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APRESENTAÇÃO 

A 1a “Conferência Nacional de Saúde e Direitos da Mulher” aconteceu em 1986, como parte da agenda 
de mobilizações temáticas da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) e, após 30 anos, o controle 
social no Sistema Único de Saúde (SUS) retoma as discussões nesta 2ª Conferência Nacional de 
Saúde das Mulheres (CNSMu), para pensar os desafios atuais da Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Mulheres (BRASIL, 1987). 

O Conselho Estadual de Saúde (CES), atendendo a deliberação do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), da realização da 2a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (CNSMu) que tem como 
tema “Saúde das Mulheres: desafios para a integralidade com equidade”, aprova a realização da 1ª 
Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (CESMu), convocada pelo Decreto nº. 17.537/2017, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de março de 2017, com o objetivo geral de fortalecer 
as diretrizes e mecanismos para implementação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde 
das Mulheres (PEAISM) e propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Mulheres (PNAISM).

Esta Conferência teve um papel destacado na ampliação da mobilização e o engajamento das mulheres, 
dos movimentos sociais de mulheres e de parceiras (os) com a agenda de resistência e de lutas contra 
qualquer retrocesso, na cultura e na política, pela igualdade de gênero e garantia da atenção integral 
à saúde das mulheres. Importante também a luta contra o congelamento de recursos públicos por 20 
(vinte) anos e contra a mercantilização/privatização do SUS, que ferem a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CF 1988) e a democracia, criando um cenário de ruptura institucional da agenda 
de construção solidária do acesso das mulheres à saúde integral, equânime, como direito de cidadania.

As mulheres no Brasil representam hoje 51,4% (cinquenta e um vírgula quatro por cento) da população, 
isto é, são 103,5 (cento e três, vírgula cinco) milhões (IBGE/2011), e na Bahia a população feminina 
representa 50.9% (cinquenta vírgula nove por cento) da população com um total de 7.587.079 (sete 
milhões quinhentos e oitenta e sete mil e setenta e nove) (IBGE, 2013). Um percentual expressivo 
dessas mulheres é responsável pelo sustento das famílias, vivem mais do que os homens, porém 
adoecem com mais frequência, segundo dados do IBGE, o que revela a crescente participação das 
mulheres nos indicadores da economia e no sustento de famílias. No entanto, ressalta-se a importância 
da sua participação no processo de trabalho para o seu crescimento pessoal, emocional, intelectual, 
social, político e cidadã, e também que são elas as que mais acessam o Sistema Único de Saúde. 

A 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES foi um espaço político de debate de 
ideias, de enraizamento de valores e práticas para o desenvolvimento da capacidade de formulação 
que propicie o crescimento da força das mulheres de modo a contribuir no avanço do controle social no 
SUS, para a garantia da atenção integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito e 
discriminação. 

Conselho Estadual de Saúde 
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INTRODUÇÃO 

A saúde da mulher é percebida a nível mundial a partir de diferentes concepções. As mais restritas 
abordam apenas aspectos da biologia e anatomia do corpo feminino enquanto outras, mais amplas, 
incorporam questões relacionadas aos direitos humanos e à cidadania. 

A concepção ampliada de saúde e as conquistas recentes no campo do enfoque de gênero e dos direitos 
sexuais e reprodutivos implicam na necessidade de políticas públicas e estratégias que viabilizem o 
acesso da população a serviços comprometidos com a garantia desses direitos, considerando-se a 
diversidade de raça e etnia; as diferentes origens, orientações sexuais, gerações, condição física, 
mental e social das mulheres; contemplando, assim, os princípios da universalidade, integralidade e 
equidade. 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nos primórdios do Século 
XX através dos programas de saúde materno-infantil, sendo limitada, neste período, às demandas 
relativas à gravidez e ao parto. Em 1979, o Ministério da Saúde desenvolveu o Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que passou a ser implementado lentamente a partir de 1984.  No 
ano de 2004 é lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que em 
2012 sofre atualização.

Na Bahia, os esforços empreendidos na área da atenção à saúde da mulher, têm sido direcionados 
especialmente para a garantia do acesso das mulheres aos serviços essenciais de saúde, especialmente 
nas áreas da atenção obstétrica e neonatal, do câncer ginecológico e assistência à mulher em situação 
de violência doméstica e sexual. Entretanto, a garantia dos princípios da integralidade e equidade 
nesta área constitui-se ainda um desafio no estado. Além deste aspecto, vale destacar o processo de 
regionalização da saúde que se deu de forma tardia na Bahia influenciando diretamente na implantação 
e implementação de políticas públicas voltadas a saúde das mulheres no estado. 

Em 2016, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) elaborou a Política Estadual de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PEAISM) que é aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES). 
Esta Política, tomando como base os dados epidemiológicos, as atuais evidências científicas e as 
reivindicações de segmentos sociais, propõe diretrizes que deve nortear as ações de atenção à saúde 
da mulher no estado da Bahia nos próximos anos, avançando, deste modo, para a construção de 
um modelo de promoção e atenção humanizada e de qualidade à saúde, capaz de responder às 
necessidades das mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Vale ressaltar que o momento atual é extremamente importante para o processo de implementação da 
PEAISM, uma vez que a Bahia realiza a 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (CESMu) 
e nos espaços de construção das Conferências Macrorregionais, Municipais e Livres ocorridas no 
Estado, é iniciado o processo de publicização e discussão junto as regiões e munícipios baianos. 
Ficando evidenciado que a referida política reafirma as reais necessidades de saúde das mulheres, 
traduzidas nas propostas macrorregionais. 

A 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (CESMu) teve como tema: “Saúde das Mulheres: 
Desafios para a Integralidade com Equidade”, e como objetivo fortalecer as diretrizes para a Política 
Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres visando a implementação da mesma. 

O Conselho Estadual de Saúde (CES) coordenou a 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres 
(CESMu) em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) instituiu a Comissão 
Organizadora da referida Conferência para discutir a operacionalização do processo no Estado, 
respeitando uma deliberação do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Analisando o contexto político e 
econômico atual, além do curto espaço de tempo, elegeu-se para o Estado a realização de Conferências 
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Macrorregionais podendo ocorrer Conferências Municipais e Livres.

