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O Departamento de Apoio à Gestão Participativa, da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, apresenta com grande 
alegria o relatório do II Encontro Nacional de Saúde das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas, expressando o compromisso e o desafio da 
implementação da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo e da 
Floresta e das Águas (PNSIPCFA).

A PNSIPCFA tem como objetivo melhorar o nível de saúde das populações 
do campo e da floresta, por meio de ações e iniciativas que reconheçam as 
especificidades de gênero, geração, raça/cor, etnia e orientação sexual, visando 
ao acesso aos serviços de saúde; à redução de riscos à saúde, decorrentes dos 
processos de trabalho e das inovações tecnológicas agrícolas; e à melhoria dos 
indicadores de saúde e da sua qualidade de vida.

Para que os objetivos da Política sejam alcançados é necessário que ocorra 
o adequado monitoramento de seu plano operativo. Nesse contexto, o 
presente relatório poderá contribuir para a sistematização das avaliações 
dos movimentos sociais e gestores sobre o processo de condução do plano 
operativo da Política. Será um instrumento importante para se destacar os 
principais avanços, os desafios e as proposições para a superação desses 
desafios e, dessa forma, contribuir para a implementação da Política.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

Apresentação
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O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa, promoveu o II Encontro Nacional de Saúde das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas, no período de 18 a 20 de setembro de 2013, 
em Brasília (DF). O Encontro contou com a presença de aproximadamente 
150 lideranças dos movimentos sociais do campo, da floresta e das águas; 
de técnicos das diversas Secretarias do Ministério da Saúde e de gestores do 
SUS, além de convidados da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), da 
Secretaria-Geral da Presidência (SG-PR), do Ministério da Educação (MEC), 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), entre outros.

O Encontro, além de promover um diálogo sobre a Política Nacional de 
Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas entre os 
diversos segmentos, teve como objetivo principal avaliar e acompanhar a 
implementação da Política no País. 

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas, aprovada por unanimidade no Conselho Nacional de Saúde, em 
2008, instituída pela Portaria n° 2.866, de 2 de dezembro de 2011, e pactuada 
pela Comissão de Intergestores Tripartite (CIT), conforme Resolução n° 3, 
do dia 6 de dezembro de 2011, expressa o desafio e o compromisso político 
do Ministério da Saúde de garantir o direito e o acesso à saúde por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), considerando seus princípios fundamentais 
de equidade, universalidade e integralidade. 

Os principais problemas apresentados pelos movimentos sociais do campo, 
da floresta e das águas sobre a saúde estão relacionados ao acesso qualificado 
à saúde, ao saneamento básico, à saúde do trabalhador e da trabalhadora e à 
necessidade permanente de formação. Os trabalhos em grupo apresentados 
refletem a riqueza de vivências e a complexidade enfrentadas pelas populações 
do campo, da floresta e das águas sobre essa temática. 

Este relatório encontra-se estruturado em duas partes: A primeira traz as 
reflexões dos painéis apresentados, sobre acesso, educação, experiências de 
saúde pelos movimentos sociais; a segunda parte apresenta os resultados 

Introdução
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dos trabalhos em grupos, com descrição das dificuldades, dos avanços e dos 
desafios apresentados para a implementação da Política no País, ressaltando 
que não possuem rigor acadêmico, mas traduzem a voz da população do 
campo, da floresta e das águas.

Dessa forma, o Ministério da Saúde reafirma seu compromisso e o grande 
desafio que é implementar a Política Nacional de Saúde Integral das Populações 
do Campo, da Floresta e das Águas nos Estados, nos Municípios e no Distrito 
Federal. Agradecemos a todas e todos pela participação e contribuição. 
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1º Dia – 18/9/2013 
14h Articulação Entre os Movimentos Sociais do Campo, da Floresta e das 

Águas 
17h Acolhimento
18h Solenidade de Abertura

2º Dia – 19/9/2013 
8h30  Painel I: Acesso com Qualidade à Atenção à Saúde das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas
10h Debate
14h Painel II: Experiências Sobre Saúde das Populações do Campo, da 

Floresta e das Águas
16h  Trabalhos em Grupos
18h  Experiências Compartilhadas

3º Dia – 20/9/2013 
8h30 Painel III: Educação Permanente e Educação Popular: experiências e 

desafios
10h Debate
14h Trabalhos em Grupos
17h Apresentação dos Grupos
18h Encerramento

Programação do Encontro
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Mística de abertura do Encontro
No início do II Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo, da 
Floresta e das Águas, os movimentos sociais realizaram uma mística1, em que 
foram representadas as especificidades dessas populações, o seu modo de vida 
e de produção.

Poema lido durante a mística:

Por que cantamos 
Mario Benedetti

Se cada hora vem com sua morte
Se o tempo é um covil de ladrões
Os ares já não são tão bons ares
E a vida é nada mais que um alvo móvel

Você perguntará por que cantamos

Se nossos bravos ficam sem abraço
A pátria está morrendo de tristeza
E o coração do homem se fez cacos
Antes mesmo de explodir a vergonha

Você perguntará por que cantamos

Se estamos longe como um horizonte
Se lá ficaram as árvores e céu
Se cada noite é sempre alguma ausência
E cada despertar um desencontro

1A mística nos movimentos sociais do campo, em todo Brasil, é exemplo de preservação da 
cultura e dos costumes, resgatando os valores que os constituíram para além das questões 
meramente práticas e visuais, como os costumes ou a organização do espaço.

Solenidade de Abertura

foto: Karina Zambrana

foto: Karina Zambrana



Ministério da Saúde

12

Você perguntará por que cantamos

Cantamos porque o rio esta soando
E quando soa o rio / soa o rio
Cantamos porque o cruel não tem nome
Embora tenha nome seu destino

Cantamos pela infância e porque tudo
E porque algum futuro e porque o povo
Cantamos porque os sobreviventes
E nossos mortos querem que cantemos

Cantamos porque o grito só não basta
E já não basta o pranto nem a raiva
Cantamos porque cremos nessa gente
E porque venceremos a derrota

Cantamos porque o sol nos reconhece
E porque o campo cheira a primavera
E porque nesse talo e lá no fruto
Cada pergunta tem a sua resposta

Cantamos porque chove sobre o sulco
E somos militantes desta vida
E porque não podemos nem queremos
Deixar que a canção se torne cinzas.

foto: Karina Zambrana

foto: Karina Zambrana

foto: Karina Zambrana
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A diretora do Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa, da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa, do Ministério da Saúde, Júlia Roland, 
destacou que a luta do povo brasileiro pela posse da 
terra é uma das mais antigas e mais difíceis e que essa 
é uma área que ainda necessita de muitos avanços.

Lembrou que o encontro tem como objetivo geral 
a avaliação do processo de implantação da Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas 
(PNSIPCFA) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, destacou 
o processo de construção da Política, a assinatura da Portaria pelo Ministro 
Alexandre Padilha, durante a XIV Conferência Nacional de Saúde.

Informou que, para as populações do campo, da floresta e das águas, a questão 
do acesso aos serviços de saúde é fundamental, e que atualmente existem 
várias propostas e programas no Ministério da Saúde que visam “ampliar e 
qualificar o acesso dessa população, haja visto o exemplo das unidades fluviais 
para as populações ribeirinhas”. Destacou também que o Ministério da Saúde 
está envolvido com o Programa Mais Médicos, e este vinculado à questão da 
ampliação do acesso e da qualificação dos serviços de saúde.

Por fim, declarou que o Encontro conta com várias mesas e painelistas que 
poderão contribuir para o processo de avaliação da implementação da política 
e indicar quais as medidas serão necessárias para avançarmos e garantirmos o 
direito à saúde, para que possamos transformar um direito garantido na nossa 
Constituição em realidade concreta.

A representante do Grupo da Terra, do Movimento 
de Mulheres Camponesas (MMC), Rosângela 
Piovizani Cordeiro, reconheceu que, nos últimos 
anos, ocorreram avanços na ampliação do acesso 
dos serviços de saúde à população do campo, 
da floresta e das águas. Além disso, destacou 
que as organizações que estão representadas na 
mesa têm um papel fundamental de trazer para 
o II Encontro propostas que contribuam para os 

Mesa de abertura e boas-vindas aos participantes

foto: Toni Ferreira

foto: Toni Ferreira
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avanços do SUS e para a implementação da Política, bem como a necessidade de 
discussão da ampliação dos recursos financeiros para esta finalidade.

