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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E GERAÇÃO

 

A QUESTÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE, SAÚDE MENTAL, 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 
THE ISSUE OF GENDER IN HEALTH, MENTAL HEALTH, ALCOHOL AND OTHER DRUGS POLICIES 

 
Ellayne Karoline Bezerra da Silva1 

 
RESUMO 
As lutas dos movimentos feministas foram cruciais para os avanços da 
discussão de gênero no cenário brasileiro, tendo marco significativo os 
direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988. No entanto, 
a questão de gênero nas Políticas de Saúde, Saúde Mental, Álcool e 
Outras Drogas ainda precisa avançar para dar conta das demandas 
específicas das mulheres diante das desigualdades culturais, sociais, 
políticas e econômicas que lhes foram direcionadas no decorrer dos 
anos. Desta feita, o presente trabalho expõe a discussão sobre a 
categoria gênero, como fundamental para a compreensão das Políticas 
Públicas para as mulheres, além de elencar o tratamento dessa 
categoria nas Políticas de Saúde, saúde mental, álcool e outras drogas, 
firmado a lacuna que existe na mesma e a necessidade da 
transversalidade de gênero. 

 
Palavras-chave: Gênero. Políticas Públicas. Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 
The strugglesof feminist movements were crucial for the advancement 
of gender discussionin the Brazilian scenario, with the rights conquered 
with the Federal Constitution of 1988 having a significant milestone. 
However, the issue of gender in Health, Mental Health, Alcohol and 
Olther Drugs Policies It stiçç needs to move forward to address the 
specific demands of women in the face of cultural, social, political and 
economic inequalities that have been targeted over the years. This time, 
the presente work expposes the discussion about the gender category, 
as fundamental for the understanding of Public Policies for women, in 
addition to lising the treatment of this category in Health Policies, 
mental health, alcohol and other drugs, establishing the gap that exists 
in it and the need for gender transversality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Políticas Públicas para as mulheres surgem no Brasil a partir de 1970, com o 

fortalecimento do movimento feminista e na área acadêmica, tendo reflexos imediatos, “na 

tentativa de incorporação da perspectiva de gênero nas políticas públicas e programas 

governamentais, com o intuito de estabelecer pautas políticas especificas e/ou direcionadas às 

mulheres” (BRASIL, 2018, p. 03). 

Assim, no Brasil, a institucionalização das demandas dos movimentos feministas inicia-

se com a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, ampliando a discussão 

nas Políticas Públicas da figura feminina para além da figura materna, tendo em vista que tais 

políticas voltavam-se, até então, para a amamentação e os cuidados dos filhos e do lar (PINTO, 

2006), restrita ao binômio mãe/bebê, focando apenas a mulher na sua dimensão reprodutiva, 

e em seguida, o foco recai no planejamento familiar.  

As lutas dos movimentos feministas centram-se, desse modo, nos direitos das mulheres 

na participação política e social, primordialmente com o novo cenário apresentado no contexto 

brasileiro com esgotamento dos governos pós-ditadura militar (PINTO, 2006). 

Um marco frente à ampliação dos direitos das mulheres e no estabelecimento de 

relações de gênero mais igualitárias no contexto brasileiro foi a elaboração e aprovação da 

Constituição Federal de 1988, bem como a realização da I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres (I CNPM), em julho de 2004, sendo delineado o Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM) e tendo como pontos fundamentais para o direcionamento das 

Políticas Públicas para as Mulheres:  

Os desafios ainda perpassam a sociedade e as políticas públicas na atualidade, no que 

se refere à superação da igualdade entre os homens e mulheres, elucida-se aqui a necessidade 

da existência efetiva da transversalidade de gênero nas políticas públicas. Essa transversalidade 

então garantiria ações articuladas e integradas nas instâncias governamentais e, 

consequentemente na eficácia das políticas públicas, diminuindo a assimetria de gênero, 

reconhecendo que essas diferenças existem não apenas de forma conjuntural, mas 

prioritariamente de forma estrutural.  
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Dito de outro modo faz-se necessário a transposição da compreensão de gênero como 

sinônimo de mulher, onde se busca priorização da “garantia de direitos das mulheres no 

desenvolvimento da política, prevalecendo uma combinação de ações voltadas para a 

igualdade de tratamento entre mulheres e homens e a valorização das diferenças” 

(MARCONDES; DINIZ; FARAH, 2018, p. 56-57) e se desprende de uma abordagem 

transformadora das relações de gênero.  

