Encarte Especial

Mês da Mulher
Dia 8 de março de 1857, cidade de Nova York, Estados Unidos.
Operárias de uma fábrica de tecido morrem ao batalharem
por melhores condições no trabalho. A versão mais famosa da
origem do Dia Internacional da Mulher marca a luta por
direitos de um grupo que não pode se considerar minoria pois
compõe mais da metade da população mundial. Desde
então, a luta pela igualdade e equidade entre os gêneros quando direitos, oportunidades e responsabilidades são
garantidos a todos, independente de serem mulheres ou
homens - tem enfrentado inúmeros desafios e fomentado
mudanças fundamentais para a sociedade. Segundo a ONU,
a queda na mortalidade materna, o aumento do número de
jovens em escolas primárias e a maior participação das
mulheres no mercado de trabalho ilustram estas conquistas.
Contudo, as mulheres ainda tem os piores empregos e a
diferença de salário entre os gêneros é um problema mundial.
No Brasil, a emancipação feminina avança com a aprovação
de leis contra a violência dirigida às mulheres e sua prioridade
nos programas de transferência de renda para as populações
economicamente vulneráveis. Atualmente, mais de 90% dos
titulares do Bolsa Família são mulheres, fortalecendo seu
empoderamento e independência financeira. Cresceu a
participação das mulheres em espaços variados da
sociedade. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de
mulheres que ingressam no ensino superior supera o de
homens. Atualmente, as mulheres representam 57% das
matrículas em Universidades e 60% dos estudantes que
concluem o curso superior. As mulheres conquistaram o

mercado de trabalho, assumiram cargos de destaque na
política e hoje respondem pelo sustento de boa parte das
famílias brasileiras. Assumiram também as roupas, o corpo, o
cabelo e os desejos. As mulheres conquistaram não só
melhorias no trabalho como também mais respeito e
equidade em várias esferas sociais. As conquistas escritas no
papel reforçam o que o cotidiano nos revela a cada segundo:
a profunda transformação cultural que vivenciamos e o
crescimento do protagonismo das mulheres nas
transformações sociais e políticas. Elas trabalham, assumiram
mais responsabilidades, e ainda assim mantém muitas das
funções sociais do passado. Criam seus filhos, cuidam da
família, do lar e tem muita, muita responsabilidade nos
ombros. São cobradas de serem belas, para cuidarem dos
filhos e da casa no mesmo ritmo de quando não trabalhavam
fora. E assim, se tornaram especialistas em cuidar. Nada
mais justo que recebam tanta dedicação e carinho de volta. É
por esse motivo, pelo desejo de cuidar de quem faz bem, que
a Secretaria Estadual da Saúde (SES), através do
Departamento de Ações em Saúde (DAS) e sob a coordenação
do Primeira Infância Melhor (PIM) e da seção de Saúde da
Mulher dedica esse encarte especial para as mulheres. Nas
próximas páginas, você encontrará informações sobre direitos
da mulher, saúde e alimentação organizadas com o apoio
da seção de Saúde da Criança, DST/AIDS, Política de
Alimentação e Nutrição (PAN) e Gabinete de Políticas Sociais do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cuidar da mulher é
preservar sua integridade, sua integralidade e suas trajetórias.
É cuidar de quem tão bem sabe cuidar.

A violência contra a mulher é
uma questão de saúde pública!

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

O Brasil ocupa a 5º posição no mundo no que
se refere ao assassinato de mulheres
decorrente de violência doméstica.
Segundo o Mapa da Violência 2015, a
cada dia de 2014, 405 mulheres foram
atendidas em uma unidade de saúde,
por alguma violência sofrida.
Cerca de 68 mil mulheres, entre 10 e 60
anos ou mais, sofreram algum tipo de
violência em 2014 no Brasil de acordo com
dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). Nesse total,
estão mulheres lésbicas e bissexuais, que além

Lembre-se!

As crianças nem sempre sabem o que é um
contato físico aceitável e um contato físico
inaceitável. Ensine seu(a) filho(a) a não aceitar
que os outros lhe vejam ou toquem seu corpo,
principalmente nas partes íntimas, ou que lhes
peçam para tocar no corpo de outra pessoa.
Cerca de uma em cada cinco crianças é vítima
de violência ou abuso sexual, sendo as
meninas as principais vítimas.