Declarou que o Grupo da Terra apoia o Ministério da Saúde na elaboração e 
condução do Programa Mais Médicos. Ela destacou a importância do Programa 
para as populações do campo, da floresta e das águas, e criticou a postura “elitista 
e mercantilista” da classe médica, que tem se posicionado contra.

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 
(Conass), Jurandir Frutuoso, informou que ficou 
bastante sensibilizado durante a mística de abertura 
do evento ao ver entrar no palco a representação 
da água, da terra e dos alimentos naturais, pois, 
da mesma forma que muitos outros militantes 
presentes no evento, é originário do meio rural.

Destacou que, nos últimos dois dias, participou de 
um evento que marcou os 40 anos do Programa 
Nacional de Imunização Brasileira, de outro 

sobre moradores de rua e tuberculose e outro sobre o Projeto de Lei que 
requer que o governo federal destine 10% das receitas correntes brutas para 
o setor da Saúde. Salientou que todos esses eventos estão ligados e esse fato 
demonstra como é complexa a gestão do SUS, que exige múltiplas profissões e 
solidariedade das pessoas. 

O Diretor de Municípios com Populações Ribeirinhas do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), 
Januário Carneiro da Cunha, concordou 
com a fala da representante do Grupo da 
Terra e destacou que as políticas de equidade 
implementadas pelo Ministério da Saúde estão 
proporcionando maior acesso das populações 
do campo, da floresta e das águas aos serviços 
de saúde. 

Salientou a iniciativa da Ex-Secretária de 
Saúde de Borba (AM) e diretora de Relações 

Institucionais e Parlamentares do Conasems, Maria Adriana Moreira, que 
entregou nas mãos do Ministro Alexandre Padilha o primeiro projeto de 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial. Dessa forma, esse projeto saiu de dentro 

foto: Karina Zambrana

foto: Karina Zambrana
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da floresta para beneficiar a população da floresta e hoje é uma das principais 
políticas sociais de acesso aos serviços de saúde para as populações do interior.

Destacou também que foi um prazer receber, no dia anterior, 72 médicos 
estrangeiros, no Amazonas. Esses médicos proporcionarão a inclusão de 310 mil 
pessoas no Sistema Único de Saúde, pois essas pessoas passarão agora a contar 
com a assistência médica. Como secretário Municipal de Saúde do município 
de Itapiranga, situado no interior do estado do Amazonas, ele informou que a 
população do interior padece com falta de médicos. 

Por fim, criticou as políticas que não permitem que o acesso seja garantido com 
qualidade à população do interior. Como exemplo, citou que o financiamento 
per capita prejudica muitos municípios do campo, da floresta e das águas, pois 
a realidade desses locais corresponde a grandes extensões territoriais com 
baixíssima densidade demográfica. Isso produz um grande vazio assistencial 
quando se utilizam critérios per capita para subsidiar a destinação dos recursos 
das políticas aos municípios. 

A presidenta do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Maria do Socorro Souza, 
enfatizou que muitos movimentos sociais não 
apostam nos espaços formais de participação 
popular, como os Conselhos de Saúde. Eles 
acreditam em outras estratégias de luta, 
onde existem outras formas de participação. 
Ela entende, nesse contexto, que existe 
uma conjuntura complexa, em que existem 
movimentos que atuam dentro ou fora dos 
Conselhos, mas que essa conjuntura pode ser 
muito favorável para a pauta da saúde.

Informou que há uma expectativa, por parte dos movimentos sociais, de que o 
governo federal acerte nas decisões políticas em relação a agendas estratégicas 
para o Sistema de Saúde, principalmente em relação ao financiamento.

Por fim, destacou que, mais que realizar um balanço sobre a Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, os 
Movimentos Sociais presentes no Encontro têm um papel político essencial. É 
importante que esses movimentos possam organizar suas pautas, elaborar um 
manifesto político e de preferência solicitar audiência com o Ministro da Saúde.

foto: Karina Zambrana
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O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), Helvécio 
Miranda Magalhães Júnior ressaltou que a questão do financiamento do SUS 
é fundamental e decisiva, e que o Programa Mais Médicos, no momento, 
representa para a sociedade brasileira, a busca do direito de todos de terem o 
acesso mínimo às condições de atendimento.

Comentou ainda a concordância com a fala do representante do Conasems, 
Januário Carneiro da Cunha, quando critica a transferência de recursos por 
meio de critério per capita. Ele entende que é um critério equivocado do ponto 
de vista da justiça social e da equidade. Dessa forma, informou que é importante 
que os movimentos sociais pressionem, orientem o governo e construam com 
ele um diálogo produtivo para a elaboração de políticas diferenciadas.

Destacou a importância das Unidades Básicas Fluviais ao dizer que existem 
atualmente 60 projetos, dentre os quais 12 já estão prontos. Por fim, lembrou 
que o Brasil alcançou, com antecedência, o objetivo do milênio de reduzir a 
mortalidade infantil em 75% até o ano de 2015. Ademais, existem grandes 
esforços para atingir a meta de redução da mortalidade materna (isso é uma 
prioridade absoluta do governo).

O secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, Paulo Maldos, destacou a “importância do protagonismo das 
organizações das populações do campo, da floresta e das águas na construção 
de um novo modelo de saúde e novas políticas públicas do País”. Salientou que 
o Estado brasileiro começou a mudar sua postura diante dos povos do campo 
a partir da Constituinte de 1988, em que as populações indígenas e quilombola 
“exigiram que o estado deixasse a postura integracionista, homogeneizadora 
que ignorava as diferenças para uma postura de respeito à diversidade cultural”. 

Ao encerrar sua fala salientou que o estado 
brasileiro precisa ser cada vez mais, o estado do 
diálogo, que educa e ao mesmo tempo, aprende 
com as diferentes populações do nosso país, 
com diferentes culturas, que constituem nosso 
principal patrimônio. 

O Secretário de Gestão Estratégica e Participativa 
do Ministério da Saúde (SGEP/MS), Luiz 
Odorico Monteiro de Andrade, abordou a 

foto: Karina Zambrana
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questão do paradoxo que existe no País em relação à saúde da mulher. Informou 
que o nosso País é o segundo colocado no mundo em relação ao número de 
transplantes realizados e o primeiro em relação aos transplantes públicos, “ou 
seja, tecnologicamente nós somos muito evoluídos”. Entretanto, essa densidade 
tecnológica é mal distribuída na sociedade. Como exemplo, citou que ainda 
existem muitos casos de mulheres que morrem devido ao câncer de colo de útero, 
ao câncer de mama, ou a complicações no parto. Destacou que esses problemas 
atingem, principalmente, as mulheres camponesas, que têm dificuldade de 
acesso a uma prevenção do Papanicolau e quando conseguem utilizar o serviço 
já estão com um tumor extremamente avançado.

Destacou, também, que muitas mulheres do campo não realizam a mamografia 
devido a problemas relacionados à mobilidade. Para realizar o exame, muitas 
vezes ela tem de deixar os filhos aos cuidados de um parente ou amigo, além de 
deixar o marido em casa, que precisará preparar a própria comida de madrugada 
e levar para o campo. Ademais, ela tem de passar dias com dificuldades na 
cidade, na casa de um amigo ou parente, até conseguir uma ficha, para depois 
realizar o exame e posteriormente receber o resultado.

Informou que cabe às entidades presentes no Encontro discutir a PNSIPCFA nos 
seus Conselhos de Saúde, para que estes possam fazer intervenções importantes 
na elaboração dos Planos Municipais de Saúde. Salientou que é necessário que os 
conselheiros de saúde, possam se capacitar para analisar os relatórios de gestão, 
sobre os quais os Secretários de Saúde têm de prestar contas no Conselho de 
Saúde anualmente. Salientou, ainda, que, se a base, a população, os usuários, o 
controle social não se apropriam da Política, ela não acontecerá na prática.

Em seguida, destacou a importância dos dez Centros de Referência de Saúde 
do Trabalhador (Cerests) que foram implantados pelo governo e do Programa 
Mais Médicos, que promove a construção de um novo paradigma na relação da 
sociedade com a população médica brasileira. 

