545-4825 / 8141-1010

Caldas Novas Professor Bretas, s/n, Centro. CEP: 75690-000 (64) 3454-6807  / 3454-6808

Ceres Rua Marilú Rodrigues da Silva, s/n, Lt. 14, Centro. 
CEP:76300-000

(62) 3307-3144 / 3307-2168

Formosa Avenida João Isper Gebrim, 455, Bairro 
Formosinha. CEP: 73813-210

(61) 3981-1191 / 3642-4602 

Goiânia - Av. 
Independência

Av. Independência, nº 4517, Qd. 134
Lt. 29, Setor Central.  CEP: 74055-055

Gerência (62) 32250407 / Atendimento 
(62) 32293318

Goiânia - Iquego Av. Tomaz Antonio Gonzaga, nº 163, Qd. 26
Lt. 28, Bairro Capuava.

(62) 32999354 / 3597-5853

Goiânia - 
Hospital Espírita 
Eurípedes 
Barsanulfo

Via Ana Luzia de Jesus, s/n, Setor Rio Formoso. 
CEP:74370-030

(62) 3289-5147 / 3289-1800

Jataí Rua Benjamin Constant, 850, Centro.
CEP: 75800-016

(64) 36324149 / 36324150

Luziania Rua 04, Qd. 14, Lt. 37, lojas 4/5.
CEP: 72800-100

(61) 3906-3531 / 9951-3095

Novo Gama Qd. 110, Lt. 01, Bairro Lago Azul.
CEP: 72860-000

(61) 3614-3820 / 3614-1029

Planaltina QA 06 MC, Lt. 06, Setor Leste. CEP: 73750-000 (61) 3637-1247 / 8133-1635

Senador Canedo Rua Bariani Hortêncio, s/n, Qd. 36, Lt. 29, 
Res. Jardim Canedo. CEP: 75250-000

(62) 3275-9954

Trindade Av. da Saudade, Qd. D, Lt. 04, Bairro Santo 
Onofre. CEP: 75380-000

(62) 35063683 / 35063660

Valparaíso de 
Goiás

Rua 73, Qd 109, Lt. 18, Loja 01, Céu Azul.
CEP: 72871-073

(61) 3624-7577

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/fpb1go120911.pdf.

Listagem de Endereços da Farmácia Popular

Material sem fins lucrativos, com o fim de informar sobre a saúde da mulher, fontes utilizadas 
referenciadas, em atendimento ao inciso III do artigo 46 da Lei nº 9.610/98.
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