Contudo, as políticas públicas para as mulheres pouco abarcaram as particularidades 

das mulheres com transtorno mental decorrente do consumo nocivo de substâncias 

psicoativas. Por outro lado, a política de saúde mental esteve distante das políticas públicas 

para as mulheres, não sendo permeável à discussão e categoria gênero, como bem analisou 

Pedrosa (2006), em sua dissertação de mestrado. 

Desse modo, o trabalho é fruto de um recorte da pesquisa de doutorado da autora, 

trazendo um apanhado bibliográfico, e objetiva traçar alguns apontamentos acerca da 

categoria gênero, como elemento primordial para o entendimento da construção das Políticas 

Públicas direcionadas para as mulheres. Traz ainda a discussão da categoria gênero nas Políticas 

de Saúde, saúde mental, álcool e outras drogas, mas especificamente sobre a lacuna existente 

dessa categoria e da necessidade da transversalidade de gênero, bem como de firmar e ampliar 

as Políticas para as Mulheres em Políticas de gênero. 

 

2 UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO 

 

Para discutir “gênero”, faz-se necessário, inicialmente, a compreensão da diferença 

entre este e sexo, tendo em vista que por muito tempo tais categorias assemelhavam-se e 

foram confundidas de maneira não intencional ou intencional, visando despolitizar a questão 

subjacente às diferenças entre esses conceitos.  

O sexo, masculino e feminino, tem um significado legal, atribuindo a cada uma das 

determinadas especificidades jurídicas como em documentos e legislações específicas que 

determinam tratamento diferenciado para o homem e mulher. Desse modo, o sexo 

compreende os aspectos fisiológicos, anatômico e jurídico do sujeito (KORIM, 2010). 

Giddens (2004, p. 107) ao diferenciar sexo e gênero, define o primeiro, enquanto 

anatômico e fisiológico, e o segundo “[...] diz respeito às diferenças psicológicas, sociais e 
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culturais entre homens e mulheres. O gênero [portanto] está ligado a noções socialmente 

construídas de masculinidade e feminilidade”.  

Desta feita, considera-se equivocado entender gênero como sinônimo de sexo, já que 

por muitas vezes, a distinção entre o homem e a mulher não recai apenas na dimensão 

biológica, enfatizando-se a “identidade e a personalidade do indivíduo”, diferenças essas que 

pesam em sua maioria, no contexto social e histórico em que estão inseridos.  

Em outros termos: 

 

O termo gênero se refere à construção social da identidade sexual, construção que 
designa às pessoas diferentes papéis, direitos e oportunidades, de acordo com seu 
sexo; enquanto o sexo se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres. As 
diferenças de gênero são constituídas hierarquicamente: a construção social do ser 
homem tem um maior status que a construção social do ser mulher. O gênero é um 
termo relacional, que nomeia a interação entre o masculino e o feminino; portanto, o 
estudo de um é coadjuvante do estudo do outro. O conceito de gênero é uma 
categoria de análise de grande poder para explicar as desigualdades entre as pessoas. 
Não obstante, é apenas parte de uma construção social complexa de identidade, 
hierarquia e diferença. (SOARES, 2004, p. 113-114). 

 

Em contrapartida, alguns autores (as) distanciam-se dessa dualidade entre sexo-gênero, 

por acreditarem que esta “envolve implicitamente uma distinção ‘corpo-consciência’ de um 

tipo racionalista ou cartesiano, onde o corpo aparece como categoria neutra ou passiva.” E que 

mesmo existindo essa distinção, não precisa ser uma polaridade, sendo importante ter 

consciência sobre como utilizá-la e percebê-las, sem, no entanto dissocia-las (ALVES, 2015, p. 