Por fim, ressaltou que é muito importante discutir sobre as questões 
assistenciais, mas que temos que discutir também sobre os valores. “A assistência 
é fundamental, mas agora nós estamos também vivendo o momento em que 
temos uma disputa na moral da sociedade brasileira, uma disputa de uma elite 
que quer se perpetuar com a desigualdade e os movimentos sociais que querem, 
juntos, construir uma sociedade mais justa, mais farta e mais fraterna”.
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O diretor do Departamento de Articulação 
Interfederativa da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa, André Luis 
Bonifácio de Carvalho, destacou que, 
atualmente, o SUS está sob a égide de novos 
regramentos, que são o Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011, e a Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Nesse 
sentido, informou que o momento atual é 
importante para impulsionar a discussão 
sobre a construção dos Planos Municipais 
de Saúde em todos os municípios brasileiros.

O apoiador institucional do Departamento de Atenção Básica da Secretaria 
de Atenção à Saúde, Gilberto David Filho, apresentou a Política Nacional 
da Atenção Básica e destacou as possibilidades para a atenção à saúde das 
populações do campo e da floresta.

Destacou que é um grande desafio sensibilizar gestores de alguns municípios 
em relação à necessidade de consolidar os serviços de atenção básica no 
modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesse contexto, lembrou que 
a ESF é “considerada prioritária para a expansão e consolidação da atenção 
básica e visa à reorganização da atenção básica no País de acordo com preceitos 
do Sistema Único de Saúde”.

Em relação à PNSIPCFA, informou que as Unidades Básicas de Saúde Fluviais 
(UBS Fluviais) fazem parte de uma estratégia bem circunscrita nessa Política 
e que foram realizados 28 convênios para a construção das UBS Fluviais em 
2011/2012, com a disponibilização de R$ 34 milhões.

Informou que o sistema “Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica”, 
componente do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, 
promove a interação entre profissionais que estão em localidades diferentes e 
dissemina o conhecimento. Por meio desse sistema, o profissional que tiver 
alguma dúvida faz solicitação de consultoria a um profissional que está em 
uma sede de Núcleo Telessaúde, e este o ajudará a resolver o problema. 

1ª mesa – “Acesso com Qualidade à Atenção à Saúde das 
Populações do Campo,  da Floresta e das Águas”

foto: Toni Ferreira
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Destacou que, a partir de 2013, para que o município consiga implementar 
Núcleos de Apoio às Equipes Saúde da Família (Nasf), basta que ele possua, 
pelo menos, uma Equipe de Saúde da Família já implantada. Esse novo critério 
possibilitou contemplar os municípios que têm maiores necessidades e que 
agregam as populações do campo, da floresta e das águas.

Por fim, informou que o portal eletrônico 
do Departamento da Atenção Básica (DAB) 
apresenta informações sobre o Manual de Saúde 
das Populações do Campo e da Floresta. Esse 
manual se encontra em fase de elaboração e será 
produzido pelo DAB e pelo Grupo da Terra.

A assessora técnica do Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde (Conass), Lourdes Almeida, 
da mesma forma que o diretor André Luis, 

destacou a importância dos atos normativos que foram publicados a partir de 
2011. Além do Decreto nº 7.508/2011 e da Lei Complementar nº 141/2012, ela 
citou o Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, e salientou que essas “três 
normas importantes estão dando uma nova roupagem” à forma de trabalhar 
no SUS. Elas abordam a integralidade da assistência, o acesso a essa assistência, 
bem como o financiamento. 

Em relação à Lei Complementar nº 141/2012, lembrou que o processo 
de planejamento e orçamento deverá partir das necessidades de saúde da 
população. A população necessita ser ouvida. Nesse sentido, destacou que, 
por meio dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS), as necessidades da 
população chegarão à região de saúde, como necessidade de organização de 
redes para atendimento à população.

Destacou também a importância do transporte sanitário adequado a essas 
populações, nas situações em que elas precisam de serviços mais especializados, 
indisponíveis em alguns municípios. Nesse sentido, em relação à urgência e 
emergência, informou que existem “as ‘ambulanchas’, que vão aos lugares mais 
remotos para resgatar as pessoas” e dar um primeiro atendimento.

Por fim, destacou alguns pontos que são importantes para a gestão do SUS e 
que necessitam ser pensados nos Conselhos de Saúde. Em suas palavras: “os 
Conselhos de Saúde estão debatendo, estão olhando os relatórios de gestão? 

foto: Toni Ferreira
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Estão fazendo esse debate de como é que nós estamos conseguindo atingir 
as metas que estão sendo colocadas nos planos de saúde? E será que as metas 
que estão sendo colocadas no plano de saúde são 
as metas que retratam a necessidade de saúde 
da população? Será que nós estamos fazendo 
planejamentos burocráticos informais ou nós 
estamos ouvindo nesse planejamento o que a 
população está precisando?”.

O diretor de Municípios com Populações 
Ribeirinhas do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Amazonas, Januário 
Carneiro da Cunha Neto, destacou que aproximadamente 17% da população 
brasileira é rural e que no campo brasileiro são encontrados os maiores 
índices de mortalidade infantil, de incidências de endemias, de insalubridade 
e de analfabetismo. 

Informou que a morbidade urbana está caracterizada pela cronicidade dos 
agravos à saúde, enquanto a rural caracteriza-se por doenças diarreicas 
agudas, vômitos, dores no braço e nas mãos em decorrência do trabalho rural, 
LER, hérnia de disco, entre outros problemas. Nesse sentido, salientou que 
para a população rural existe importante impacto dos acidentes e das doenças 
relacionadas ao trabalho, porém não existe uma política consolidada de saúde 
do trabalhador. 

Criticou o repasse de recursos per capita, adotado em muitas políticas do 
governo federal. Como exemplo, informou que no município de Itapiranga, 
onde ele trabalha como secretário de Saúde, existe 
uma política muito boa para o combate à malária. 
Entre 2007 e 2011 foi possível reduzir o número 
de casos de 2.711 para zero e quando o município 
conseguiu esse resultado o recurso da vigilância em 
saúde foi cortado pela metade, pois, com a Portaria 
nº 1.596, os critérios de integração e inclusão 
foram substituídos por critérios per capita. Além 
disso, informou que no mesmo município, entre os 
anos de 2010 e 2013 ocorreu elevação do IDH. Em relação a esse indicador, o 
município ocupava a 27ª posição no estado do Amazonas e passou a ocupar 

foto: Toni Ferreira
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a 3ª posição. Paradoxalmente, ao atingir esse resultado, o município não pôde 
mais ser inserido no Requalifica, em várias situações. Ele entende que esses 
critérios não promovem a igualdade e precisam ser modificados.

Citou as Unidades Básicas de Saúde Fluviais e o Programa Mais Médicos como 
medidas inclusivas, sobretudo para o cuidado às populações do interior. Além 
disso, destacou a importância do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) para essas populações. 
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Essa mesa buscou expor algumas experiências relevantes no campo da saúde 
das populações do campo, 
da floresta e das águas. De 
forma esclarecedora, foram 
apresentados projetos em 
que as especificidades dessas 
populações foram centrais 
em seus desenvolvimentos. 
Entre outras coisas, elas 
demonstraram a necessidade 
de se democratizar o acesso 
a alguns direitos dessas 
populações e de se aprimorar a qualidade das informações das características 
rurais para garantir maior efetividade nas ações destinadas a elas.

A primeira exposição da mesa tratou da experiência de formação desenvolvida 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Representando o Incra/
GO, Marília Barreto Souto contou sobre a origem do Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária (Pronera), fazendo referência ao primeiro 
Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária que ocorreu em 1997. 
Disse que o programa nasceu de uma demanda social liderada pelas mulheres 
trabalhadoras que se preocupavam com a educação de seus filhos e desde 
então tem sido gerido por um processo 
participativo. O escopo do programa 
abrange desde a alfabetização até a 
pós-graduação. Hoje, no Estado de Goiás, 
há dois tipos de cursos: especialização em 
Agroecologia e graduação em Direito.