As Conferências Macrorregionais tiveram como objetivo analisar as prioridades constantes no 
Documento Orientador e elaborar propostas para o fortalecimento das ações de Implementação da 
Política Estadual de Atenção Integral a Saúde das Mulheres, além de propor diretrizes para a Política 
Nacional.

No Estado da Bahia foram realizadas conferências nas 09 (nove) Macrorregionais no período de 16 de 
maio à 08 de junho de 2017 nas seguintes regiões: Nordeste – município sede Alagoinhas (16 e 17/05), 
Norte - município sede Juazeiro (18 e 19/05), Centro-norte - município sede Jacobina (24/05), Sul - 
município sede Itabuna (30/05), Centro-leste - município sede Feira de Santana (30 e 31/05),  Extremo 
Sul - município sede Teixeira de Freitas (01 e 02/06), Leste - município sede Salvador (06 e 07/06), 
Sudoeste - município sede Vitória da Conquista (07 e 08/06) e no Oeste - município sede Barreiras 
(08/06).

Durante este período aconteceram várias Conferências Livres. Relacionamos as ocorridas  nas 
macrorregionais: Conferência Livre de Saúde da Mulher – Porto Seguro/BA (13/05), Conferência 
Livre Feminista de Saúde das Mulheres (27/05), Conferência Livre de População Feminina de Rua 
(27/05); Conferência Livre de Mulheres Trabalhadoras da CUT (27/05); Conferência Livre de Mulheres 
Privadas de Liberdade (30/05); Conferência Livre de Saúde das Mulheres Vulneráveis da Bahia (30/05), 
Conferência Livre de Saúde das Mulheres de Salvador (01/06); Conferência Livre de Mulheres Negras 
(03/06); Conferência Livre de Mulheres no Terreiro (03/06); Conferência Livre de Saúde Mental (04/06), 
Conferência Livre Movimento AIDS e LGBTT ( 03/07), Conferência Livre do Município Capim Grosso/
BA. Destacamos a quantidade de Conferências Livres e Municipais realizadas na Macrorregional Leste 
no Município de Salvador que superaram as expectativas das demais macrorregionais.

A 1ª. CEMU teve a participação de 700 participantes em seu total incluindo 592 delegadas. O evento 
aconteceu de 31 de julho a 02 de agosto do ano de 2017 no Hotel Fiesta Convenction Center da Bahia. 
Dotada de diversas programações que incluíam a conferência magna, plenária final e as plenárias 
temáticas que discutiram as propostas por eixo, houve várias atividades lúdicas, culturais e alternativas 
que valorizavam o tema central da conferência.

Neste sentido, foi realizada a “TENDA MARIA FELIPA - UMA OUTRA PARTICIPAÇÃO É POSSÍVEL”, 
valorizando a diversidade e produção de novas sensibilidades e subjetividades políticas.  Sua concepção 
é de leveza e ludicidade, combinada com os movimentos sociais e populares, nômades, em constante 
mutação, impregnados de luta e esperança no devir, no pró-fazer e no pró-decidir, que já estamos a 
construir no aqui, agora, em meio aos sonhos, cantorias, rimas e cordéis, às inquietudes, urgências e 
protestos, que emergem naturalmente nas rodas das (os) contadoras (es), das conversas, exorcizando 
as dores e politizando as falas, danças, músicas e outras expressões artísticas e culturais da expressão 
feminina. 

Na Bahia, desde a 8ª Conferência Estadual de Saúde (CONFERES), esse espaço tem homenageado 
uma personagem histórica, a revolucionária Maria Felipa de Oliveira. Heroína, ainda que pouco 
conhecida, viveu na Bahia no século XIX e teve um importante papel na Guerra da Independência, que 
ocorreu entre 1822 e 1824, para reafirmar a independência proclamada em 7 de setembro de 1822, até 
que esta fosse reconhecida por Portugal.

O presente documento descreve as propostas aprovadas durante a plenária final da 1ª Conferência 
Estadual de Saúde das Mulheres (CESMu) distribuídas em propostas estaduais e nacionais 
de acordo com as diretrizes nacionais e estaduais e organizadas por eixos temáticos. 
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2. AS DIRETRIZES ESTADUAIS E NACIONAIS DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS 
MULHERES DA BAHIA

A proposta de diretrizes para a 1ª Conferência de Saúde da Mulher (CESMu) foi definida pelo Grupo 
de Trabalho responsável pela relatoria da 1ª Conferência de Saúde da Mulher (CESMu), tendo 
como referência os objetivos e eixos estabelecidos da 2ª CNSMu, as propostas que emergiram das 
Conferências Macrorregionais e Documentos relevantes para a Saúde das Mulheres tais como: a Política 
Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (SESAB 2016), e os documentos orientadores 
da 1ª CESMu e 2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher (CNSMu). Desta forma, abaixo estão 
definidos as diretrizes nacionais e estaduais da 1ª CESMU: 

Eixo I - O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na 
vida e na saúde das mulheres: 

DIRETRIZ: 

1. Assegurar a Universalidade, Integralidade e Equidade;

2. Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de orientação 
sexual, geracional, territoriais, de classe, entre outras, conforme previsto na Constituição Federal de 
1988, e nas Leis Orgânicas da Saúde, 8.080 de 19 de setembro e 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Eixo II - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres: 

DIRETRIZ: 

1. Aprofundar o debate sobre o impacto na saúde das mulheres, da divisão sexual do trabalho, das 
condições, do salário e da jornada;

2. Promover a intersetorialidade (Previdência Social, SUS e Trabalho e Emprego). Garantir a análise 
de situação de saúde das trabalhadoras, com as principais bases e fontes de dados, nas três esferas 
de governo e para todos os segmentos de atividade econômica. 

3. Garantir ações efetivas e integradas de reabilitação de trabalhadoras pelo SUS e pela Previdência 
Social, inclusive àquelas em condições de vulnerabilidade pelo trabalho formal e/ou informal. 

