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Introdução Adoecimento e morte das mulheres no Brasili 

O Brasil tem passado por profundas transformações de- O processo de envelhecimento populacional no Brasil, com

mográficas e epidemiológicas nas quais destaca-se o rápido e uma maior sobrevivência feminina, tem ocorrido em todo o país. O

acentuado envelhecimento populacional, resultante da fenômeno de sobremortalidade masculina já havia sido analisado

combinação da queda histórica da mortalidade com uma drástica em estudo anterior 3, onde identificamos seu caráter generalizado

redução da fecundidade 34,11. Esse envelhecimento tem ocorrido em dez capitais do país e observamos que as diferenças

de forma mais predominante nas mulheres, que alcançaram uma encontradas podiam ser atribuídas, em grande parte, às causas

expectativa de vida ao nascer de 72,6 anos em 2000, quase oito externas e, secundariamente, às doenças cardiovasculares,
anos superior a dos homens 13. 14. Analogamente, também têm ambas com maior mortalidade entre os homens.

ocorrido subst~nciais mudanças na situação epidemiológica 8, Ao final da década de 90, comparando-se homens e mulheres

caracterizadas, principalmente, pela diminuição da mortalidade nas diferentes etapas da vida, pode ser constatado que, em

por doenças infecciosas e parasitárias e pelo incremento das termos de mortalidade proporcional, até os 14 anos e após a etapa

doenças crônicas não-transmissíveis -como as cardiovasculares reprodutiva praticamente não existem diferenças entre os sexos.

e as neoplasias malignas que, atualmente, respondem pela Todavia, na faixa de 15 a 49 anos as diferenças são muito

maioria absoluta das mortes de mulheres adultas. acentuadas, graças a ocorrência excepcionalmente mais alta de

Embora os fenômenos apontados tenham caráter óbitos por causas externas entre os homens (Gráfico 1).

generalizado no país, as dimensões continentais do Brasil e seu Relativamente, as mulheres têm maiores proporções de óbitos por

modelo de desenvolvimento econômico, fortemente concentrador doenças do aparelho circulatório e por neoplasias malignas. As

de riquezas e produtor de desigualdades regionais e sociais, complicações da gravidez, parto e puerpério, também chamadas

propiciam, ao mesmo tempo, grande diversidade de padrões e causas maternas, apesar de responderem por apenas 3,5% dos

tendências epidemiológicas cuja análise não é tarefa fácil. Além da óbitos femininos no período reprodutivo representam mortes

complexidade dos fenômenos, dificuldades de acesso a quase completamente evitáveis, caso essas mulheres houvessem

informações confiáveis, oportunas e adequadas limitam o recebido assistência adequada.

monitoramento de tendências e, particularmente, a análise de """..~1'-

determinantes estruturais dos problemas de saúde. I;JNeste artigo, traçamos um panorama geral sobre a situação de -

saúde das mulheres no Brasil, buscando contribuir para a

identificação de prioridades para as políticas públicas de saúde.

Para cumprir esse propósito, utilizamos dados disponíveis no site

do Datasus e CD-ROM específicos, e o meio eletrônico foi a via

preferencial de obtenção de dados demográficos fornecidos pelo

IBGE.
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As doenças cardiovasculares ou do aparelho circulatório são, causas antes dos 65 anos é muito alto: comparativamente aos
sem sombra de dúvida, as principais responsáveis pelas mortes EUA, no Brasil a mortalidade por infarto agudo do miocárdio entre
de mulheres no Brasil e as mais relevantes doenças crônicas não- 35 e 44 anos é cerca de quatro vezes superior nas mulheres e a
transmissíveis. Embora apresentando, nos últimos dez anos, mortalidade por doenças cerebrovasculares na mesma faixa
tendência levemente decrescente do risco de morrer (Gráfico 2), etária é seis vezes mais alta 19. Parte do fenômeno tem sido
conservam inalterada sua importância em relação aos demais atribuída à qualidade da assistência, principalmente nos serviços
grupos de causas, respondendo por quase 1/3 dos óbitos de emergência, o que poderia explicar a ocorrência mais freqüente
femininos de todas as idades. Esse grande grupo de causas é da mortalidade precoce por essas causas nas regiões menos
composto, basicamente, pelas doenças cerebrovasculares e desenvolvidas do país. Estudos realizados em Salvador 30, 31, 32