Foi ressaltada a diferenciação desses 
cursos por promoverem o debate de 
questões específicas das populações do 
campo, como o território de vida e os 
aspectos culturais. A primeira turma do 

2ª mesa – “Experiências sobre Saúde das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas”

foto: Toni Ferreira

Foramtura de Direito na Universidade 
Federal de Goiás pelo Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera)

foto: Acervo INCRA
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curso de Direito na cidade de Goiás (GO) 
– parceria com a UFG – foi composta por 
45 assentados da reforma agrária e 12 
representantes da agricultura familiar. O 
professor José do Carmo Alves Siqueira 
(UFG) afirmou que o projeto iniciou-
se em um diálogo com os movimentos 
sociais, que demandaram à universidade 
a democratização do acesso. A aula 
inaugural da primeira turma foi realizada 
de forma emblemática por Eros Grau, 
então ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), como um ato político. Dos 

60 alunos que ingressaram, 45 colaram grau, representando a primeira turma 
que conquistou o “direito ao direito”.

Após a apresentação dessa experiência de formação bem-sucedida, foi 
apresentado o trabalho desenvolvido conjuntamente pelas Mulheres 
Pescadoras da Ilha de Maré (BA), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. 

A professora Rita Rego (UFBA) apresentou um estudo epidemiológico que 
teve o objetivo de pensar a saúde enquanto qualidade de vida e vigilância 
em saúde, não enquanto doença, desenvolvendo tecnologias para melhorar 
as condições de vida, de saúde e de redução da pobreza e da desigualdade 
social. Segundo os dados apresentados, são 970 mil pescadores registrados 
no Brasil em setembro de 2011, sendo que quase 98% são pescadores e 
pescadoras artesanais. Entretanto, não há informação precisa sobre a 
quantidade de marisqueiras. 

Após a aplicação de 183 questionários às marisqueiras sobre suas condições 
de trabalho, resultados apontaram, por exemplo, a prevalência de riscos 
ergonômicos, movimento repetitivo, atingidos por raio e calor excessivo. 
Além disso, 79% apresentavam LER na parte alta das costas, 76% nos ombros 
e 52% no pescoço. O desafio destacado foi a organização e a ampliação de uma 
rede de atenção à saúde em territórios de pescadores artesanais – o que já foi 
iniciado na Bahia. Outras necessidades apontadas são o censo dos pescadores 
no Brasil e a campanha nacional pela regularização das comunidades 
tradicionais pesqueiras.

Foramtura de Direito na Universidade 
Federal de Goiás pelo Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera)

foto: Acervo INCRA
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Para abordar outra problemática do campo, o pesquisador da Embrapa 
José Wilson Tadeu apresentou dados sobre o saneamento básico do País, 
afirmando que apenas 24% da população possui rede coletora. Outros 40% 
possuem fossas rudimentares e outros 35% não possuem nenhum sistema. 
Uma tecnologia para o saneamento rural que tem sido trabalhada desde o ano 
2000 é a fossa biodigestora, que possui baixo custo e fácil aplicação. Ela atende 
a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, que regulamenta a qualidade 
de água. O sistema biodigestor trata a água do vaso sanitário em tanques 
subterrâneos com a adição de um clorador, até torná-la um fertilizante para 
o solo. O pesquisador disse que um objetivo central é organizar e incluir essa 
tecnologia no programa nacional de saneamento básico rural em discussão na 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Finalizando a mesa, o diretor de políticas sociais da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), José Wilson de Souza Gonçalves, 
apresentou os resultados da Escuta Itinerante realizada por meio de uma 
parceria entre a instituição e o Ministério da Saúde. O trabalho ocorreu a partir 
de duas ações articuladas e simultâneas: a aplicação 
de um questionário e a escuta espontânea. Foram 
ouvidas as cinco regiões do País, em cinco estados: 
Pernambuco, Espírito Santo, Amazonas, Pará e Mato 
Grosso do Sul. Foram aplicados 342 questionários 
entre usuários, dirigentes sindicais, agentes de saúde 
e demais públicos que participaram da atividade. Os 
resultados da escuta foram sistematizados em gráficos 
e apresentados em um vídeo, que demonstrou 
algumas conquistas e desafios do sistema público de 
saúde no País.

Relatório da “Escuta Itinerante: 
acesso dos povos do Campo e da 

Floresta ao SUS”,  2013
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Esse momento se destinou à apresentação de experiências compartilhadas, 
desenvolvidas pelos movimentos sociais, especialmente em relação à produção 
de alimentos e ervas medicinais. Além disso, foi lançado o documentário 
Pontal dos Buritis: “Brincando na Chuva do Veneno”, que retratou o acidente 
de pulverização aérea de agrotóxico na escola rural São José do Pontal, em Rio 
Verde (GO). 

Dayvid Souza, representando a Coordenação Nacional do Movimento de 
Luta pela Terra (MLT), apresentou a experiência de desenvolvimento de 
cooperativas regionais no Estado de Sergipe, que atuam com produção, 
comercialização e assistência técnica rural. Destacou a Cooperativa de 
Produção, Comercialização e Prestação de Serviços dos Agricultores 
Familiares de Indiaroba e Região (Cooperafir), a primeira cooperativa do 
Movimento, que, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e da articulação do MLT, foi institucionalizada como uma base de 
serviço para a centralização das ações de comércio no projeto de territórios 
da cidadania do MDA. 

Outro projeto em desenvolvimento no local refere-se à pesquisa da Embrapa 
sobre a macaxeira. São elementos considerados na pesquisa as questões do 
armazenamento, das condições ambientais, da vida útil da macaxeira, da 
fisiologia, entre outros. O impacto ambiental também é levado em conta e, 
por isso, a água da lavagem das raízes é reaproveitada na irrigação, a casca 
é vendida para ração animal e adubo para a comunidade. A macaxeira é 
hoje comercializada a vácuo para 13 prefeituras pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae). Cerca de 1.200 agricultores estão sendo 
beneficiados por essa atividade. 

Outra experiência sobre a produção de alimento saudável compartilhada foi 
a da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar (Fetraf)/Piauí, representada por Antonio Chaves. A atividade iniciou-
se com a construção de unidade habitacional, com jardim, horta e pomar. Eles 
foram premiados internacionalmente, em 2009, com a experiência no Brasil 
que se aproximava de fato a uma alimentação saudável com habitação mais ou 
menos digna. A maior parte da produção é a cajucultura, na qual trabalham 
a cajuína, rapadura, polpa, castanha, ração, doce, licor e outros derivados do 

Experiências Compartilhadas
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caju. Um dos diferenciais da experiência é que a produção saudável está sendo 
para o próprio consumo do agricultor também, e não apenas para o mercado. 
Chaves também explicou a ideia do mercado solidário que praticam: quem não 
trabalhava com caju, passou a criar galinha e então comprar ração, enquanto 
quem produzia a ração comprava galinha de quem criava. Ele defendeu que 
não adianta investir na saúde se não começar a formar uma cultura da boa 
alimentação nas famílias.

Rosa Maria Virgolino da Silva – Oyacye, da Fetraf/São Paulo, compartilhou sua 
experiência no assentamento em Araras (SP) de produção de ervas medicinais, 
tintura, pomada e comprimidos. Ela defendeu o fortalecimento do comércio 
de ervas medicinais, tendo em vista as dificuldades que se apresentam, como 
a exigência de certificados. 

O professor da Universidade Estadual de Goiás, Murilo Mendonça, coordena 
o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo e compõe a campanha 

permanente contra os agrotóxicos e pela 
vida. Foi a partir dessa vivência que teve 
contato com o acidente em Rio Verde 
e, então, produziu o vídeo Pontal do 
Buriti: Brincando na Chuva do Veneno. 

O documentário retrata o acidente de 
pulverização aérea de agrotóxico Engeo 
Pleno que aconteceu no dia 3 de maio de 
2013 na Escola Rural São José do Pontal, 
no assentamento Pontal dos Buritis em 
Rio Verde (GO). Durante 20 minutos 
a escola foi exposta à pulverização, 
intoxicando alunos e trabalhadores. 

Após a exibição do vídeo, a mãe de um 
dos alunos intoxicados, Anísia, retratou 
o atendimento de saúde prestado, 
apontando que os profissionais não 
possuíam conhecimento adequado 
sobre a intoxicação por agrotóxico e 
que muitos alegavam ser problema 
psicológico. Além disso, relatou sua Filme Pontal do Buirti Brincando da 

Chuva de Veneno
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preocupação com as condições de saúde do filho, que ainda sofre alguns 
sintomas e, consequentemente, está tendo um desempenho pior na escola.

