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RESUMO 

 A proposta deste trabalho é refletir sobre a relação entre gênero/saúde a 
partir dos conceitos da bioética feminista, procurando superar uma visão 
desintegrada e abstrata dos dilemas sociais de humanização na saúde. Buscou-
se na literatura publicações da última década, utilizando-se os descritores: 
bioética, gênero, saúde pública, saúde da mulher, equidade. Essa reflexão 
ultrapassa a ótica da defesa da condição feminina, pois se trata do exercício de 
uma ética plural que procura traduzir a preocupação com a condição daqueles 
historicamente desconsiderados nos estudos éticos, possibilitando, a partir de 
uma escuta qualificada, a inclusão desses agentes na pauta de discussão. Os 
serviços de saúde refletem de forma inequívoca a estrutura social dominante, 
sendo, portanto, hierarquizados em função da categoria profissional que detém 
o poder, evidenciando a impossibilidade de uma prática do cuidado sem o viés 
da dominação masculina e da subordinação feminina. Os programas/projetos de 
saúde devem incorporar as desigualdades de gênero em seu processo de 
formulação, elaboração de objetivos, implementação e avaliação do seu impacto 
junto à comunidade. O atendimento deve partir do princípio da integralidade, ou 
seja, da clínica ampliada, valorizando o trabalho em equipe e seus diversos 
saberes profissionais e, possibilitando, assim, o protagonismo dos pacientes. 
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