4. Ampliar e garantir o acesso à rede de serviços para diagnóstico, tratamento e reabilitação das 
trabalhadoras acometidas por doenças e agravos relacionados ao trabalho, incluindo a definição de 
procedimentos e serviços específicos para a regulação desses casos. 

Eixo III - Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres; 

DIRETRIZ:

1.Perspectiva ampliada: Atuar em uma perspectiva ampliada visando à promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde, e contemplando a mulher em todos os seus ciclos de vida, 
resguardando as especificidades das diferentes faixas etárias e considerando o enfoque de gênero, 
orientação sexual, os recortes raciais, étnicos, sociais, e a incorporação de grupos populacionais em 
situações específicas;



17

2. Garantia do Acesso: A todos os níveis de atenção à saúde (da básica a alta complexidade), no 
contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações e serviços;

3. Respeito às diferenças: O atendimento das mulheres nos serviços de saúde deverá nortear-se pelo 
respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e 
crenças pessoais;

4. Humanização: O princípio de humanização, que deverá nortear as práticas de saúde, aqui 
compreendido como o estabelecimento de atitudes e comportamentos que favoreçam as relações 
interpessoais respeitosas, que contribuam para reforçar o caráter da atenção à saúde como um direito, 
que fortaleçam a capacidade das mulheres para tomar decisões e fazer escolhas adequadas às suas 
necessidades e ao seu contexto e momento de vida, e que promovam o acolhimento e resposta às 
demandas das mulheres, utilizando tecnologias apropriadas e as melhores práticas de acordo com as 
evidências científicas. 

Eixo IV - Políticas Públicas para as Mulheres e a Participação Social

DIRETRIZ: 

1. Garantia dos Direitos das Mulheres: Assegurar a criação e ampliação das condições necessárias 
para o exercício dos direitos das mulheres, tanto no âmbito do SUS, como nas parcerias com o setor 
privado ou outros setores governamentais;

2. Participação Social: Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação 
da sociedade. A participação da sociedade civil organizada, em especial do movimento de mulheres, 
deverá ser estimulada e apoiada em todo o processo de definição, execução e avaliação das Políticas 
de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.
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3. A METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS E OS SEUS DEBATES DURANTE AS 
PLENÁRIAS TEMÁTICAS e FINAL

A metodologia do trabalho de análise das propostas macrorregionais consistiu em captar as propostas 
estaduais e nacionais distribuídas por eixos estratégicos, previamente definidos pelo Conselho Nacional 
de Saúde através do Sistema de Cadastro dos Relatórios Finais das Conferências de Saúde (SICARF) 
adaptado para a 1ª CESMU. 

As propostas foram analisadas observando a sua coerência nos âmbitos estadual ou nacional 
inicialmente identificados nas conferências macrorregionais, e também se a proposta estava coerente 
com os eixos propostos. Caso houvesse inconsistências, a equipe de análise migrava as propostas de 
âmbitos, bem como os eixos, além de correções gramaticais. Este processo consistiu na primeira etapa 
de análise.

A segunda etapa de análise identificou os objetos de cada proposta e agrupando-as com outras 
semelhantes, e assim elaborando as propostas sínteses que foram enumeradas por eixo temático 
originando o Caderno de Propostas. Este foi distribuída em sua forma impressa para todas as delegadas 
e delegados participantes da 1ª. CESMu o qual utilizaram durante os debates nas plenárias temáticas 
e também na final.

Para o controle dos destaques realizadas durante as plenárias temáticas foi adotado o sistema de 
informação do DATASUS, o SISCONFERÊNCIA, o qual contribuiu para a síntese e contabilidade do 
percentual de aprovação de cada proposta a ser encaminhada para a Plenária Final. Para eleição das 
propostas 
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4. MOÇÕES APROVADAS

Foram aprovadas 10 moções, sendo que 7 (sete) foram de repúdio, 2 (duas) de apoio. Uma moção não 
foi classificada. Seguem as descrições de cada moção:

4.1 MOÇÃO Nº 01 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

As delegadas que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, 
se envie moção de repúdio à (ao) Ministério de Saúde, SESAB e Secretaria Municipal de Saúde de 
Salvador em razão da(o) negligência ao vírus HTLV pelos motivos a seguir declinados:

Associação HTLVIDA, vem por meio desta nota de repúdio, com muita indignação o descaso e 
negligência que o MS, a SESAB e a SMS vem tendo como coletivo HTLV. Segundo os estudos no 
BRASIL, o vírus está presente em todos os estados onde foi pesquisado, com prevalências variadas 
e altas. Estima-se aproximadamente 2,5 milhões de pessoas infectadas. A maioria dessas pessoas 
não sabe se quer o que significa HTLV, seus sintomas, formas de contaminação, muitos só depois de 
anos e anos perambulando de médico em médico, vão ter o diagnósticos de HTLV, porque poucos 
profissionais conhecem o vírus.

Todos os gestores de saúde sabem que o HTLV existe, sabe que o HTLV não tem cura e não estabelecem 
medidas de divulgação e prevenção a esse vírus que deixam muitos com bengalas, cadeiras de rodas, 
atrofiados, restritos aos seus leitos, outros enclausurados em suas casas e sem falar os que morrem 
sem diagnóstico.

É triste a realidade de quem vive com HTLV, principalmente na BAHIA, pois é o estado com maior número 
de pessoas com HTLV, em maioria mulheres, sem prevenção, sem divulgação e sem assistência, 
contradizendo o art. 196. que diz que a saúde é direito de todos e dever do estado.

Solicitamos que os nossos gestores assumam a responsabilidade com as ações e serviços para 
promoção, proteção e assistência no que tange o vírus HTLV.

Chega de negligência, acorda brasil, vivemos uma epidemia do vírus HTLV e já passou da hora de 
combater esse vírus.

Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ao MS, SESAB E SMS.

4.2 MOÇÃO N° 02 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

Os delegados que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, se 
envie moção de repúdio contra à (ao) todos os ataques a classe trabalhadora em razão da(o) ataque à 
classe trabalhadora pelos motivos a seguir declinados:

Contra todos os ataques à classe trabalhadora.