Após Anísia, o professor e então coordenador da escola, Hugo Alves dos Santos, 
descreveu o dia do acidente e afirmou que nenhum profissional de saúde tinha 
conhecimento de como lidar com a situação e diagnosticar a intoxicação. 
Relatou que muitas crianças desmaiaram, se coçaram e pediram socorro. 
Disse que, desde então, o funcionamento da escola está comprometido. Alguns 
alunos estão com muitos dias de falta, devido aos deslocamentos para fazerem 
exames e consultas. Solicitou a melhoria do atendimento dos profissionais de 
saúde, a disponibilização dos remédios e afirmou que alguns sintomas ainda 
persistem nas crianças e nos trabalhadores da escola, como falta de apetite, 
dores nos pés e cansaço.

Após as exposições, o diretor do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador (DSAST/SVS/MS), Carlos Vaz, reforçou a ideia de que os 
agrotóxicos representam o produto químico perigoso mais difundido entre a 
população brasileira. Alegou que a pauta dos agrotóxicos deve ser reforçada 
por dois pilares: mobilização social e articulação intersetorial. 

Considerou que uma das ferramentas existentes para enfrentar de fato 
essa situação é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(Planapo), que visa articular e implementar programas e ações indutoras 
da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, 
como contribuição para o desenvolvimento sustentável, possibilitando à 
população a melhoria de qualidade de vida por meio da oferta e do consumo 
de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais. Outra 
iniciativa relacionada foi a Portaria nº 2.938, 20 de dezembro de 2012, do 
Ministério da Saúde, que disponibilizou R$ 22,7 milhões para as Secretarias 
Estaduais de Saúde desenvolverem ações de vigilância para populações 
expostas a agrotóxicos, sendo que o Estado de Goiás recebeu o valor de R$ 
1 milhão. Finalizou defendendo que a participação dos movimentos sociais 
nesse processo vai ser fundamental para que essas ações sejam concretizadas.
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A primeira experiência apresentada foi a 
do Curso de Formação da Escola Florestan 
Fernandes (ENFF) do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST). A 
representante Gislei Siqueira iniciou 
contextualizando a construção do 
método de formação que contou com 
experiências de luta, de ação, de reflexão 
e de experiências com a metodologia 
de Paulo Freire, que visitava alguns 
acampamentos para discutir os ciclos de 
cultura e de alfabetização de adulto. Desde 
então, todos os cursos passam por um processo de gestão democrática, os 
conteúdos desenvolvidos devem ser socialmente úteis e estar a serviço da 
transformação social. 

Os educandos fazem parte da gestão do processo desde a alimentação, da 
forma de organizar os tempos e de participar da discussão. A arquitetura 
do curso busca refletir a lógica do movimento. Dessa forma, assim como 
o movimento se organiza por núcleos de famílias, a escola se organiza por 
núcleos de educandos e cada núcleo tem um coordenador. 

Para Gislei, os principais desafios que estão postos são: financiar educandos 
do campo considerando os altos custos de deslocamento para práticas de 
serviços nos territórios; e educadores que se proponham a trabalhar com essas 
populações, considerando que eles devem passar por processo de formação 
gerenciado pelo movimento. 

Para ilustrar esse processo de formação, a representante da Escola de Saúde 
Pública (ESP/MG), Bianca Ruckert apresentou a experiência da Oficina de 
Educação Popular em Saúde Mental desenvolvida pelo MST em Minas Gerais 
com a ESP/MG. Essa experiência foi uma demanda social do Abril Vermelho 
de 2011, no qual se pautou a Secretaria Estadual de Saúde da necessidade de 
formação técnica e política. Baseada nos pilares da Educação Popular, com a 
metodologia da alternância, o trabalho ocorre em tempos presenciais e tempos 
em comunidade. O primeiro encontro destina-se aos militantes do MST, o 

3ª mesa – “Educação Permanente e Educação Popular: 
experiências e desafios”.

Abertura da etapa presencial: 
Acolhida dos participantes do SUS 

feita pelos militantes do MST. 

Foto: Tuira Tule Outono Ribeiro Peret de Moraes
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segundo aos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde, e o terceiro momento é o 
encontro desses dois públicos – uma ação 
integradora que propicia a construção.

Em seguida, foi apresentado o módulo de 
ensino a distância (EAD) sobre a saúde 
das populações do campo, da floresta 
e das águas, que se destina à formação 
dos profissionais da Atenção Básica, 
como as Equipes de Saúde da Família. A 
coordenadora Kátia Souto explicou que 
o processo de construção do módulo 

foi realizado de forma coletiva, com a discussão e aprovação do Grupo da 
Terra e parcerias com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGETS/MS), Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS) e Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 

Representando a UnA-SUS, Lina Barreto expôs que um diferencial dessa 
proposta é fazer com que o profissional entenda a política aplicada, ou seja, 
que durante a prática do atendimento, o profissional considere as condições 
de vida e as necessidades dessas populações.

Para isso, o curso contará com dinâmicas de vídeos, depoimentos e casos que 
sejam capazes de demonstrar algumas amostras das realidades do campo, 
da floresta e das águas. A proposta pedagógica é fortalecer a interação do 
profissional com essas realidades, fazendo com que ele se posicione em relação 
a situações e problemas colocados.

Diego Tavares, representante da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
destacou que a proposta também é levar educação para os lugares que não 
possuem meios e condições. Dessa forma, o material não será oferecido 
apenas na internet, mas também de forma off-line. Serão gravados CDs-ROM 
que serão distribuídos para todas as comunidades exibirem o conteúdo do 
curso na televisão ou no computador.

A próxima experiência apresentada expôs as principais ideias e ações do 
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA), uma parceria desenvolvida 

Militantes do MST e trabalhadores do 
SUS: 2a etapa presencial 

Foto: Tuira Tule Outono Ribeiro Peret de Moraes 
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pelo Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa (DAGEP/SGEP), do 
Ministério da Saúde, e pela UnB e 
construída coletivamente com o Grupo 
da Terra. Seu coordenador, professor 
Fernando Carneiro, explicou que o 
Observatório visa avaliar e contribuir 
para a implantação da PNSIPCFA por 
meio de uma Teia de Ecologia de Saberes 
e Práticas envolvendo acadêmicos, 
pesquisadores populares dos movimentos sociais do campo, da floresta e das 
águas, gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, novos métodos de análise serão desenvolvidos para potencializar 
a informação que já existe, considerando pesquisas quantitativas e qualitativas, 
com destaque para a “pesquisa-ação”, que é uma ferramenta que também ajuda 
a transformar realidades. 

Fernando destacou que a ideia central é que o Observatório seja um 
instrumento para facilitar e contribuir na luta de todos os movimentos, 
gestores e trabalhadores de saúde para implantar a PNSIPCFA e para construir 
na academia uma nova forma de fazer ciência.

Para consolidar esses materiais e ferramentas, encontra-se disponível o portal 
eletrônico do Observatório. Ele agrupa pesquisas com o referencial da educação 
popular, pesquisa-ação e pesquisas baseadas também nas grandes bases de 
dados nacionais. Fernando disse que o portal assume o desafio de servir para 
o agente comunitário e saúde e outros trabalhadores, para o militante de base 
de cada movimento e para o gestor.

Um dos conteúdos já disponíveis no portal apresenta um matriciamento da 
relação da PNSIPCFA com políticas intra e intersetoriais, como o Plano Brasil 
sem Miséria, demonstrando o que pode ser potencializado.

O portal do Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, da Floresta e das Águas encontra-se disponível no 
seguinte endereço: <www.saudecampoflorestaunb.br>.

Encerrando as apresentações da mesa, a representante da Diretoria de Políticas 
de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação 

Logomarca do Observatório da Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas, NESP/Unb
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(MEC), Paula Barreiros, expôs o Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Paula 
contextualizou que o programa é realizado desde 2003 pelo MEC. Voltado 
para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, o programa é desenvolvido 
em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a municípios 
que apresentam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% destes se localizam 
na Região Nordeste. 

Sobre a situação de analfabetismo da população com 15 anos ou mais, Paula 
informou que, em 2010, eram 13,9 milhões pessoas analfabetas e, em 2011, 
12,9 milhões. Mesmo com a redução de 1 milhão em um ano, a situação ainda 
é preocupante. Segundo Paula, é uma diretriz nacional o fortalecimento da 
alfabetização como política pública, e que isso seja uma prioridade para os 
estados e municípios. Além disso, a educação deve ser considerada como ação 
articuladora de políticas sociais do governo.