pelas doenças isquêmicas do coração, que constituem as revelaram que a incidência e letalidade das doenças
complicações mais freqüentes da hipertensão arterial. cerebrovasculares é maior nas mulheres; e que, embora com
Considerando-se a segunda metade da década de 90 (Gráfico 3), menor incidência que os homens, as mulheres acometidas pelo
observa-se que as primeiras acompanham o discreto declínio do infarto agudo do miocárdio apresentam maior letal idade (80,9%
grande grupo de causas e que as segundas, ao contrário, comparativamente a 66,4% nos homens) e são menos
apresentam leve aumento no mesmo período. hospitalizadas (59,4% contra 65,4% nos homens), sugerindo que

as mesmas poderiam estar recebendo pior atendimento. É
..possivel supor que isso seja ocasionado por um viés de gênero,
50 que resultaria na "incapacidade" dos médicos em incluir essas

doenças -consideradas "masculinas" -entre os diagnósticos
4fJ diferenciais, anulando possíveis "vantagens" biológicas das

30 mulheres (como, por exemplo, a maior proteção hormonal), além
daquelas decorrentes de um maior cuidado com a sua própria

20

saúde.
10 Em relação às neoplasias malignas, observa-se crescente

o tendência do risco de morrer por essas causas (Gráfico 2),
C;",lalórias R,sp;"lórias CE"'mas .

Noopla.a, Eod~lo", O,"" também acompanhada do aumento de seu peso relativo em
F_SIM-DATASUS/MS relação aos demais grupos. As principais localizações primárias,

tanto em relação à mortalidade quanto à incidência, são as de
~ mama e as de colo de útero, o que traduz nesse grupo de causas o

padrão de mosaico epidemiológico característico da realidade
50 brasileira. Interessa assinalar que, no Brasil, a tendência

4fJ crescente da mortalidade por neoplasias de mama não tem sido
acompanhada do decréscimo da importância do câncer de colo de

30

útero, que apresentou taxa de mortalidade estável nas duas
20 últimas décadas 16 -tendência que, em relação ao período

10 1994/99, pode ser constatada no Gráfico 3.
Outro conjunto de problemas de saúde a ser analisado

o C;"walórias R,sp;"IÓrias CE.temas envolve a saúde reprodutiva das mulheres o que vem integ rando
NoopO.a, Eodmeto", O,"" '

FooteSIM-DATASUSlMS as agendas oficiais por força das pressões nacionais e
internacionais -especialmente dos movimentos de mulheres.

Estudos de prevalência da hipertensão arterial em populações Historicamente, a mortalidade por complicações da gravidez,
de diversas cidades brasileiras 7, 22, 25, 33, 23, 40, 35, 47 evidenciam parto e puerpério tem apresentado tendência ao declínio, desde a

coeficientes relativamente altos entre as mulheres e, década de 40 44,29,36 -mais lento do que se deveria esperar quando

comparativamente aos homens, pequenos ou nulos diferenciais. comparável às taxas correspondentes de outros países da
Também deve ser apontado que, em nossa realidade, a América Latina 39 ou outros indicadores nacionais, tais como os de

mortalidade por doenças cardiovasculares tem grande impacto mortalidade infantil ou de mortalidade por doenças infecciosas. A
sobre faixas etárias ainda jovens e que o risco de morrer por essas análise da evolução temporal das taxas obtidas a partir das
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estatísticas oficiais, no período 1980/97, confirma a tendência ao neste caso 9.
declínio, ainda que seja possível constatar, nos últimos dez anos, Outro fenômeno -a violência -tem motivado intenso debate,
um arrefecimento da queda e estabilização das taxas, inclusive pelo caráter generalizado e epidêmico em nossa sociedade e seu
com aparente elevação ao final do período (Gráfico 3). Entretanto, impacto sobre a qualidade de vida de homens e mulheres. A
a observação de séries históricas deve considerar a possibilidade análise da mortalidade por causas externas entre mulheres
de mudanças na qualidade do registro e notificação dos óbitos, brasileiras permite constatar uma relativa estabilidade do risco de
especialmente nos últimos anos, onde medidas têm sido tomadas morrer no período 1988/99 (Gráfico 2), com discreto declínio de
no sentido de aumentar a visibilidade do problema no Brasil. seu peso relativo entre os grandes grupos de causas de morte.

