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 O O O O OBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVOOOOO     GERALGERALGERALGERALGERAL

 O O O O OBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVOSOSOSOSOS     ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS

I. Garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em
todas as fases do seu ciclo de vida e nos diversos grupos
populacionais, sem discriminação de qualquer espécie;

II. Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina
no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todas as fases
do seu ciclo de vida e nos diversos grupos populacionais, sem
discriminação de qualquer espécie;

III. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da
mulher no Sistema Único de Saúde.

I. Promover a melhoria das condições de vida e saúde das
mulheres, em todas as fases do seu ciclo vital, mediante a garantia
de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos
meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e
recuperação da saúde integral em todo o território brasileiro,
sem discriminação de qualquer espécie, sendo resguardadas  as
identidades e especificidades de gênero, raça/etnia, geração e
orientação sexual.

 M M M M METETETETETASASASASAS

A – Reduzir em 15% a Razão de Mortalidade Materna, entre
2008 e 2011;

B – Garantir a oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis
para 100% da população feminina usuária do SUS;

C – Disponibilizar métodos anticoncepcionais em 100% dos
serviços de saúde;

D – Qualificar 100% dos pólos básicos para atenção integral à
saúde da mulher indígena;

E – Aumentar em 60% o número de exames citopatológicos na
população feminina de 25 a 59 anos, entre 2008 e 2011;

F – Aumentar em 15% o número de mamografias na população
feminina, entre 2008 e 2011;

G – Promover a adesão dos 27 estados brasileiros ao Plano de
Enfrentamento da Feminização das DST/Aids;

H – Formar quatro referências técnicas, por estado, em atenção
às mulheres no climatério;

I – Sensibilizar cinco referências técnicas, por estado, em atenção
às queixas ginecológicas de mulheres e adolescentes;

J– Implementar quatorze centros de referência para assistência
à infertilidade;

K – Apoiar a organização de um centro colaborador por região
para humanização da atenção ao parto, ao abortamento e às
urgências e emergências obstétricas;

L – Implantar cinco experiências-piloto, uma por região, de um
modelo de atenção à saúde mental das mulheres na perspectiva
de gênero.
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3.1. Promover a atenção à saúde das mulheres no climatério;

3.2. Estimular a organização da atenção às mulheres, jovens e
adolescentes com queixas ginecológicas;

3.3. Estimular a implantação e implementação da assistência
em planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos,
jovens e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde,
respeitando os princípios dos direitos sexuais e reprodutivos;

3.4. Promover a assistência obstétrica qualificada e humanizada,
especialmente entre as mulheres negras e indígenas, incluindo
a atenção ao abortamento inseguro, de forma a reduzir a
morbimortalidade materna;

3.5. Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente
transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids na população
feminina;

3.6. Reduzir a morbimortalidade por câncer cérvico-uterino e a
mortalidade por câncer de mama na população feminina;

3.7. Promover a implantação de um modelo de atenção à saúde

mental das mulheres na perspectiva de gênero, considerando as

especificidades étnico-raciais;

3.8. Estimular a implantação da Atenção Integral à Saúde das

Mulheres, por meio do enfrentamento das discriminações e do

atendimento às especificidades étnico-raciais, geracionais,

regionais, de orientação sexual, e das mulheres com deficiência,

do campo e da floresta e em situação de rua;

3.9. Fortalecer a participação e mobilização social em defesa da

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;

3.10. Propor alterações de legislação com a finalidade de ampliar

a garantia do direito à saúde, contemplando os direitos sexuais

e reprodutivos das mulheres e o fortalecimento do Sistema Único

de Saúde.
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