Além do PBA, Paula abordou o Projeto Olhar Brasil, desenvolvido em parceria 
com o Ministério da Saúde. Ele tem como objetivo identificar e corrigir 
problemas visuais relacionados à refração e garantir assistência integral em 
oftalmologia para os casos em que forem diagnosticadas outras doenças que 
necessitarem de intervenções. Visa contribuir para a redução das taxas de 
repetência e de evasão escolares e facilitar o acesso da população à consulta 
oftalmológica e a óculos corretivos. O projeto destina-se a educandos de escolas 
vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), gerido pelos ministérios da 
Saúde e da Educação, e alfabetizandos cadastrados no PBA.

Em relação às turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Paula destacou 
a Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012, que estabelece 
orientações, critérios e procedimentos para a transferência automática 
de recursos financeiros aos estados, municípios e Distrito Federal para 
manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos. Paula 
esclareceu que o objetivo dessa resolução é ampliar as matrículas de EJA e 
principalmente o atendimento dos egressos do PBA, das populações do campo, 
das comunidades quilombolas, dos povos indígenas e do pessoal da educação 
prisional. Para isso, a resolução permite abrir turmas de EJA em espaços não 
escolares, como muitos espaços na zona rural, desde que esses espaços estejam 
vinculados a uma escola do sistema de ensino.
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Mesa de Encerramento

O II Encontro Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo, da Floresta e 
das Águas foi encerrado com uma roda de 
conversa realizada após a apresentação dos 
trabalhos em grupo. 

Representando o Grupo da Terra, a 
integrante do Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), Judite da Rocha, 
trouxe a público a proposta de Carta do 
II Encontro Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas (Anexo A). Aprovada pelos participantes, a carta reconhece “a 
importância histórica desse evento como um espaço de diálogo e construção 
coletiva entre governo e sociedade civil organizada, visando à melhoria das 
condições de vida e de saúde dessas populações”, e reforça “o apoio à vinda 
dos médicos estrangeiros por meio do Programa Mais Médicos e Mais Saúde”, 
pois eles “proporcionarão melhores condições de vida e saúde das populações 
do campo, da floresta e das águas, que são as que mais sofrem com a escassez 
dos serviços públicos.” 

Elionice Sacramento, representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Brasil, iniciou dizendo que “Navegar é preciso, porque viver e lutar 
são necessários. Somos homens e mulheres das águas. Temos especificidades. 
Nós recebemos com alegria as propostas 
desse encontro, ao tempo que solicitamos 
que essa carta também nos cite porque 
nós os pescadores e as pescadoras 
também estávamos aqui”. Sua fala foi 
ao encontro do fortalecimento da pauta 
dos(as) pescadores(as) e marisqueiras, 
destacando as populações “das águas” e 
a inclusão desse termo na denominação 
da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, da Floresta e das 
Águas (PNSIPCFA). 

foto: Toni Ferreira

foto: Toni Ferreira



Ministério da Saúde

36

No mesmo sentido, a representante do Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA), Jeane Gomes, ressaltou a necessidade de inserção do termo “das águas”. 
Destacou a importância da articulação do MPA com o Ministério da Saúde, 
principalmente no acompanhamento dos empreendimentos hidrelétricos e 
seus Planos Básicos Ambientais dos Empreendimentos Hidrelétricos. Além 
da participação do Ministério da Saúde, Jeane defendeu que a gestão desses 
empreendimentos ocorra com participação social, abrangendo a questão dos 
trabalhadores nas obras e dos atingidos de uma forma geral.

Representando a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Rejane Oliveira avaliou o II Encontro 
Nacional como uma boa oportunidade de troca de experiências com outros 
movimentos. Disse ser inovador o trabalho produzido pelo Grupo da Terra, 
por proporcionar o compartilhamento de temas comuns entre os diversos 
movimentos do campo, floresta e águas, fortalecendo uma comunidade que 
luta pelo direito à terra.

José Paulo Vicente, representando da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
avaliou que desde o I Encontro Nacional 
de Saúde das Populações do Campo e da 
Floresta, percebe-se um grande avanço 
sobre o assunto, considerando que, nesse 
momento, a PNSIPCFA encontra-se em 
implementação. Disse que, desde sua 
criação, a Fiocruz prioriza questões como 
o enfrentamento dos problemas de saúde 
da população brasileira, relacionando 
a Reforma Sanitária com a Reforma 

Agrária. Parabenizou os participantes do evento e incentivou a continuidade 
das discussões para o avanço na política.

O encerramento também contou com a presença da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, com a participação de Selvino Heck, do 
Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã. Selvino destacou 
a evolução do debate realizado sobre a saúde desde a Constituinte em 1988, 
quando uma das maiores questões era a municipalização da saúde. Disse que, 

foto: Toni Ferreira
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hoje, os avanços são muito profundos 
e a pauta em debate é a política de 
participação social. Afirmou também 
que a Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde tem sido exemplo e 
referência para o governo federal. 

Por fim, a coordenadora Kátia 
Souto, do Departamento de Apoio 
à Gestão Participativa (SGEP/MS), 
afirmou que o evento foi capaz de 
revitalizar todos os participantes, 
sejam da gestão, dos movimentos 
ou da academia. Agradeceu pelas contribuições geradas e finalizou dizendo 
aos presentes que “estar com vocês, para nós que estamos hoje na gestão, na 
academia, enfim, nos diferentes lugares, é beber da fonte verdadeira que nos 
faz pensar quais são as ações estratégicas; é reconhecer em cada um de vocês 
nesse Brasil imenso e maravilhoso, com identidade cultural diversa e plural. 
E nós temos, juntos, o compromisso de 
fazer o nosso Brasil soberano e de justiça 
social, de igualdade de gênero, de raça, de 
etnia e de classe social. O desafio dessa 
transformação social de uma sociedade 
verdadeiramente igual, justa, igualitária, 
que respeite e que seja digna de cada um 
de nós, e que nós sejamos dignos de lutar 
por ela. Temos também o compromisso 
de consolidar cada vez mais a gestão 
participativa no SUS”.

foto: Toni Ferreira

foto: Toni Ferreira
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•	 Objetivo
O objetivo dos Grupos de Trabalho foi avaliar a Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas.

•	 Metodologia
Para realizar os trabalhos, os participantes do Encontro foram divididos em 
três grupos: 1) Região Centro-Oeste e Norte; 2) Nordeste; 3) Sul e Sudeste. 
Cada um desses grupos contou com a presença de pelo menos um integrante 
da equipe do DAGEP, que trabalha com as populações do campo, da floresta e 
das águas, para atuar como facilitador das atividades. Além disso, cada grupo 
elegeu um coordenador e um relator para contribuírem com a organização e 
o registro das atividades. 

Os participantes dos grupos foram orientados pelos facilitadores a avaliar os 
quatro eixos estratégicos descritos no Plano Operativo da Política e descrever 
os avanços obtidos a partir da implementação da política, as dificuldades para 
a implementação das ações descritas nos eixos e as estratégias/proposições 
para superar essas dificuldades. 

•	 Informações geradas a partir dos Grupos de Trabalho
Eixo 1 – Acesso das populações do campo, da floresta e das águas na 
atenção à saúde
Em relação ao acesso aos serviços de saúde os grupos relataram que existe grande 
problema de deslocamento das populações do campo, da floresta e das águas 
para os locais de atendimento. 

A distância é grande, fato que muitas vezes inviabiliza o deslocamento. 
Informaram que há dificuldade para acessar os serviços da atenção primária, 
secundária, bem como os de urgência e emergência. Além disso, o GT Norte, 
Centro-Oeste salientou a dificuldade para acessar as ações da Política Nacional 
de Saúde Bucal.

Foi relatado que há necessidade de otimizar o atendimento e ampliar a rede de 
unidades de saúde itinerantes. O GT Norte, Centro-Oeste informou que há falta 
de apoio e estrutura para a atuação dos profissionais envolvidos no atendimento.