Nas últimas décadas, um fenômeno marcante a ser destacado Fato também observável no tocante à ocorrência dos homicídios,
diz respeito à drástica redução da taxa de fecundidade -de 6,3 entre 1994/99, embora as médias nacionais, por não revelarem as
filhos por mulher, em 1960, para 2,3 filhos em 2000 15 -como enormes diferenças existentes em distintos contextos regionais,

resultado tanto do uso generalizado de métodos efetivos de devam ser olhadas com cautela.
controle da procriação (a pílula e a esterilização cirúrgica são os Também é preciso assinalar que a violência que atinge
mais utilizados 12) como pelo recurso ao aborto -muitas vezes preferencialmente as mulheres não revela sua face nas
como método habitual. estatísticas de mortalidade, porque na maioria das vezes não leva

As mudanças no padrão de procriação têm sido objeto de à morte e ocorre com freqüência no âmbito privado e conjugal- até
exaustivas análises demográficas mas têm despertado pouca recentemente sendo entendida como de interesse exclusivo de
atenção quanto aos impactos sobre a saúde das mulheres seus participantes mais diretos. Tem sido comprovada uma
brasileiras. Estudos esparsos confirmam a literatura internacional associação da violência nas relações de gênero com a maior
quanto aos efeitos da pílula no aumento do risco para doenças ocorrência de diversos problemas de saúde física e mental e
cardiovasculares 45,48,42,41 e também como co-fatores no processo conseqüente maior utilização de serviços de saúde 21. Entretanto,

de desenvolvimento do câncer de colo de útero 28. Entretanto, a esse tipo de violência, na maioria das vezes, não chega a ser
prática generalizada de esterilização cirúrgica de mulheres ainda sequer investigado pelos profissionais de saúde e, desse modo,
muito jovens foi pouco investigada quanto aos efeitos sobre a acaba tendo sua magnitude subestimada nas estatísticas oficiais,
saúde. Resulté!tJos de um único estudo caso-controle no país, Com a aplicação de métodos especiais de detecção da violência
examinando a associação entre laqueadura prévia e histerectomia doméstica pode-se obter prevalência até sete vezes superior à
por mioma, indicam que podem estar sendo conjugados alcançada pela anamnese e/ou exame clínico das mulheres
mecanismos biológicos e culturais que propiciam um maior risco atingidas 6. A partir de estudos feitos em outras realidades, sabe-se
de retirada cirúrgica do útero em mulheres laqueadas 5. que as mulheres vítimas de violência estão mais expostas a

Aemergência da Aids veio a complexificar mais ainda o quadro complicações reprodutivas, tentativas de suicídio, depressões,
epidemiológico nos anos 80. A primeira notificação da doença em dores crônicas e uso de álcool e drogas 24. Todavia, persistem
uma mulher, no Brasil, ocorreu em 1983, ano em que foram desconhecidas as especificidades nacionais, decorrentes de
registrados 31 homens na mesma condição 18. Desde então, a relações tradicionais de gênero realizadas sob condições de
notificação de Aids em mulheres vem aumentando de modo extrema miséria e pobreza e de insuficiência de políticas sociais
acelerado, atingindo, em 1998, uma relação de 2,1 homens para de saúde que assegurem uma assistência adequada.
cada mulher. A maioria dos casos notificados tem como modo de Por último, cabe comentar a histórica "invisibilidade" do
transmissão mais provável o contato sexual, sendo que para as trabalho feminino na área de saúde, de certa forma já superada em
mulheres a transmissão heterossexual ocorre em mais de 80% outras áreas do conhecimento. Surpreendentemente, isso ocorre
dos casos. Sabe-se que parte expressiva das mulheres com Aids apesar da entrada acelerada e crescente das mulheres no
têm parceiros fixos e, muitas vezes, únicos, os quais seriam mercado do trabalho 36, 17, que, necessariamente, não as tem

homens com multiparceria (hetero ou bissexual), usuários de desobrigado das antigas funções de cuidado da casa e dos filhos,
drogas e/ou soropositivos 27,10,26. A maior vulnerabilidade feminina e o que resulta em sobrecarga de tarefas cujos efeitos sobre a saúde
a conseqüente desvantagem na adoção de práticas preventivas são mal conhecidos. As informações rotineiras, insuficientes para
estaria baseada na assimetria de poder nas relações de gênero -analisar o conjunto de trabalhadores, são especialmente precárias
particularmente nas experiências sexuais e afetivas -articulada às quando o interesse recai sobre as mulheres. A própria clas-
ineqüidades de classe social, pois são as mulheres de setores sificação de doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho
populares que se encontram em situação de maior desvantagem baseia-se em critérios que não contemplam as especificidades do
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trabalho das mulheres. Estudos esparsos têm buscado avaliar os quadro de saúde com características bastante complexas, onde
efeitos do trabalho noturno 37, do trabalho informal 43, do estresse problemas emergentes, como a Aids, a violência e as doenças
ocupacional 4 e da dupla jornada de trabalho 1 sobre a saúde de cardiovasculares, vêm se somar aos tradicionais, como o câncer