27). 

No presente trabalho adotou-se a compreensão do termo gênero de modo mais amplo, 

englobando aspectos para além do sexo, a saber, aspectos de ordem cultural, psicológica e 

social. Assim,  

 

[...] compreende-se que o gênero é determinado conforme as atribuições culturais que 
são oferecidas aos sexos, masculino e feminino, visando justificar as distinções e 
relações de poder ou de opressão ocorridos entre eles. Portanto, conforme as 
mudanças de valores ocorridas no tempo, histórico; e no espaço, geograficamente, a 
perspectiva de gênero também se altera, tal condição não ocorre com o sexo, pois é 
uma estrutura biológica. (MELLO, 2014, p. 06). 

 

Nesse direcionamento, Scott (1995) inclui gênero como categoria analítica, transpondo 

a visão apenas descritiva, buscando a utilização de formulações teóricas, com o que concordam 

muitas pesquisadoras. E ainda mostra com seus estudos a articulação do gênero com a classe e 
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a raça/etnia, reforçando sua “construção histórica e social, tendo em vista, que o gênero traz 

consigo contextos, que unidos explicam parte das relações de dominação que podem existir” 

(SILVA, 2015, p. 14). Desse modo, há o interesse não apenas do compromisso com a inclusão 

da fala dos oprimidos, como também da convicção de que as desigualdades de poder organizam 

- se, no mínimo, conforme estes três eixos. 

Ainda sobre a categoria gênero, Joan Scott (1995) analisa três visões teóricas sobre 

gênero para fundamentar a sua proposta. A primeira, visão dos teóricos do patriarcado, em que 

eles analisam o sistema de gênero e mostra sua primazia “em relação à organização social no 

seu conjunto” (SCOTT, 1995, p. 06). Procuram explicar a dominação da mulher pelo homem 

utilizando-se da reprodução e da sexualidade. A crítica feita pela autora a essa teoria situa-se 

na demonstração de como a desigualdade de gênero estrutura as outras desigualdades sociais. 

A segunda, as análises feministas marxistas fundamentam-se na base material para o 

gênero e a localizam na divisão sexual do trabalho, o que para Scott (1995) é considerado como 

mero produto. 

E a terceira é teoria dos psicanalistas que acreditam que a identidade do sujeito é criada 

nas primeiras etapas da vida da criança. Mas para a autora, essa teoria universalizaria as 

categorias homem-mulher “como uma oposição binária que se autorreproduz” (SCOTT, 1995, 

p. 12). 

Nesse contexto, Scott distancia-se dessas teorias e com a contribuição de dois filósofos, 

Foucault e Derrida, pauta-se no paradigma pós-moderno na busca pela historicização e 

desconstrução dos termos que procuram denominar a diferença sexual. 

Aponta então o seu conceito de gênero, onde denomina duas partes e várias sub-partes 

que estão imbricadas: “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos; e o gênero é uma forma primária de significar as relações 

de poder” (SCOTT, 1995, p.14). Acrescenta ainda que o gênero: 

 

[...] é utilizado para designar relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita 
explicitamente explicações biológicas, como aquelas que encontram um denominador 
comum, para diversas formas de subordinação feminina, nos fatos de que as mulheres 
têm capacidade de dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. 
Em vez disso, o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” 
– a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às 
mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das 
identidades subjetivas de homens e mulheres. (SCOTT, 1995, p. 75). 
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Assim, para a referida autora, o gênero é compreendido como uma construção social, 

sendo passível de modificações. Não considerando, portanto, a naturalização das diferenças de 

gênero, defendendo essas diferenças como explicadas pela cultura, sendo produzida 

socialmente e em determinado contexto histórico. 

Para Saffioti (1987), gênero está imbricado ao conceito de patriarcado. Esta traz em seu 

conceito, a exploração-dominação dos homens sobre as mulheres. A autora defende o 

entrelaçamento do patriarcado-racismo-capitalismo, manifestando a importância da categoria 

gênero nesse meio, visto que o patriarcado explica a exploração-dominação que ainda é 

marcante na vida das mulheres. Além do mais, como as relações de gênero são construídas 

socialmente, estas são aptas a modificações e atualmente, pautadas na busca pela igualdade 

feminina. 