Denuncie

das violências que afetam a todas as
mulheres, são alvo de violências motivadas
por
preconceito
ou
atitudes
discriminatórias. Além disso, você sabia
que o Brasil é o país que mais mata
travestis e transexuais no mundo?
Em caso de violência física, psicológica,
sexual, moral, entre outras, procure um
serviço de saúde mais próximo de sua
residência. Pode ser uma Unidade Básica
de Saúde (UBS), um Centro de
Especialidades,
Unidade
de
Pronto
Atendimento (UPA) e hospitais.

Mulher tem o direito de

Qualquer pessoa pode denunciar a violência contra si ou outra
pessoa. Não precisa se identificar. Denunciar estes casos é uma
questão de cidadania: faça sua parte!

ser acolhida em todo serviço de saúde;

• Delegacias de Polícia, Delegacias da Mulher, Delegacia da Criança
e do Adolescente, Centro de Referência de Atendimento a Mulher,
Conselhos de Direitos da Mulher, Ministério Público, conforme
preconiza a Lei Maria da Penha

ter acesso aos métodos contraceptivos, inclusive a anticoncepção
de emergência (pílula do dia seguinte) e a camisinha feminina e
masculina;

• Disque 180: Violência contra a mulher em todo o Brasil e em alguns
países

ter privacidade no atendimento sem estigma ou julgamento;

interromper a gravidez nos casos previstos em lei (estupro,
gestação de fetos anencéfalos e risco de morte para mãe).

• 0800 5411 0803: Escuta Lilás para todo o estado do Rio Grande do
Sul
• Disque 100: Violência contra crianças, adolescentes e violação de
direitos humanos.
• Ligue 136: Ouvidora do SUS - Quando identificar falhas no
atendimento ou no acesso ao SUS
• 0800 6450 644: Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde / RS

Em casos de crimes na internet, denuncie em
www.safernet.org.br

Importante

Não é necessário realizar
boletim de ocorrência (BO) para
ser atendida nos serviços de
saúde.

O Brasil ocupa o primeiro lugar mundial na realização de
cesarianas, e este não é um título a ser comemorado: a
maioria destas cirurgias é desnecessária, ou seja, sem real
indicação clínica, o que termina por comprometer a
vitalidade e a saúde de mulheres e crianças, impactando
negativamente nas taxas de mortalidade e morbidade
materna e neonatal.
Compreender que a cesariana é um recurso importante para
salvar vidas e, portanto, deve ser usado com critério, é um desafio
que implica na mudança da cultura do nascimento, e deve ser
encarado e abraçado por toda a sociedade. A valorização do parto normal, a
realização das boas práticas preconizadas pela Organização Mundial da
Saúde, a humanização da assistência e o enfrentamento à violência obstétrica
são ações essenciais, adotadas e sistematizadas pelo Ministério da Saúde.
Por isso a Rede Cegonha prevê, em sua estratégia, os fóruns perinatais, que
são os espaços coletivos de participação social e debate, que reúnem
gestores, profissionais da saúde, acadêmicos, ativistas, usuárias do SUS e
familiares, com o objetivo de compartilhar e potencializar saberes e práticas
sobre o cuidado materno-infantil, qualificando a gestão e atenção desta rede.
Ao longo de 2015, o Fórum Perinatal do Rio Grande do Sul consolidou-se como
espaço coletivo, percorrendo 8 municípios do Estado e sensibilizando estes
importantes atores a cada edição. Neste ano, continuará sua trajetória de
itinerância e promoção do atendimento humanizado como um direito de
todas e todos, através da política pública e do SUS com qualidade e equidade.
Serão realizados encontros mensais, divulgados também na rede social. Os
contatos poderão ser feitos através da página www.bit.ly/forumperinatal e
pelo email forumperinatalrs@gmail.com. Qualquer município pode sediar o
Fórum Perinatal!
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1O PASSOS

PARA UMA ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E SAUDÁVEL
As refeições em família ou na companhia de amigos representam um importante
evento na promoção de uma alimentação adequada e saudável.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao
temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
Faça dos alimentos in natura ou
minimamente processados a base da sua
alimentação.

