
Plenária: Mulheres, Saúde Mental e Equidade: Construindo Política, 

Ampliando o SUS.     

Existe uma estreita relação entre violência contra mulher e sofrimento psíquico. Embora 

grande parte das mulheres em acompanhamento na rede, já sofreram ou sofrem violência, 

os serviços da RAPS permanecem pouco preparados para lidar esta demanda. Ausência 

de acolhimento, fragilidades nas articulações de rede e dificuldades nos serviços 

intersetoriais em construir retaguarda para as mulheres em situação de violência que 

também apresentam demandas de saúde mental, são exemplos dos desafios vividos por 

estas mulheres. Para além disso, quando as mulheres se colocam reagindo ativamente 

frente a uma violência, são frequentemente desqualificadas por sua condição de saúde 

mental prévia, ou recebem novos diagnósticos, relacionando a insubmissão à loucura. 

Quais mudanças poderiam contribuir para que a RAPS ajude a construir esta rede de 

proteção às mulheres? Como possibilitar o acolhimento e não reproduzir violências de 

gênero nas relações de cuidado? 

 

Também são muito presentes os relatos de violência vividas dentro dos próprios serviços 

de saúde mental. Banheiros sem trancas, usuárias hiper medicadas, sem condições de se 

defender, internações de mulheres em espaços com apenas outros homens sem amparo da 

equipe, atos racistas negligenciados, despreparo para acolher as mulheres trans, visão 

moralista por parte dos profissionais de saúde frente à sexualidade das usuárias e suas 

escolhas e contextos de vida em diversos âmbitos etc. são exemplos de violência 

institucionais diariamente praticadas pelos equipamentos, as quais também atingem as 

trabalhadoras da saúde. Como podemos combater estas práticas? 

 

A saúde reprodutiva, sexualidade e o direito à maternidade, também são aspectos que as 

mulheres usuárias da saúde mental são privadas, ou que geram privação. Como garantir 

o direito às mulheres em sofrimento psíquico, que sistematicamente perdem seus filhos 

pelo histórico de uso de álcool e outra drogas, por estarem em crise ou e até mesmo pelas 

esterilizações forçadas? De que forma os serviços também se preparam para cuidar de 

mulheres com filhos e recebê-las em seus espaços, ou possibilitar tratamento intensivo? 

 



 