Em publicação mais recente, Scott afirma que a discussão de gênero está longe de ser 

resolvida, tendo em vista que “as palavras têm histórias e múltiplos usos. Elas não só são 

elaboradas para expressar certas concepções, mas elas também têm diferentes efeitos 

retóricos” (SCOTT, 2012, p. 331). Fato que explica a utilização deste termo ainda como algo 

restrito às questões biológicas, o que gera a percepção de gênero enquanto determinismo 

biológico mantendo o “ser homem” e "ser mulher” em papéis de dominação e procriação, 

quando na verdade, os estudos de gênero buscam compreendê-lo não apenas enquanto 

masculino/ feminino, homem/mulher, em um sistema binário, e sim, para recusar “a idéia de 

que a anatomia da mulher era o seu destino insistindo, ao contrário, que os papéis alocados 

para as mulheres eram convenções sociais, não ditames biológicos” (SCOTT, 2012, p. 333). 

A referida autora conclui o texto trazendo que:  

 

Gênero como uma categoria analítica pode parecer estar diretamente ligado à arena 
que chamamos de social, mas o objeto de análise (as construções históricas das 
relações entre os sexos) é, irrevogavelmente, conectado à esfera psico-sexual. É por 
esta razão que gênero não pode estar livre de sua associação com sexo, isto é, com a 
diferença sexual. Desde que diferença sexual é referente de gênero, e desde que 
diferença sexual não tem nenhum significado inerente e fixo, gênero permanece uma 
questão aberta, um lugar de conflito sobre as definições que nós atribuímos (e outros) 
a ele. (SCOTT, 2012, p. 346). 

 

Deste modo, compreender gênero significa ir além da discussão sobre mulheres e 

homens, do masculino e feminino, devendo compreender as grandes estruturas e processos 

pelas quais as “relações sociais são formadas e fronteiras políticas patrulhadas” (SCOTT, 2012, 
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p. 337), sendo, portanto, um “lugar perpétuo para a contestação política, um dos locais para a 

implantação do conhecimento pelos interesses do poder” (SCOTT, 2012, p. 346). 

Connell e Pearse (2015) atrelam o conceito de gênero à estrutura social e utilizam-se de 

três conceituações básicas, a saber: “ordem de gênero”, referindo-se aos padrões maiores que 

enquadram os regimes de gênero; os “regimes de gênero”, arranjos de gênero característicos 

de uma instituição, organização ou agência que formatam as práticas de gênero; e as “relações 

de gênero” que são as relações sociais que surgem dentro e em torno da arena reprodutiva na 

vida cotidiana. 

Baseando – se nesses conceitos, Connell e Pearse (2015) mapeiam quatro dimensões do 

gênero que estão interligadas, influenciando-se e apoiando-se mutuamente, além de sofrer 

influências por outras estruturas sociais: poder, produção, cartexia (relações emocionais) e 

simbolismo. Desse modo, a interação das estruturas de gênero com as estruturas sociais 

ocasiona o surgimento de forças/movimentos de transformação, o que provoca “pressões” 

para mudanças ou não na política de gênero. 

 

3 A QUESTÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE, SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

 

Ao tratar da saúde da mulher, esta somente foi incorporada às políticas públicas a partir 

do século XX, restringindo – se às demandas da gravidez e do parto, o que traduzia “uma visão 

restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe 

e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e 

demais familiares” (BRASIL, 2004, p.16). Nesse sentido, a política de saúde prioriza o binômio 

mãe - bebê, ou seja, a mulher no seu período reprodutivo e a criança, o que se firmava no 

discurso de proteção ao grupo de risco e nos segmentos considerados mais vulneráveis.  