Evite o consumo de alimentos
ultraprocessados, formulações industriais
feitas com pouco ou nenhum alimento inteiro.

Desenvolva, exercite e partilhe suas
habilidades culinárias.

Faça compras em locais que ofertem
variedades de alimentos in natura ou
minimamente processados.

Limite o consumo de alimentos
processados, alimentos fabricados com
adição de sal ou açúcar.

Planeje o uso do seu tempo para dar à
alimentação o espaço que ela merece.

Coma com regularidade e atenção, em
ambientes apropriados e, sempre que
possível, com companhia.

Dê preferência, quando fora de casa,
aos locais que servem refeições feitas
na hora.

Seja crítico quanto a informações, orientações
e mensagens sobre alimentações veiculadas
em propagandas comerciais.

ADOLESCÊNCIA: UMA BELA ETAPA DA VIDA
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência equivale
ao período entre os 10 e os 19 anos de idade. Caracteriza-se por ser
uma etapa dinâmica e de intensas descobertas e mudanças físicas,
mentais e comportamentais. Inicia-se a fase da puberdade, cujo
marco biológico mais importante para as mulheres é a chegada da
menstruação. O papel social também se transforma e,
gradativamente, novas responsabilidades e competências são

exigidas dos jovens que se aproximam da fase adulta. É importante
que a adolescente conte com o apoio e orientações de seus
familiares, da Escola, dos Serviços de Saúde e da sociedade para
compreender as mudanças provocadas nesse período, além de
conhecer seus direitos e deveres. A Caderneta de Saúde da
Adolescente é um importante instrumento para a adolescente cuidar
de seu bem estar! Acesse em: www.bit.ly/adolescentemenina

Adolescente, conheça seus direitos!
CONHEÇA A SI MESMO

APOIO DA REDE PÚBLICA

Adolescentes têm o direito de receber informações sobre qualquer
aspecto de sua sexualidade. E também podem e devem escolher o
método contraceptivo para o exercício de uma vida sexual
saudável e responsável: preservativos masculino e feminino,
pílulas, anticoncepcional injetável, diafragma, DIU e, se preciso, a
contracepção de emergência (pílula do dia seguinte). Use sempre
camisinha: é uma questão de proteção e liberdade.

Adolescentes têm direito a receber atenção em toda a rede pública
de saúde, sem discriminação: nos postos de saúde, ambulatórios,
equipes da saúde da família e hospitais que fazem parte do SUS.
Em caso de violência, busque ajuda também nestes locais.

PREVENÇÃO É UM
DIREITO E UM DEVER
Adolescentes têm direito à vacinação: Hepatite B, Difteria e Tétano
(DT), Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). A vacina
contra o papilomavírus humano (HPV) está disponível para o sexo
feminino. Mantenha a sua vacinação em dia. Se não estiver,
procure o serviço de saúde.

SOZINHO OU ACOMPANHADO
NA CONSULTA
Adolescentes têm direito à escolha de realizar consulta médica
sozinhos ou acompanhados por familiares, amigos ou parceiros.

PRIVACIDADE RESERVADA
Adolescentes têm direito à privacidade. Informações trocadas
durante as consultas deverão ser mantidas em sigilo e só poderão
ser reveladas se a adolescente concordar ou sempre que houver
prejuízo à sua saúde ou à saúde de outras pessoas.

SAÚDE É UM DIREITO
Entenda saúde como bem-estar. Pense na qualidade de vida, sua saúde física e mental. Saúde não é só ausência de doença. Procure estar bem
com você, sua família, amigos e trabalho. Preserve hábitos de higiene, banho, escovação dos dentes, observe a presença de secreção vaginal de
mau cheiro ou com coloração amarela ou marrom. Conheça seu corpo apalpando-se. Converse sobre suas dúvidas e dificuldades. Falar ajuda a
pensar melhor e a esclarecer dúvidas. A política Saúde da Mulher do Estado objetiva melhorias na qualidade de vida das mulheres gaúchas na
totalidade de suas necessidades, com o enfoque de saúde pela competência que tem. A atenção primária de seu município é a porta de entrada
para seu atendimento. Caso este ocorra em situação de emergência, procure um serviço que realize este tipo de atendimento.