Contra todos os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo radicalmente. pela revogação imediata 
da PEC 55 (congelamento de gastos), a PL da terceirização e a reforma do ensino médio.

Arquivamento imediato das Reformas Trabalhistas e da Previdência em tramitação no Congresso 
Nacional, exigindo a retirada do Presidente ilegítimo Michel Temer, que coloca o povo brasileiro nas 
mãos das empresas patronais e dos banqueiros, retirando os direitos conquistados historicamente.
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Por isso. apresentamos a presente moção de repúdio ou defesa ao plenário da 1ª Conferência Estadual 
de Saúde das Mulheres.

4.3 MOÇÃO N° 03 - Moção de Apoio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

Os delegados que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, se 
envie Moção de Apoio à (ao) democratização dos direitos reprodutivos, em razão das (o) vitimas serem 
mulheres pobres, negras, sem informações e negligenciadas pelo serviço público, pelos motivos a 
seguir declinados:

Pela democratização dos direitos reprodutivos:

O aborto é uma questão de saúde pública. Este praticado sob condições de risco está associado 
diretamente a morte materna. As maiores vitimas de mortes são mulheres pobres e negras que se 
submeteram a realizar os procedimentos sob condições de alto risco, sem informações e negligenciadas 
pelo serviço público. Tendo em vista que a maioria das mortes e complicações decorrentes do 
procedimento que poderiam ser prevenidas se esta for acompanhadas por profissionais de saúde no 
serviço público, Sistema Único de Saúde. Dessa forma entendendo o estado laico e a integralidade e 
equidade solicitamos que o aborto seja descriminalizado e o procedimento seja realizado pelo SUS.

Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ou defesa ao plenário da 1ª conferência estadual 
de saúde das mulheres da Bahia.

4.4 MOÇÃO N° 04 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

As delegadas que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, se 
envie moção de repúdio à (ao) moção em defesa do SUS, em razão da (o) desmonte do SUS, pelos 
motivos a seguir declinados:

Moção em defesa do sistema único de saúde e contra todas as privatizações. Por um SUS 100% 
estatal, equânime, integral e universal contra e pela revogação imediata das Organizações Sociais 
(O.S); organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIPS; Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH; Fundação de Direito Privado, como também pela revogação imediata da PEC 
SE e contra planos populares de saúde.

Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ao plenário da 1ª Conferência da Saúde da 
Mulher.

4.5 MOÇÃO N° 05 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

As delegadas que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, se 
envie moção de repúdio ao crime contra a criança Beatriz Mota, em razão da impunidade contra o 
assassino da criança, pelos motivos a seguir declinado:

A) Pela prisão imediata do (s) culpado (s) da morte da menina Beatriz Mota, ocorrido em Petrolina 
– Pernambuco e apoio aos seus familiares.Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ao 
Plenário da 1ª Conferência de Saúde da Mulher.
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4.6 MOÇÃO N° 06 - Moção de Apoio e Defesa dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de 
Saúde - CES/BA

As delegadas que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, 
se envie Moção de Apoio ao Sr. Rui Costa — Governador do Estado da Bahia; Sr. Nestor Duarte 
Guimarães Neto – Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), em razão da 
(o) possível interrupção do projeto “CORPOS INDÓCEIS E MENTES LIVRES”, pelos motivos a seguir 
declinados:

O projeto “CORPOS INDÓCEIS E MENTES LIVRES” trabalha há 7 anos com linguagens artísticas 
diversas, em especial a literatura, em oficinas semanais no Conjunto Penal Feminino em Salvador-
BA. Com o objetivo de produzir audibilidade e visibilidade social para narrativas de vida de mulheres 
encarceradas, bem como seu empoderamento pessoal para a superação da criminalização de suas 
existências. Tendo em vista o tensionamento crítico que produz do sistema carcerário como vinculado 
a nossa herança escravocrata sua continuidade esta em risco.

O referido projeto é de fundamental importância para a saúde mental das mulheres do Conjunto Penal 
Feminino.

Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ou defesa ao projeto.

4.7 MOÇÃO N° 07 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

Os delegados que abaixo subscrevem, solicitam que depois de ouvido o soberano plenário desta casa, 
se envie moção de repúdio ao Senhor Rui Costa, Governador do Estado da Bahia e ao Senhor Carlos 
Martins, Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social —SJDHDS, em razão do 
desmantelamento do SERVIÇO VIVER, pelos motivos a seguir declinados:

O VIVER é um serviço que desde 2001 atende pessoas em situação de violência sexual. A violência 
sexual atinge predominantemente as mulheres (86%), sendo 70% negras. No período de dezembro 
de 2001 a março de 2017 foram atendidas no VIVER, mais de 30.000 pessoas vítimas e familiares. 
Em Salvador/BA, o Subúrbio Ferroviário é o de maior incidência (40% das usuárias atendidas no 
SERVIÇO VIVER são oriundas dessa área), região com Unidade do SERVIÇO VIVER já implantada, 
mas desativada por este Governo. A outra unidade, situada no Instituto Médico Legal, região central 
de Salvador/BA, que ainda se encontra em atividade vem funcionando de forma precária. Dessa forma 
a reabertura do VIVER Unidade Periperi e a manutenção do VIVER Unidade IML, pelo governo do 
Estado da Bahia, visa garantir atenção à dignidade da pessoa humana e assegurar a intangibilidade da 
vida humana, em especial seus consectários naturais, materializados no respeito às integridades física 
e psíquica das vítimas.

Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ao Senhor Governador Rui Costa e o Secretário 
Carlos Martins pelo desmantelamento do SERVIÇO VIVER.

4.8 MOÇÃO N° 08 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde - 
CES/BA

Os delegados que abaixo subscrevem, solicitam que após ouvido o soberano plenário desta casa, 
se envie moção de repúdio aos gestores da Cidade de Santa Luzia – Extremo Sul Senhor Prefeito 
Antônio Guilherme dos Santos e Secretária de Saúde Senhora Zaine Araújo Mota, em razão da falta de 
responsabilidade e respeito, pelos motivos a seguir declinados:
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A) Impossibilitou a Delegada Suzamara de vir participar da 1ª Conferência Estadual de Saúde das 
Mulheres da Bahia—CESMU.