Tal dimensão excluía os direitos sexuais da mulher e as questões de gênero, bem como 

os outros ciclos de vida das mulheres. Essa perspectiva somente começa a ser modificada com 

as conquistas feministas, consignadas a partir da elaboração do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) pelo Ministério da Saúde, em 1984, que foi consolidado a 

partir da inquietação do movimento feminista no âmbito da saúde, que trouxe para o debate 

político a questão das desigualdades nas relações sociais entre homens e mulheres enquanto 
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impacto para problemas de saúde que afetava mais diretamente as mulheres. Reivindicaram 

assim, as condições das mulheres como sujeitas de direitos que perpassam não só o momento 

da gestação, mas todos os seus ciclos de vida (BRASIL, 2004). 

Assim, o aperfeiçoamento do PAISM acompanhou a construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), apropriando–se dos princípios e diretrizes do SUS, como a hierarquização, 

descentralização, regionalização dos serviços, equidade e integralidade. 

Desse modo, a definição da saúde reprodutiva da mulher só veio à tona, em 1994, na 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, sendo definida como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concernentes ao 

sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não apenas mera ausência de doença ou 

enfermidade” (BRASIL, 2004, p. 11). Nesse contexto, a saúde reprodutiva parte do pressuposto 

que a mulher terá uma vida sexual segura e satisfatória, podendo ter livre escolha na decisão 

da reprodução. 

E em 2003, verificou-se a necessidade de propor novos delineamentos que atendessem 

as mulheres rurais, com deficiência, negras, indígenas, presidiárias e lésbicas, bem como a 

participação nas discussões e atividades sobre saúde da mulher e meio ambiente. Logo, busca-

se alargar o conceito mulher, trazendo inclusive a pluralidade do ser mulher, para a esfera da 

discussão pública e sua inscrição no texto da política, pluralizando-as, através do conceito 

mulheres. 

Isso resultou na consolidação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Mulheres (PNAISM), em 2004. 

Em seu texto legal, a PNAISM incorpora a conceituação de gênero baseado em Scott 

(1995), sendo um elemento resultante das relações sociais entre homens e mulheres, portanto, 

uma construção social e histórica. Considera assim, que em função da organização social das 

relações de gênero, homens e mulheres, estão expostos a padrões diferentes de sofrimento, 

adoecimento e morte, sendo necessário entender e incorporar a categoria gênero para a 

elaboração, planejamento e execução das ações na área de saúde.  

Buscando contemplar a PNAISM, em 2005, foi lançado pelo Ministério da Saúde o 

Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada que tratou de firmar 

a organização da rede assistencial, capacitação profissional e normatização das práticas e 

garantir a atenção humanizada e qualificada no pré-natal e puerpério para as mulheres do país.  
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Há ainda no campo da atenção à saúde da mulher, a Rede Cegonha, que é instituída pela 

Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados 

que tem como objetivo assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à 

atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, bem como às crianças o direito ao 

nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

No entanto, essas normativas não dirigem seus textos legais para uma discussão 

específica sobre a mulher consumidora de SPA em período reprodutivo ou gestacional, sendo 

esta excluída até então (ARAÚJO, 2014).  

Nesse sentido, Pedrosa (2006) ao analisar os documentos técnicos do Ministério da 

Saúde, conclui que os mesmos dialogam com a figura genérica e abstrata do “paciente” sem 

que a categoria gênero seja empregada pelo texto oficial. Em sintonia com a mesma direção, 

mostra que as políticas públicas para as mulheres tendem a, igualmente, silenciar as 

particularidades das mulheres com transtorno mental e consumo nocivo de substâncias 

psicoativas. 

Essa lacuna somente foi preenchida com a formulação do Caderno de Atenção Básica - 

Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, elaborado pelo Ministério da Saúde, em 2012 em que é 

discutido sobre a complexidade em lidar com a situação, sendo necessários os profissionais de 

saúde afastar-se dos julgamentos, considerando os cuidados físicos e psíquicos e para a saúde 

da mulher. Além da necessidade dos profissionais entenderem o espaço ocupado pela 

substância na vida da família e da própria gestante, avaliando subjetivamente o impacto da 

relação sujeito/droga/contexto e estimulando o cuidado de si e do outro (BRASIL, 2013). 