Trabalhos em Grupos
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Como estratégia para a resolução desses problemas, foi destacada a necessidade 
de ampliar o número de Equipes de Saúde da Família para atender às populações 
mais isoladas do campo, da floresta e das águas e de ampliar e adequar as 
ações da Política Nacional de Saúde Bucal. Além disso, foi informado que 
é preciso garantir o acesso adequado ao serviço de atendimento móvel de 
urgência (seja ele aéreo, fluvial ou terrestre), de acordo com as necessidades 
dessas populações. Ademais, foi relatada a necessidade de organizar o serviço 
de atendimento itinerante.

Em relação às propostas apresentadas, é importante descrever que, no Brasil, 22 
estados possuem número de médicos abaixo da média nacional (1,8 médico/
mil habitantes) e, entre esses, cinco estados (AC, AP, MA, PA, PI) apresentam 
menos de um médico por mil habitantes. Nesse contexto, o governo federal 
lançou o Programa Mais Médicos, que objetiva investir na infraestrutura dos 
hospitais e das unidades de saúde, além de levar médicos para regiões onde 
não existem profissionais. A meta é elevar a média de médicos no País para 2,7 
médicos/mil habitantes. Além disso, é importante salientar que a maior parte 
dos 701 municípios que não despertaram o interesse pelos profissionais na 
primeira etapa do Programa apresentam os piores índices de desenvolvimento 
humano (IDH) do País – muito baixo e baixo – e 84% estão no interior do 
Norte e do Nordeste.

Outro tema bastante abordado nos Grupos de Trabalho foi aquele relacionado à 
gestão dos SUS. Nessa temática foi destacado que ocorre falta de compromisso 
dos gestores na execução das políticas públicas nos municípios. Além disso, 
existem casos de corrupção, fato que compromete o financiamento do setor 
saúde. O GT Sul, Sudeste destacou que há falta de resolução das demandas 
encaminhadas pela sociedade por parte do governo e existe falta de recursos 
destinados à saúde. 

Foi salientado que não existem recursos próprios vinculados para a 
implementação da PNSIPCFA. O GT Norte., Centro-Oeste informou que 
faltam recursos para a manutenção de serviços, como as UBS fluviais. Em 
relação às estratégias para a resolução de alguns desses problemas, o GT 
Nordeste destacou que é necessário aprovar o Projeto Saúde Mais 10 e que 
haja maior rigor para punir as pessoas que desviam recursos da saúde. O GT 
Centro-Oeste sugeriu realizar consórcios intermunicipais para a aquisição das 
UBS fluviais, com o objetivo de reduzir os custos dessas unidades. 
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É importante destacar que as entidades e movimentos sociais que integram 
o Movimento Saúde+10 pleiteiam a aplicação federal de um montante igual 
ou superior a 10% das receitas correntes brutas no SUS. Esse Movimento já 
conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas a seu favor e apresentou o Projeto 
de Emenda Popular, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, no 
Congresso Nacional.

Em relação à gestão do SUS é importante salientar que é fundamental o 
fortalecimento dos conselhos de saúde, enquanto espaços de efetiva participação 
popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas. 
Para isso, é importante a formação do conselheiro de saúde, no sentido de 
provê-lo das informações necessárias para uma intervenção qualificada. É 
importante que esses conselheiros possuam conhecimento técnico e político, 
para que suas ações possam resultar no alcance dos objetivos do segmento que 
ele representa. Nesse processo de capacitação, os órgãos governamentais e os 
movimentos sociais têm um importante papel. 

Diversas iniciativas têm ocorrido em várias regiões do País, com o objetivo 
de formar conselheiros de saúde, por meio de cursos, oficinas – seja pela 
instância municipal, estadual ou federal do SUS, seja pelas universidades ou 
pela iniciativa dos próprios Conselhos –, induzidos pelo Conselho Nacional 
de Saúde2. A implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica 
e Participativa no SUS (ParticipaSUS), da Política Nacional de Educação 
Permanente para o Controle Social no SUS e de iniciativas como o curso 
Quali Conselhos e o Programa de Inclusão Digital (PID) foram importantes 
nesse sentido. É importante destacar a Portaria nº 2.807 (Anexo B), de 20 de 
novembro de 2013, que institui incentivo financeiro de custeio destinado aos 
estados e ao Distrito Federal para a qualificação da gestão no Sistema Único 
de Saúde (SUS), especialmente para a implementação e o fortalecimento da 
ParticipaSUS, com foco na implementação de ações, com vista à formalização 
do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (Coap), de acordo com o 
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

Problemas gerenciais relacionados à ineficiência de articulações intersetoriais 
e interfederativas foram abordados pelos grupos. O GT Sul, Sudeste destacou 

2 MARTINS, Camila Sartori et al. Conhecimento dos usuários, trabalhadores da saúde e 
gestores sobre conselheiros e Conselhos de Saúde. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 37, 
n. 98, set. 2013.



Ministério da Saúde

42

que há falta de interação da PNSIPCFA com os Ministérios do Meio Ambiente 
(MMA), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Pesca (MPA). 

Entre as estratégias para a resolução dos problemas foi destacada a necessidade 
de realizar encontros estaduais com o objetivo de divulgar e avaliar a Política. 
Também foi citada a importância de se integrar diversas áreas do governo e 
tornar coletivas as ações de saúde, de meio ambiente, de educação etc. 

Em relação às estratégias apresentadas, é importante destacar que o Ministério 
da Saúde participa de diversas ações intersetoriais no MMA, MDA, entre 
outros Ministérios. O MS, por meio da Comissão Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica (Cnapo) participa do processo de implementação do 
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo).

Merece destaque a participação do Ministério da Saúde nas reuniões 
interministeriais para organização dos anúncios do governo federal no II 
Chamado da Floresta (Anexo C), ocorrido na Reserva extrativista Gurupá-
Melgaço, em novembro de 2013. Ademais, o MS tem participação no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e teve participação 
na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 
Nessa conferência foram priorizadas propostas para o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDRSS) (http://portal.mda.gov.br/
portal/condraf/arquivos/view/2CNDRSS-100-propostas-final.pdf), entre elas: 
implantar, ampliar e equipar Unidades Integradas de Saúde nos territórios e 
espaços intermunicipais, priorizando mulheres rurais, povos e comunidades 
tradicionais, com atendimento de qualidade, humanizado e universalizado 
com equipes multidisciplinares, médicos especialistas, disponibilização de 
equipamentos e fiscalização do Ministério Público; implantar serviço de 
saneamento rural nas comunidades tradicionais e assentamentos rurais, bem 
como em Reservas Extrativistas, ressaltando que todas as ações devem estar 
de acordo com o Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, da Floresta e das Águas.

Uma das propostas da Marcha das Margaridas, do Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais é criar, em todos os Ministérios, coordenadorias de 
gênero para assegurar a formulação, a articulação e a implementação de 
políticas públicas para as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das 
cidades. Uma recente conquista da Marcha das Margaridas foi a publicação 
do edital de chamada pública nº 4/2013 (http://www.spm.gov.br/noticias/
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ultimas_noticias/01-12-edital-violencia-iii-finalissimo), que é um dos 
desdobramentos da pauta da Marcha das Margaridas 2013 (Anexo D) e visa 
à seleção de propostas para a gestão, a operacionalização e a manutenção, das 
Unidades Móveis de Acolhimento que assegurem atendimento multidisciplinar 
e gratuito às Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas por meio de ações 
a serem executadas em conformidade com as diretrizes contidas no Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres, no Eixo II do Pacto Nacional pelo 
Enfretamento à Violência contra as Mulheres, que trata da “ampliação e 
fortalecimento da rede e serviços para mulheres em situação de violência”. 
É importante destacar que a PNSIPCFA tem com uma de suas estratégias 
desenvolver ações intersetoriais com a Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, que visa garantir a diminuição da violência e 
assegurar o direito das mulheres.

O Grito da Terra Brasil expressa as principais reivindicações dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais que integram o Movimento Sindical coordenado pela 
Contag. Para a consolidação do desenvolvimento rural sustentável e solidário 
é imprescindível a articulação e a integração das políticas públicas destinadas 
aos povos do campo, da floresta e das águas conduzidas pelo Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 
Saúde, Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), entre outros ministérios. 
Nesse contexto, os pontos de pauta do Grito da Terra Brasil 2013 (Anexo E), 
da Via Campesina, da Marcha das Margaridas e do II Chamado da Floresta 
são considerados no planejamento de atividades do Grupo da Terra e por 
conseguinte do DAGEP/SGEP/MS.