B) Por isso apresentamos a presente moção de repúdio ao plenário da 1ª Conferência Estadual de 
Saúde das Mulheres da Bahia—CESMU.

4.9 MOÇÃO N° 09 - Moção de (“não houve citação”) dirigida ao (“não houve citação”)

Proposta originada na Regional da Macroleste, que não foi inserida no sistema no documento final da 
1ª CESMU – BA:

Realizar a CPI da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, conforme apontado na Constituição Federal 
(art. 26 adct), de forma que o exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento 
externo brasileiro possa ampliar significativamente os recursos para o fortalecimento do SUS.

Nota: A proposta que se refere a moção de nº 9 já se encontrava impressa no Caderno de Propostas 
sob o número identificador 111. No Sistema do SISCONFERÊNCIA (DATASUS) utilizado durante as 
plenárias temáticas ela se encontra sob o número 124. Esta mesma proposta está classificada como 
âmbito nacional, porém não foi eleita como prioritária para a Conferência Nacional. 

4.10 MOÇÃO N° 10 - Moção de Repúdio dirigida ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde 
- CES/BA

Os delegados que abaixo subscrevem, solicitam que depois de ouvido o soberano plenário desta 
casa, se envie moção de repúdio às situações questionáveis e contraditórias que vulnerabilizaram a 
participação social, em razão da incompreensão da diretriz de acolhimento do SUS, pelos motivos a 
seguir declinados:

1 - Comportamento agressivo no atendimento para credenciamento e prestação de informações, 
fazendo com que grupos de populações vulneráveis não se sentissem à vontade para permanecer no 
local e reforçando o sentimento discriminatório e de exclusão social 

2 - Informações difusas entre colaboradores diante de iguais questionamentos

3 – Ausência da lista de frequência e atestado de comparecimento para o público ouvinte, levando as 
profissionais a não poderem participar do processo.

Desta forma, reivindicamos que as organizações das próximas conferências sigam o caminho de uma 
verdadeira democracia participativa e que se balize pelo princípio da equidade do SUS.

Por isso, apresentamos a presente moção de repúdio ou defesa ao Conselho Estadual de Saúde do 
Estado da Bahia—CES/BA.
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5. AS PROPOSTAS-SÍNTESE APROVADAS DE ACORDO COM A PLENÁRIA FINAL DA 1ª CESMu.

EIXO I - O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres.

ÂMBITO ESTADUAL 

a) Que o Governo do Estado garanta a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
oferecendo água potável, tratamento de esgoto, destino adequado dos resíduos sólidos, drenagem 
da água, como também fortalecer os programas de controle de endemias e o programa de vigilância 
da qualidade da água (VIGIAGUA) garantindo monitoramento das empresas públicas e privadas 
na zona urbana e rural. (PROPOSTA SÍNTESE APROVADA COM A JUNÇÃO DAS PROPOSTAS-
SÍNTESE 1, 2 E 5 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

b) Que o Governo do Estado amplie a fiscalização da venda e do uso indiscriminado de agrotóxicos 
e aditivos químicos, criando uma Política Estadual específica e Unidades Sentinelas como 
monitoramento da saúde da trabalhadora, em especial das mulheres marisqueiras e trabalhadoras 
rurais. (PROPOSTA SÍNTESE APROVADA COM A JUNÇÃO DAS PROPOSTAS 3 e 4 DO CADERNO 
DE PROPOSTAS)

c) Que o Governo do Estado crie e garanta políticas públicas de economia solidária para 
promoção de empreendimentos solidários e fortalecimento da autonomia financeira das mulheres 
trabalhadoras (marisqueiras, pescadoras, baianas de acarajé, artesãs e outras) que beneficiem a 
vida das mulheres considerando suas especificidades de gênero, sexualidade, religião, região e 
étnico-racial. (PROPOSTA SÍNTESE APROVADA COM A JUNÇÃO DAS PROPOSTAS 6 E 9 DO 
CADERNO DE PROPOSTAS) 

d) Que o Governo do Estado garanta o acesso e aplicabilidade das Políticas de Saúde para as 
urbanas e rurais, promovendo maior visibilidade para as mulheres do campo e florestas, LBT, 
profissionais do sexo, em situação de rua, marisqueiras, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e 
outras, respeitando as especificidades religiosas, regionais e étnico-raciais. (PROPOSTA SÍNTESE 
APROVADA SUBSTUTIVA A PROPOSTA DE NÚMERO 7 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

e) Que o Governo do Estado fortaleça as ações de segurança alimentar nutricional, nos lanches 
escolares e nas empresas abolindo alimentação industrializada, assegurando as especifidades 
regionais, religiosas e étnico-raciais. (PROPOSTA SÍNTESE APROVADA SUBSTITUTIVA A 
PROPOSTA DE NÚMERO 8 DO CADERNO DE PROPOTAS)

ÂMBITO NACIONAL ELEITAS COMO PRIORITÁRIAS:

a) Que o Governo Federal promova ações de recuperação das nascentes e reflorestamento das 
matas ciliares nas três esferas de governo. 

b) Que o Governo Federal adote mecanismos de Fiscalização do manejo agroecológico da 
produção agrícola, inclusive para diminuir as queimas e o uso dos agrotóxicos, estabelecendo a 
coleta regional seletiva de embalagens de agrotóxicos, o monitoramento do uso dos mesmos por 
grandes e pequenos produtores agrícolas.

c) Que o Governo Federal garanta o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no bloco de 
vigilância e saúde, nos âmbitos Estaduais e Municipais para vigilância e saúde do trabalhador e da 
trabalhadora (VISAT) e amplie o financiamento na Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
trabalhadora (RENAST) conforme Lei 141, de 13 de janeiro de 2012.  
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EIXO II - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres.