Ainda menciona a relevância de se estabelecer uma confiança entre as gestantes, 

famílias e profissionais, criando-se um vínculo, que facilite a identificação dos fatores de risco e 

com isso, buscar alternativas ao uso de drogas, tomando como referência a estratégia de 

redução de danos (BRASIL, 2013). 

Quando se trata de gestantes ou puérperas que fazem uso nocivo de SPA, as pesquisas 

nacionais ainda têm se firmado nas consequências desse uso para mãe e para o bebê, embora 

seja um problema de saúde pública que merece maiores análises frente ao crescimento do 

consumo de SPA por mulheres em idade reprodutiva, bem como no período gestacional 

(ARAÚJO, 2014). 
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Especificamente sobre os estudos que averiguam o consumo entre as mulheres, muitos 

priorizam as repercussões associadas aos efeitos das substâncias psicoativas sobre seu 

organismo feminino, nomeadamente sobre seu sistema reprodutor e à saúde do bebê, quando 

engravidam (ROSA; ALVES, 2014, p.118). 

São secundarizadas as vulnerabilidades sociais desse segmento, incluindo o parco poder 

de negociação nas relações sexuais, a própria violência sexual, de gênero, a violência doméstica 

que tendem a ser perpetrada de maneira mais intensa nesse grupo, podendo redundar, 

inclusive, em gravidez indesejada. 

É importante ressaltar que as desigualdades sociais, econômicas e culturais também 

atravessam o processo saúde/ doença/ cuidado. Logo, a mulher, comumente tem que conciliar 

trabalho formal com trabalho doméstico, ficando sobrecarregada e, portanto, passível de maior 

carga de adoecimento. 

É esse cenário que convoca a discussão de gênero enquanto determinante na saúde e, 

por conseguinte, estar inserida nas Políticas Públicas, haja vista a constatação de que, 

 

Os estudos sobre consumo de drogas acabam por secundarizar ou até mesmo 
negligenciar as análises de gênero, a despeito de terem sido evidenciadas diferenças 
relevantes entre o consumo e as consequências do uso de drogas entre homens e 
mulheres, por parte de diversos autores [...] o ainda reduzido número de pesquisas 
que abordam, a questão da mulher, usuária de drogas parece se dever, entre outros 
fatores, ao inegável predomínio masculino nas cenas abertas de tráfico e consumo de 
drogas em todo o mundo. Além disso, há também o fato de serem as mulheres um 
grupo mais difícil de ser acessado pelos pesquisadores, em virtude do caráter privado 
de muitas de suas práticas e do constrangimento e estigmatização que lhes são 
impostos em diversos contextos. (BASTOS; BERTONI, 2014, p. 87). 

 

Assim, verifica-se que a efetiva execução da PNAISM apresenta algumas lacunas ao 

tratar-se da saúde mental, muito embora, traga em seu texto legal, em um de seus objetivos 

específicos e estratégias a necessidade de implantação de um modelo de atenção à saúde 

mental das mulheres sob o enfoque de gênero. 

Tal preocupação sinaliza que as mulheres sofrem duplamente com as consequências dos 

transtornos mentais, considerando suas condições sociais, culturais e econômicas, que 

reforçam a desigualdade de gênero. Além do mais, registros do SUS sobre internações 

psiquiátricas, entre 2000 e 2002 (SIH/SUS), mostram que houve uma diminuição do total das 

internações psiquiátricas a partir de 2001. Em contrapartida, as internações psiquiátricas de 

mulheres por conta de sofrimento causadas pelos transtornos de humor vêm aumentando, 
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juntamente com o uso de álcool, e com transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas. Outro índice alarmante é sobre os transtornos mentais e comportamentais 

associados ao puerpério, como a depressão e a ocorrência de suicídio (ou tentativas de suicídio, 

que sempre foi maior entre as mulheres) (BRASIL, 2004). 