DIREITOS DA GESTANTE
O Sistema Único de Saúde (SUS), ao longo dos
anos, vem fortalecendo a atenção integral a
saúde da mulher em todas as suas etapas de
vida. Considerando a mulher gestante, existe
um conjunto de políticas públicas e leis que
visam garantir o direito à assistência
obstétrica e neonatal humanizada baseada
em evidencias científicas. Assegurar os
direitos da mulher gestante constitui grande
desafio no sentido de garantir o acesso e a

qualidade aos serviços de saúde durante o
pré-natal, parto humanizado, puerpério e
assistência ao recém nascido. A Secretaria
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
(SES/RS) considera indispensável divulgar e
orientar a população quanto a direitos da
mulher grávida: direitos trabalhistas, sociais e
de saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
Visitadores do Primeira Infância Melhor (PIM),

através das visitas domiciliares, no contato
com lideranças comunitárias e componentes
de outras equipes que atuam nas
comunidades, têm espaço propício para
divulgar informações para que estes direitos
sejam reconhecidos, respeitados, garantidos
e cumpridos. Todos os componentes da
equipe têm esta responsabilidade.

Conheça alguns destes direitos

Para o parto, a gestante deve ser atendida no
primeiro serviço de saúde que procurar. Em
caso de necessidade de transferência para
outro serviço de saúde, o transporte deverá
ser garantido de maneira segura.
Até o bebê completar seis meses, a gestante
tem o direito de ser dispensada do trabalho
todos os dias, por dois períodos de meia hora
ou um período de uma hora, para
amamentar. Combine com seu empregador o
melhor jeito de aproveitar esse tempo.

Licença-maternidade de 120 (cento e vinte)
dias para gestantes com carteira de trabalho
assinada.
Licença de cinco dias para o pai logo após o
nascimento do bebê, para cuidar do filho.
Não pode haver desconto no salário em
razão desse afastamento temporário,
mediante apresentação da certidão de
nascimento. O mesmo direito é assegurado
em caso de adoção.
A estudante grávida tem direito ao regime de
exercícios domiciliares a partir do 8º mês de
gestação, durante 3 meses, podendo ser
aumentado por necessidade de saúde,
além do direito à prestação de
exames finais (Lei nº 6.202/1975).

A lei Federal nº 11.108/2005 garante às
parturientes o direito a acompanhante
durante todo o período de trabalho de parto,
no parto e no pós-parto, no SUS. Este
acompanhante é escolhido pela gestante,
podendo ser homem ou mulher.

Para saber mais sobre direitos da gestante, procure sua unidade de
saúde de referência ou acesse o Guia da Gestante para o Visitador site
do Primeira Infância Melhor (PIM) - www.pim.saude.rs.gov.br.

Receber declaração de comparecimento
sempre que for às consultas de pré-natal ou
fizer algum exame. Apresentando esta
declaração à chefia, a gestante terá a falta
justificada no trabalho.
Alojamento conjunto da mãe com o bebê
(Portaria nº 1.016/1993, do Estatuto da Criança
e do Adolescente).
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A Lei Federal nº 11.340/2007, garante à
gestante o direito de ser informada
anteriormente, pela equipe do pré-natal,
sobre qual a maternidade de referência
para seu parto e de visitar o serviço antes do
parto.

TODOS CONTRA AEDES
Atualmente, o país enfrenta o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika. A
infecção pelo Zika vírus na gestação traz consequências danosas para o desenvolvimento do feto, como a microcefalia (anomalia no perímetro
cefálico do bebê). Esteja atenta e procure adotar os seguintes hábitos para proteger-se da picada do mosquito:

Evite horários e lugares com presença de
mosquitos.

Consulte o médico sobre o uso de repelentes e
verifique atentamente no rótulo as orientações
quanto à concentração e frequência de uso
recomendada para gestantes.