ÂMBITO ESTADUAL

a) Que o Governo do Estado fiscalize as empresas através da vigilância em saúde da trabalhadora 
das condições nos ambientes de trabalho, e o uso obrigatório de EPIs quando expostos a riscos 
físico, químicos e biológicos para as trabalhadoras do campo e da cidade. (PROPOSTA SÍNTESE 
SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 17 DO CADERNO DE PROPOSTAS). 

 b) Que o Governo do Estado promova fóruns, palestras, oficinas para conscientização das 
trabalhadoras quanto ao uso dos agrotóxicos e as suas consequências para a saúde. (PROPOSTA 
SÍNTESE MANTIDA NA ÍNTEGRA DA PROPOSTA 18 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

c) Que o Governo do Estado implante as mesas de negociação permanente do SUS no Estado e nas 
regionais para mediar e resolver conflitos trabalhistas, buscando a valorização das trabalhadoras. 
(PROPOSTA SÍNTESE SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 19 DO CADERNO DE PROPOSTAS) 

d) Que o Governo do Estado garanta o combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, 
através de políticas públicas e efetivas. (PORPOSTAS SÍNTESE SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 
20 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

e) Que o Governo do Estado implemente agenda de trabalho descente para promoção e proteção 
da política de gênero para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como as 
mulheres negras, lésbicas, transexuais, travestis e deficientes, com garantias na priorização de 
benefícios sociais. (PORPOSTAS SÍNTESE SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 20 DO CADERNO DE 
PROPOSTAS)

ÂMBITO NACIONAL ELEITAS COMO PRIORITÁRIAS:

a) Que o Governo Federal execute as dívidas das grandes empresas que possuem débito com 
a Previdência Social, em substituição à Reforma Previdenciária que atingirá os direitos das 
trabalhadoras. 

b) Que o Governo Federal assegure a implantação de mecanismos de proteção coletiva mediante 
políticas públicas nas três esferas de gestão, em todos os locais de trabalho, evitando riscos e 
agravos à saúde das mulheres trabalhadoras, especificamente povos e comunidades tradicionais, 
mulher do campo, marisqueiras, indígenas, quilombolas, LBT (lésbicas, bissexual, transexual), 
mulheres privadas de liberdade, mulheres em sofrimento mental, comunidades tradicionais de 
matriz africana, ressaltando comunidades quilombolas.

c) Que o Governo Federal garanta e realize Eleições Diretas Já, assim como a defesa da previdência 
social com a manutenção das conquistas históricas. 
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EIXO III - Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres

ÂMBITO ESTADUAL

a) Que o Governo do Estado construa hospital maternidades  microregionais para referência de 
gestação de alto risco, garantindo UTI Neonatal e implantação de centro de parto natural com 
humanização da assistência perinatal em situações de abortamento. (PROPOSTA SÍNTESE 
SELECIONADA ORIUNDA DA JUNÇÃO DAS PROPOSTAS 30, 31, 32, 33 E 34 DO CADERNO DE 
PRPOSTAS)

b) Que o Governo do Estado garanta o acesso ao pré-natal de qualidade pela rede de atenção 
básica, com distribuição de repelentes a todas as gestantes, e implementando ações efetivas de 
apoio à mãe e à criança com microcefalia. (PROPOSTA –SÍNTESE SUBSTTUTIVA A PROPOSTA 
DE NÚMERO DE 35 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

c) Que o Governo do Estado revise os protocolos de assistência perinatal e situações de abortamento 
baseado em boas práticas e incentivo ao parto natural, com inserção de doulas e grupos de 
apoio. (PROPOSTA SÍNTESE MANTIDA NA ÍNTEGRA DA PROPOSTA 36 DO CADERNO DE 
PROPOSTAS)

d) Que o Governo do Estado execute e garanta o cumprimento da Lei de acompanhantes nos 
hospitais durante o trabalho de parto, parto e no pós-parto imediato. (PROPOSTA SÍNTESE 
SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 37 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

e) Que o Governo do Estado implante e implemente estratégias que preencham os imensos 
vazios assistenciais nas macrorregiões com serviços de média e alta complexidade em Oncologia 
(PROPOSTA MANTIDA NA ÍNTEGRA DA PROPOSTA 38 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

f) Que o Governo do Estado assegure o rastreamento precoce do câncer de mama e de colo do 
útero com ampliação da faixa etária em mulheres com histórico familiar, através da realização de 
mamografia  e ultrassonografias mamárias garantindo o tratamento e seguimento quando necessário 
fortalecendo as redes de atenção a saúde, com implemento de recursos estaduais garantindo 
o cumprimento da lei de 60 dias e reconstrução mámaria quando recomendado (PORPOSTA 
SÍNTESE QUE SOFREU JUNÇÃO DAS PROPOSTAS 39 E 40 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

g) Que o Governo do Estado garanta o acesso para o atendimento multiprofissional a mulheres com  
problemas de endometriose, infertilidade, climatério, problemas endócrinos e outros. (PROPOSTA 
SÍNTESE SUBSTITUTA DA PROPOSTA 41 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

 
h) Que o Governo do Estado garanta a implantação e implementação das policlínicas nas 
microrregiões e Macrorregiões do Estado. (PROPOSTA SÍNTESE SUBSTITUTA DA PROPOSTA 
42 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

i) Que o Governo do Estado garanta o fornecimento na atenção básica dos métodos contraceptivos 
(PROPOSTAS SÍNTESE SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 43 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

j) Que o Governo do Estado implemente e execute a Política Pública de Planejamento Reprodutivo 
e Efetivação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres, com a criação de um fórum 
permanente sobre essa política fortalecendo o projeto da Rede Cegonha. (PROPOSTAS SÍNTESE 
SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 44 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

 
k) Que o Governo do Estado crie o Centro de Referência Macrorregional de Saúde das Mulheres 
com atendimento multidisciplinar, (realização de exames, apoio psicológico, nutricional e assessoria 
jurídica) a fim de acolher mulheres em situações de violência e em situações de extrema 
vulnerabilidade. Dando garantia que as mulheres encarceradas, no momento do parto, estejam 
livres de algemas. Que o Governo do Estado implante o Centro de Acolhimento da Mulher para 
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que se referencie para todos os níveis de saúde e assegure a criação de Casas de Apoio, através 
da política de consórcios dos territórios, o atendimento interdisciplinar e intersetorial para a mulher 
(CIS, travestis e transexuais) em situação de vulnerabilidade e que sofreu violência de todos os 
tipos. (PROPOSTAS DE JUNÇÃO DAS PROPOSTAS 45, 46, 47). 