mulheres. Os resultados de todos esses estudos epidemiológicos de colo de útero, a mortalidade e a morbidade associada a
apontam para as insuficiências do instrumental teórico e meto- complicações da gravidez, parto e puerpério. Os problemas de
dológico que tradicionalmente vinha sendo usado para o estudo saúde articulam-se: como é o caso da violência sexual e a
de populações masculinas. Por outro lado, contribuem para transmissão das DST/AIDS; do uso indiscriminado e sem
elucidar os achados relativos à maior prevalência de problemas assistência médica da contracepção hormonal e a ocorrência de
mentais, sintomas osteomusculares e fadiga em mulheres quando doenças cerebrovasculares; da generalização progressiva das
comparadas aos homens, revelando-se como um caminho terapias de reposição hormonal e seu potencial aumento de risco

promissor na análise das relações entre trabalho e saúde. para doenças crônico-degenerativas.
Igualmente, fica evidenciada a necessidade de estratégias

As mulheres e a definição de prioridades de saúde: alguns comentá- intersetoriais, mais facilmente apreendida quando se trata do
rios à guisa de conclusão enfrentamento da violência e da epidemia da Aids. Essas

relevantes questões de saúde pública repolitizaram o debate
Até o final da década de 70, quando se pensava em "saúde da sobre as necessidades de saúde, ilustrando os limites de ações

mulher" imediatamente associava-se tal expressão aos exclusivamente setoriais.
problemas de saúde das mulheres grávidas, onde o principal A influência das mulheres organizadas na gestão e no controle
interesse recaía na proteção da saúde do feto. Isso orientava a social das políticas de saúde tem impresso algumas marcas na
produção do conhecimento que embasava as políticas de saúde; definição de prioridades setoriais. Entretanto, as insuficiências
conseqüentemente, as proposições de organização da atenção à das informações em saúde no país ainda constituem uma questão
saúde eram marcadas por esse viés 2. 2°. Nos anos 80, uma crucial, dificultando a análise de tendências temporais e

conjugação de fatores promove uma inflexão nessa tendência impedíndo a investigação de determinantes sociais dos processos
histórica, criando condições para mudanças na definição de saúde-doença-cuidado. A ênfase nas informações de relevância
prioridad~s na atenção à saúde das mulheres. Do ponto de vista clínica em detrimento da importância social continua excluindo
epidemiológico, com a drástica mudança no padrão procriativo e a das estatísticas de saúde dados sobre cor/etnia e ocupação, bem
emergência da Aids, conforma-se um quadro de saúde onde como aqueles relativos a fatores de risco para a saúde. A
ganham relevância os aspectos relacionados à sexualidade e aos desagregação espacial tem base administrativa, sem qualquer
efeitos da contracepção, em substituição àqueles relativos à articulação com dados socioeconômicos produzidos pelo IBGE,
concepção, à gravidez e ao parto. Nesse cenário, começam a ficar por exemplo, e embora contribua para a gestão de recursos nas
evidentes os efeitos da intensa medicalização dos ciclos vitais várias instâncias tem pouca utilidade para a definição de
femininos, expressos na epidemia de cesáreas e laqueaduras prioridades de saúde que revertam as desigualdades sociais.
tubárias e, mais recentemente, no incremento das histerectomias. Especificamente quanto à saúde das mulheres, apesar de

A convergência das propostas oriundas do feminismo e do todos os esforços e de alguns avanços persistem noções
movimento sanitário brasileiro deu origem ao Programa de essencialistas que as circunscrevem à esfera reprodutiva e
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, que privada; e aos homens, à esfera produtiva e pública. A
representou um marco na história das políticas públicas dirigidas necessidade de superar esses limites justifica-se pelo caráter
às mulheres ao buscar romper com a tradicional perspectiva estratégico que as informações têm nos processos de decisão
materno-infantil e com noções essencialistas de saúde, doença e sobre prioridades em políticas públicas. Além da revisão crítica
reprodução 2. Apesar das dificuldades e impasses de sua dos indicadores atualmente utilizados, o monitoramento da
implementação e consolidação, o ideário do PAISM continua situação de saúde das mulheres requer o desenvolvimento de
sendo uma referência para o movimento de mulheres na luta pela estudos especiais que possam preencher lacunas relativas a
saúde como direito de cidadania. temas como a saúde mental, a violência doméstica, o estresse

O diagnóstico da situação de saúde das mulheres no Brasil, ocupacional e os efeitos do trabalho sobre a saúde das mulheres.
apresentado neste artigo, permite concluir pela adequação e Mais ainda, devem ser estimulados estudos para a avaliação de
atualidade da integralidade como estratégia de organização da ações e programas de saúde, com especial ênfase no tocante às

assistência à saúde. Chega-se ao final da década de 90 com um tecnologias reprodutivas.
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