Sempre que possível, utilize roupas que
protejam partes expostas do corpo.

Permanecer, principalmente no período entre o
anoitecer e o amanhecer, em locais com
barreiras para entrada de insetos como: telas de
proteção, mosquiteiros, ar-condicionado ou
outras disponíveis.

Intensificar as ações de controle do Aedes aegytpi é um dever de todos. A eliminação de criadouros nas casas e áreas comuns dos bairros como
escolas, praças e depósito de lixo é fundamental para a prevenção e controle da proliferação do mosquito!

Procure serviço de saúde se tiver algum sintoma.
Dúvidas ligue para:
Acesse:

0800 645 3308

www.rscontraaedes.ufrgs.br

TRABALHADORA QUE AMAMENTA
Os benefícios da amamentação para a saúde da mulher e
do bebê fazem do ato de amamentar um dos momentos
mais significativos da maternidade. O leite materno é o
alimento mais completo para o bebê. Ele contém todos os
nutrientes necessários para o seu crescimento e
desenvolvimento, além de fornecer proteção contra
doenças, infecções, alergias e prevenir a obesidade na
infância. Mulheres que amamentam têm menor risco de
desenvolver anemia, osteoporose, doenças cardíacas,
câncer de mama e de ovário, depressão e hemorragia
pós-parto. Além disso, a amamentação é uma valiosa
oportunidade de contato físico entre a mãe e o bebê,
favorecendo o fortalecimento dos vínculos afetivos de amor
e confiança, fundamentais para o pleno desenvolvimento
humano.
Contudo, é preciso que mãe e bebê recebam apoio de
familiares, de amigos e dos serviços de saúde para
conseguirem organizar uma rotina de cuidado que
privilegie o aleitamento materno. A Organização Mundial
de Saúde e do Ministério da Saúde recomendam a
amamentação exclusiva no peito até os 06 meses. Após,
seguir amamentando por 2 anos ou mais,
complementando a alimentação da criança com outros
alimentos.
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O ingresso das mulheres no mercado de trabalho e o fato
de muitas delas serem as principais responsáveis pela

manutenção financeira de suas famílias, convoca
também os empregadores a comporem a rede de
apoio à amamentação. Para tanto, o Ministério da
Saúde desenvolve a Estratégia de Apoio à Mulher
Trabalhadora que Amamenta que consiste em
criar, nas empresas públicas e privadas, uma
cultura de respeito e apoio à amamentação como
forma de promover a saúde da mulher
trabalhadora e de seu bebê.
As salas de apoio à amamentação são espaços
dentro da empresa em que a mulher, com
conforto, privacidade e segurança, pode esvaziar
as mamas, armazenando seu leite em frascos
previamente esterilizados para, em outro
momento, oferecê-lo ao seu filho. Esse
leite é mantido em um freezer a uma
temperatura controlada até o fim do
dia, com uma etiqueta identificando o
vidro com o nome da mãe, a data e
a hora da coleta. No fim do
expediente, a mulher pode levar
seu leite para casa para que
seja oferecido ao seu filho na
sua ausência, e também se
desejar, doá-lo para um
Banco de Leite Humano.

Geralmente o término da licença maternidade implica em separação da dupla
mãe/bebê por um determinado número de horas por dia, fazendo com que esse
processo de volta ao trabalho se torne muitas vezes doloroso para a mulher,
sobretudo para as que amamentam. Nesse sentido,
a sala de apoio é um incentivo para que a mulher
trabalhadora siga amamentando seu filho,
Pesquisa realizada pelo Ministério da
sentindo-se ao mesmo tempo mais tranquila e
Saúde em 2008 revelou que 34% das
disposta para realizar suas tarefas profissionais.
mães brasileiras que trabalhavam
fora de casa naquele ano e que
tinham bebê menor de um ano não
As empresas que aderem a essa iniciativa tendem a
amamentavam mais a criança,
ter menos problemas com a ausência de
enquanto que entre as mães que não
funcionárias para tratar de problemas de saúde dos
trabalhavam fora de casa esse índice
filhos, pois como o leite materno possui anticorpos
era de 19%. Os dados mostram que as
que previnem doenças, as crianças amamentadas
condições de trabalho da mulher e o
no peito adoecem menos. Funcionários e sociedade
nível de sensibilidade da empresa
também passam a ter uma imagem mais positiva
implicam diretamente no tempo em
da instituição, que por sua vez, ganha em reputação.
que o bebê é amamentado e,
consequentemente, na saúde da mãe
e da criança
A sala não exige uma estrutura complexa. Por isso,
sua implementação e manutenção são de baixo
custo. Além disso, todos são beneficiados: mães,
bebês e empresas. O Rio Grande do Sul conta com quatro salas de apoio
certificadas: Dell Computadores (2), Hospital Presidente Vargas (1) e Hospital
Fêmina (1).
Sala de apoio à amamentação da Dell
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DIREITOS DA MULHER