l) Que o Governo do Estado execute o acesso aos serviços para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, como usuárias de substâncias psicoativas, mulheres em situação de rua, 
profissionais do sexo e mulheres transexuais, mulheres com deficiência, mulheres encarceradas, 
dentre outras. (PROPOSTA SÍNTESE SUBSTITUTA DA PROPOSTA 48 do CADERNO DE 
PROPOSTAS). 

m) Que o Governo do Estado assegure que os serviços e ações de saúde atendam e respeitem a 
mulher em todos os seus ciclos de vida, com ênfase na mulher idosa, observando as desigualdades 
sociais: raça e etnia, classe social, geração, orientação sexual e identidade de gênero, mulheres 
encarceradas e mulheres com deficiência. (PROPOSTA SÍNTESE SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 
49 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

n) Que o Governo do Estado divulgue e assegure a implementação e monitoramento da Política 
Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, em todas as suas especificidades e diversidades. 
(APROVADO NA INTEGRA DA PROPOSTA 50 DO CADERNO DE PROPOTAS)

o) Que o Governo do Estado Inclua Práticas Integrativas e Complementares (PICS) na Política de 
Atenção à Saúde das Mulheres garantindo acesso às terapias individuais e coletivas para melhorar 
a qualidade de vida, na perspectiva da prevenção, promoção e manutenção de saúde em todos 
os ciclos de vida, garantindo intérpretes de libras para mulheres surdas (proposta substitutiva da 
proposta 51 do caderno de propostas)

p) Que o Governo do Estado crie uma política  estadual de apoio e atendimento a famílias em 
situação de violência. (Proposta substitutiva da proposta 52 do caderno de propostas)

q) Que o Governo do Estado capacite as (os) profissionais de saúde no atendimento à população 
vulnerável através da Política Nacional de Educação Permanente. (Proposta aprovada na íntegra 
da proposta 55)

r) Que o Governo do Estado amplie as ofertas de vagas de creches para as crianças das mães 
trabalhadoras. (Proposta aprovada na íntegra da proposta 56)

ÂMBITO NACIONAL ELEITAS COMO PRIORITÁRIAS:

a) Que o Governo Federal fortaleça e priorize a política de Atenção a Saúde ampliando os recursos 
federais para os programas de saúde da mulher na sua integralidade dando ênfase a rede cegonha, 
a prevenção, rastreamento, detecção e tratamento imediato do câncer de mama e colo do útero 
garantindo a lei dos 60 dias. 

b) Que o Governo Federal garanta, disponibilize e facilite o acesso às Políticas de Saúde Mental, 
principalmente no combate à psicofobia e, sobretudo, contra qualquer tipo de violência que fere a 
dignidade moral, profissional, ética e afetiva das mulheres com transtornos mentais para a prevenção 
e enfrentamento da violência contra as mulheres nos três entes federados à luz da Política Nacional 
de Educação Permanente. 

c) Que o Governo Federal implante e garanta as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
na Política de Atenção à Saúde das Mulheres nas três esferas de governo, garantindo acesso às 
terapias individuais e coletivas para prevenir, promover e recuperar à saúde em todos os ciclos de 
vida. 
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EIXO IV – Políticas Públicas para as Mulheres e a Participação Social

ÂMBITO ESTADUAL

                                                                                                                                                        
1. Regulamentar os  mecanismos de combate ao feminicídio para fortalecer as políticas de 
combate a violência contra as mulheres, e garantindo subsídios de sobrevivência das mulheres 
em situação de risco e vulnerabilidade,  garantindo  os recursos para implementação das ações 
voltadas ao acolhimento às mulheres vítimas de violência, criando Centros de Referencias em 
Atendimento à Mulher, Delegacias Especializadas, Central de Atendimento à Mulher (ligue 180), 
Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Casa de Acolhimento 
e outros mecanismos de facilitação de acesso em âmbito estadual enfatizando inclusive o acesso 
inicial em nível microrregional, com uma equipe especializada nas áreas da saúde, educação e 
jurídica para acolhimento de mulheres em todos os ciclos de vida. (PROPOSTA SUBSTITUVIA DAS 
PROPOSTAS 75 E 76 DO CADERNO DE PROPOSTAS).

2. Implantar, implementar e fortalecer nas macrorregioes a Delegacia Especializada de Atenção ás 
Mulheres ( DEAM) e/ou cleos de Atendimento as Mulheres nas Delegacias de policia em Municípios 
com maior indice de violência e que essas estabeleça vínculos com  os serviços Regionais de 
saúde, garantindo o direito a um atendimento humanizado voltado ás mulheres vítimas de violência, 
através da previsão orçamentaria de recursos no plano plurianual de 2018-2022. (PROPOSTA 
SUBSTITUTIVA DAS PROPOSTAS 77, 79, 80, 81, 82).

3. Que o Governo do Estado assegure serviços e ações de saúde e o atendimento interdisciplinar 
e intersetorial para a mulher em situação de vulnerabilidade e que sofreu violência de todos os tipos, 
com a criação de casas de apoio através da política de consórcios territoriais de administração 
pública (PROPOSTA COM PARTE DO TEXTO SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 78).

4. Garantir o fortalecimento dos conselhos de saúde, e a criação das comissões intersetorial de 
atenção à saúde da mulher, garantindo os recursos para seu pleno funcionamento (SUPRESSÃO 
PARCIAL DA PROPOSTA 83 DO CADERNO DE PROPOSTAS)

5. Que o Governo do Estado fortaleça Colegiados e Conselhos para discutir a responsabilidade 
dos entes Federados frente a Política de Saúde da Mulher. (PRPOSTA 84 DO CADERNO DE 
PROPOSTAS APROVADA NA ÍNTEGRA )
85. Que o Governo do Estado, através do Conselho Estadual de Saúde, promova ações de criação 
e instituição dos conselhos de saúde da mulher em cada município com garantias de subsídios 
financeiros e de infraestrutura. (PROPOSTA 85 DO CADERNO DE PROPOSTAS APROVADA NA 
ÍNTEGRA).