Quanto se trata da Política Nacional de Saúde Mental e dos documentos oficiais da 

Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde percebeu-se a ausência textual 

direcionada ao gênero e raça, refletindo na “inexistência prática de políticas de saúde mental 

que considerem ‘os pacientes’ como sujeitos marcados por outros pertencimentos que não o 

do transtorno mental” (PEDROSA, 2006, p. 155), sendo estas categorias chaves que interferem 

no “sofrimento – existência”. 

De acordo com Rosa e Alves (2014), é relevante que as políticas públicas foquem na 

relação “saúde mental, gênero e consumo de substâncias psicoativas”, sendo então a questão 

do gênero, uma discussão transversal à política, haja vista as peculiaridades e especificidades 

culturais, sociais e psicológicas do tratar o homem e a mulher. Para as mencionadas autoras, 

essas particularidades podem estar direcionadas as relações de poder que em menor ou maior 

proporção podem determinar variados modos de acesso e consumo entre homens e mulheres. 

 

Assim, se consumir substâncias psicoativas não tem o mesmo significado para homens 
e mulheres, tampouco é visualizado da mesma forma pelas demais pessoas. Se 
pensamos em comportamento/papéis determinados socioculturalmente, se praticado 
por homens, o consumo de drogas é dito como conduta ou até ritual de reforço à 
masculinidade, consequentemente, social e culturalmente aceitável (exceções para os 
casos de condutas violentas ou antissociais). Por outro lado, se por mulheres, é 
considerado uma transgressão aos valores sociais dominantes, o que implica num 
maior grau de reprovação social e, comumente, em menos apoio familiar ou social. 
(ROSA; ALVES, p. 119, 2014). 

 

Portanto, reforça-se aqui a visão social direcionada às mulheres que fazem uso de SPA 

tidas enquanto “comportamento desviante”, principalmente quando não conseguem 

responder/ dar conta de todos os papéis estipulados pela sociedade, do ser esposa, mãe, dona 

de casa e cuidadoras de seus filhos. 

Nota-se, portanto, que na consolidação das Políticas de Saúde, Saúde Mental e Álcool e 

Outras Drogas a discussão acerca de gênero encontram-se ainda bem fragilizadas, sendo 

necessário o que se denomina da transversalidade de gênero, isto é, introduzir uma “ruptura 

radical no seio dessas políticas, pois contemplará a realização da democracia social através da 
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participação com igualdade de oportunidades de mulheres e de homens no trabalho, na 

economia, na sociedade e na política” (BANDEIRA, 2005, p. 36).  

Dito de outro modo, as Políticas devem propor não apenas a incorporação da 

perspectiva de instituições/ repartições/ secretarias com atuação específica para a área da 

mulher; e sim, a transversalidade de gênero nas políticas públicas propostas pelo Estado 

Democrático de Direito que considere as especificidades das mulheres e dos homens 

(BANDEIRA, 2005).  

É perceptível, portanto, que as políticas direcionadas para as mulheres não contemplam 

políticas de gênero em sua totalidade, haja vista que a segunda, seriam políticas públicas 

sensíveis às questões de gênero e objetivam “contribuir para o empoderamento das mulheres” 

(NOVELINO, 2005, p. 13). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se então, que há o reconhecimento dos avanços das Políticas Públicas, em 

especial, as de Saúde, Saúde Mental e Álcool e Outras Drogas na direção do reconhecimento e 

consolidação da pessoa com transtorno mental com sujeito de direitos, no entanto, ainda são 

esperadas a transversalidade e intersetorialização das políticas públicas para dar conta das 

demandas específicas das mulheres frente a desigualdades culturais, sociais, políticas e 

econômicas que lhes foram direcionadas no decorrer dos anos no contexto brasileiro. 

Nesse contexto, destaca-se a família que historicamente esteve atrelada ao tema e 

questão das mulheres, sobretudo no Brasil, em função dessa figura ser o elo mediador das 

relações familiares, administradora do orçamento doméstico e principal provedora de cuidado 

de crianças, idosos e enfermos, parcial ou integralmente dependentes de terceiros. 
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