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas
por mais de 30 agentes etiológicos, sendo transmitidas,
principalmente, de uma pessoa a outra pelo contato sexual,
pelo sangue ou também de mãe para filho na gestação, parto
ou amamentação. Muitas pessoas com essas infecções não
procuram atendimento porque não apresentam sintomas ou
não percebem alterações. Por isso, muitas vezes, o
diagnóstico de IST ocorre tardiamente, já com complicações.
Dentre os sintomas de IST, temos dor na relação sexual,
sangramentos, corrimento vaginal com ou sem cheiro, lesões
genitais, verrugas na região anal e genital, entre outras. Caso
apresente qualquer um desses sinais e sintomas, procure
uma serviço de saúde para avaliação e tratamento
adequado.
A sífilis é uma infecção bacteriana, curável, cuja transmissão
se dá por via sexual, como também através
de gestante infectada para o bebê. A maioria
das pessoas com sífilis tende a não ter
conhecimento da infecção devido a ausência
de sintomas e mesmo assim podem
transmitir para seus parceiros sexuais. A
primeira
manifestação
da
sífilis
é
caracterizada por uma erosão ou úlcera na
vagina, vulva, pênis, colo uterino, etc),
podendo aparecer até na boca, chamado de
cancro duro. Porém, esta tende a
desaparecer espontaneamente, mesmo sem
nenhum tratamento. Quando não tratada,
pode comprometer o sistema nervoso e cardiovascular.

Vamos falar
sobre Sífilis?

O diagnóstico de sífilis ocorre por meio do exame clínico e
realização de exame de sangue e testes rápidos (TR). Nas
gestantes, devido à gravidade que essa infecção pode
acarretar ao bebê, o tratamento já pode ser indicado e
iniciado, somente com o resultado do TR.
Hoje, a maioria das unidades básicas de saúde possui testes
rápidos disponíveis e oferece diagnóstico em cerca de 15
minutos. Questione, em seu serviço de saúde, sobre a
disponibilidade do teste rápido.

EDITORIAL
Este encarte é um oferecimento da
Secretaria Estadual da Saúde (SES),
através do Departamento de Ações em
Saúde (DAS), sob a coordenação do
Primeira Infância Melhor (PIM) e da
seção de Saúde da Mulher. O Primeira
Infância Melhor (PIM) é uma política
pública pioneira no Brasil, uma ação
transversal
de
promoção
do
desenvolvimento integral na primeira
infância desde a gestação. A primeira
infância compreende o período da vida
que envolve a gestação, o nascimento e
os primeiros seis anos de idade, etapa
essencial na formação da pessoa, na
construção da personalidade e das
interações sociais. O PIM se desenvolve

através de visitas domiciliares e
atividades comunitárias realizadas
semanalmente a famílias em situação
de risco e vulnerabilidade social,
visando o fortalecimento de suas
competências para educar e cuidar de
suas crianças. Atualmente, o PIM está
presente em 253 municípios gaúchos,
atendendo 53
mil
famílias
e
beneficiando 58 mil crianças. Na
realização deste encarte, o PIM e a
Saúde da Mulher contaram com o apoio
da seção de Saúde da Criança, Atenção
Básica,
DST/AIDS,
Política
de
Alimentação e Nutrição (PAN) e Gabinete
de Políticas Sociais.

www.pim.saude.rs.gov.br
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