6. Garantir o fortalecimento dos comitês técnicos e Fóruns das políticas de equidade: povos 
tradicionais e trabalhadoras de campo e da água e das florestas, da população negra e população 
LGBT, valorizando a identidade cultural. (JUNÇÃO DA PROPOSTA 86 E A 108 DO CADERNO DE 
PROPOSTAS).

7. Conselho Estadual fomente e institua Comissões Inter setoriais de Saúde da Mulher nos 
Municípios do Estado da Bahia e promova fóruns permanentes para discussão e efetivação das 
políticas da população negra e LGBT. (JUNÇÃO COM AS PROPOSTAS 86 E 87 DO CADERNO 
DE PROPOSTAS).

8. Que o Governo do Estado Elabore a cartilha regional sobre igualdade, e gênero e sexualidade 
(PROPOSTA SUBSTITUTIVA DA PROPOSTA 101 DO CADERNODE PROPOSTAS). 
9. Que o Governo do Estado insira nos Planos de Saúde a criação de Políticas Públicas Estaduais 
e Municipais de combate as arboviroses. (PROPOSTA 102 DO CADENO DE PROPOSTAS 
APROVADA NA ÍNTEGRA)

10. Que o Governo do Estado crie e implante a política e planos de saúde integral para as mulheres 



28

com deficiência. (PROPOSTA 103 DO CADERNO DE PROPOTAS APROVADA NA ÍNTEGRA)

11. Que o Governo do Estado implemente a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das 
Mulheres, fortalecendo as bases e núcleos regionais de saúde para apoiar os municípios nas 
ações de políticas públicas voltadas para as mulheres. (ADITIVO E SUPRESSÃO PARCIAL 
DA PROPOSTA 104 DO CADERNO DE PROPOTAS)

12. Garantir a implementação fortalecimento da estrutura dos serviços da política de saúde 
mental ampliando os CAPS I e II e CAPS i,  CAPS AD, com  ações   voltadas às mulheres com 
sofrimento psíquico social envolvendo a família com consonância com a política nacional. 
(SUPRESSÃO PARCIAL DA PROPOSTA 105 DO CADERNO DE PROPOSTAS). 

13. Que o Governo do Estado garanta nos Planos de Educação Permanente ações educativas 
de saúde voltadas para as mulheres e população. (PROPOSTA 106 DO CADERNO DE 
PROPOSTAS APROVADA NA ÍNTEGRA)

14. Que o Governo do Estado invista nos processos de Educação Popular resgatando a 
importância da mulher no controle social. (PROPOSTA 107 DO CADERNO DE PROPOSTAS 
APROVADA NA ÍNTEGRA)

 15. Garantir a melhoria do benefício da casa própria para a agricultura familiar e povos 
tradicionais e incentivo financeiro para que aquelas ingressarem no ensino superior. 
(Supressão parcial da proposta 109 do caderno de propostas)

ÂMBITO NACIONAL ELEITAS COMO PRIORITÁRIAS

PRIORIDADE 1: Que o Governo Federal amplie e assegure incentivos financeiros no âmbito 
federal e estadual para investimento e custeio nos serviços/ações de Atenção Básica 
(incluindo Saúde Bucal) e Vigilância à Saúde, principalmente nos municípios com baixo 
(IDH), garantindo acesso e a qualidade, com ênfase na saúde da mulher, com aporte de 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) para as ações de saúde, nos termos do que preconiza a EC 
01/2015. 

PRIORIDADE 2: Regulamentar mecanismos de combate ao feminicídio para fortalecer as 
políticas de combate a violência contra as mulheres e garantindo subsídios de sobrevivências 
das mulheres em situação de risco e vulnerabilidade.

PRIORIDADE 3: Que o Governo Federal garanta a manutenção e o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde, e as conquistas sociais já alcançadas pela população brasileira, em 
cumprimento aos direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Nº 8.080 e 
8.142 de 1990 (Leis Orgânicas do SUS).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher (CESMu), é de extrema relevância diante de um momento 
decisivo de ataque aos direitos das trabalhadoras, remetendo a um nível de vulnerabilidade ainda maior 
frente ao retrocesso das conquistas históricas, com as reformas trabalhista e previdenciária, em curso. 
O conjunto das propostas em todos os Eixos Temáticos demonstra alguns aspectos que precisam 
ser colocados na pauta do controle social do SUS, como as questões do acesso, segurança, gênero, 
raça, etnia, humanização do parto, práticas complementares e integrativas ao SUS e principalmente as 
relações de trabalho. Há uma necessidade urgente de apropriação das Políticas Nacionais de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e Política de Saúde do (a) Trabalhador (a) (PNSTT), para fazer 
valer essa construção, que precisa ser implementada. 
Percebe-se pelo número de propostas nos Eixos I e II que falam dos processos de trabalho e meio 
ambiente que ainda são temas complexos, em disputa na sociedade e que trazem conflitos de interesse 
de classe. Portanto, considera-se importante a ampliação desse debate nas regiões de saúde, a criação 
e o fortalecimento das Comissões Intersetoriais de saúde, e a publicização da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador (a) (PNSTT), bem como da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 
Mulher (PNAISM) e do processo de divulgação e implantação da Política Estadual de Atenção Integral 
a Saúde da Mulher (PEAISM).
As Conferências Livres e Municipais realizadas nas Macrorregiões não dialogaram com a Conferência 
Estadual, no sentido de trazer propostas dos debates temáticos para comporem o Caderno de Propostas, 
refletindo a necessidade de repensar um novo modelo na construção dos conteúdos extraídos das 
referidas Conferências.
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ANEXOS

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
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PROGRAMAÇÃO TENDA MARIA FELIPA - 1ª CESMu
Concepção e Condução Geral

Patrícia Dantas
Celia Alexandria
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Anotações
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