Em relação às articulações interfederativas, é importante citar que o DAGEP 
incentiva a criação de espaços (comitês, áreas técnicas, grupo de trabalho, 
entre outros) de promoção da equidade para a implementação da PNSIPCFA 
de forma participativa. 

Foi instituído, em 7 de novembro de 2013, o Comitê Estadual de Promoção 
da Equidade pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. O Comitê 
possui representação da população cigana, de comunidades de matrizes 
africanas, indígenas, campo e floresta, quilombolas, LGBT, população negra, 
população em situação de rua e outras representações.

Foi criado, em 30 de outubro de 2013, o Comitê Estadual de Promoção da 
Equidade em Saúde (Cepes), no Estado do Piauí, para subsidiar o avanço 
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da equidade na Atenção à Saúde das populações negras e quilombolas, 
LGBT, populações do campo, da floresta e das águas, populações ciganas, 
populações em situação de rua, populações do sistema penitenciário e 
populações indígenas.

No Rio Grande do Norte foi instituído o Comitê de Equidade em Saúde. Nesse 
Comitê serão trabalhadas as Políticas de Equidade em Saúde que contemplam 
as seguintes populações: em Situação de Rua, Campo, Floresta e Águas, LGBT, 
População Negra, entre outras. 

Em Sergipe foi criado o Comitê Estadual de Promoção da Equidade e Educação 
Popular em Saúde. Durante o Seminário Estadual de Promoção da Equidade 
e Educação Popular em Saúde, realizado em 29 e 30 de outubro de 2013, 
ocorreu a cerimônia de posse do Comitê. Ele é formado por representantes de 
diferentes segmentos, como a população em situação de rua, negra, do campo, 
indígena e LGBT.

O Estado do Rio de Janeiro instituiu o Grupo de Trabalho de Saúde das 
Populações do Campo e da Floresta. Até o momento, o GT é composto por 
técnicos e gestores estaduais. Com encontros quinzenais, o trabalho tem se 
concentrado no mapeamento de tais populações e elaboração de diagnóstico 
das regiões. Está sendo articulada a inserção dos movimentos sociais do 
campo e da floresta no referido Grupo, a fim de efetivar ações e serviços de 
saúde voltados para as especificidades dessas populações no início de 2014. 

O Rio Grande do Sul possui o Grupo de Trabalho de Saúde do Campo e da 
Floresta. Gestores estaduais, trabalhadores da saúde e lideranças sociais têm 
promovido reuniões itinerantes para o levantamento das demandas das regiões 
de saúde. Encontra-se em discussão a portaria que institucionalizará o Comitê 
Estadual. Esse Grupo de Trabalho da SES/RS foi o responsável pela elaboração 
da Portaria nº 565/2013 – CIB/RS (Anexo F), que criou o incentivo financeiro 
para a aquisição de Unidade Móvel Terrestre para atuação de Equipes de Saúde 
da Família em áreas rurais com população rarefeita. 

Nos GTs também foram abordados problemas relacionados à desvalorização 
dos saberes e práticas tradicionais. Foi informado que existe falta de 
aceitação dos médicos que atuam em postos de saúde, em relação aos 
conhecimentos tradicionais. Existe incentivo à utilização da alopatia, em 
detrimento da fitoterapia. 
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Foi destacada a necessidade de se incentivar ações relacionadas às plantas 
medicinais e fitoterápicos. É importante que elas façam parte das ações de 
saúde e do elenco de medicamentos relacionados à atenção primária à saúde. 
Também foi ressaltada a necessidade de fortalecer as discussões e estratégias 
de construção de soberania alimentar (sementes crioulas) e de garantir a 
permanência das populações tradicionais em seus territórios, respeitando 
seus conhecimentos tradicionais. Por fim, foi salientada a necessidade de se 
valorizar atividades tradicionais, como as das parteiras.

É importante destacar que a partir da Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 
2013, que “Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS)”, é possível adquirir, com recurso tripartite, medicamentos 
fitoterápicos industrializados e plantas medicinais, drogas vegetais e 
derivados vegetais para manipulação das preparações dos fitoterápicos da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) em Farmácias 
Vivas e de manipulação do SUS.

Nesse contexto, tais instrumentos normativos incentivam a utilização dos 
fitoterápicos e plantas medicinais no País. Contudo, é importante que os 
gestores estaduais e municipais desenvolvam Programas de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos e incluam nas relações de medicamentos estaduais/municipais 
e nos editais de licitação a compra de tais produtos. É importante também que 
os movimentos sociais e os conselheiros de saúde avaliem e monitorem se esses 
gestores estão realizando a inclusão dos fitoterápicos e plantas medicinais nos 
elencos de medicamentos estaduais/municipais.

Especificamente no GT Norte/Centro-Oeste foi salientado que os impactos 
dos grandes empreendimentos, como as usinas hidrelétricas, causam grandes 
problemas à saúde das populações. 

Como estratégia de resolução do problema foram sugeridas ações, como 
planejar o recebimento das populações contratadas para trabalhar nos grandes 
empreendimentos, por meio da adequação dos serviços de saúde locais ao 
grande aumento da demanda; instrumentalizar a fiscalização e adequar a 
legislação, de forma a proteger a fauna e flora locais. Também foi descrito que é 
necessário otimizar a prestação de serviço de saúde, para além do atendimento 
referente à malária.
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Eixo 2 – Ações de promoção de vigilância em saúde às populações do 
campo, da floresta e das águas
Este eixo trata de ações para a redução dos fatores de riscos e de agravos 
decorrentes dos processos de trabalho, destacando as intoxicações por 
agrotóxicos, mercúrio e outras substâncias, assim, como desenvolver ações de 
saneamento ambiental.

Conforme as discussões dos grupos, as dificuldades e proposições apresentadas 
foram classificadas entre os seguintes subeixos: agrotóxicos, produção 
agroecológica e orgânica, saúde do trabalhador e saneamento ambiental.

•	 Agrotóxicos
O agrotóxico foi destacado por todas as regiões como um dos maiores problemas 
da saúde no campo. Foi apontado como dificuldade o desconhecimento das 
populações do campo, da floresta e das águas sobre as consequências do uso 
de agrotóxicos, como os riscos de contaminação dos meios hídricos e o agravo 
de doenças. Além disso, houve menção ao contrabando de agrotóxicos e à 
política de financiamento desses insumos.

As proposições dividiram-se em quatro grandes diretrizes: (1) viabilização 
e divulgação de métodos alternativos de produção sem agrotóxicos, como a 
produção orgânica e agroecológica; (2) mapeamento do uso de agrotóxicos e 
levantamento de informações precisas sobre os impactos do uso de agrotóxicos 
na saúde e no meio ambiente; (3) efetivação dos planos estaduais de vigilância 
em saúde das populações expostas a agrotóxicos; e (4) fim da pulverização 
aérea de agrotóxicos.

Sobre essa temática, destacamos duas ações do Ministério da Saúde. Em 20 de 
dezembro de 2012 foi publicada a Portaria nº 2.938, que autorizou o repasse aos 
Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal de recurso financeiro para o 
fortalecimento da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. 
Para o manejo desses recursos os estados devem elaborar o Plano Estadual de 
Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos.

Por meio da Portaria nº 2.978, de 15 de dezembro de 2011, foram criados 
dez novos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests), que têm 
como atribuição dar subsídio técnico para o Sistema Único de Saúde nas ações 
de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em 
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saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, com prioridade para as populações 
do campo e da floresta.

Sobre a pulverização aérea de agrotóxicos, a 2ª Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS), realizada em 
outubro de 2013, aprovou a seguinte proposta: “Proibir definitivamente 
a pulverização aérea, bem como garantir que o processo de pulverização 
terrestre com substâncias químicas sintéticas (agrotóxicos) respeite a distância 
mínima de 10 km de empreendimentos da agricultura familiar e 10 km de 
escolas rurais.”

A Conferência contou com a presença de representantes dos dez ministérios 
que participaram da elaboração do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo) – lançado, na ocasião, pela Presidenta Dilma Rousseff. 
Também estavam presentes movimentos sociais, agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo a 
juventude rural e suas organizações sociais e produtivas. Os resultados da 2ª 
CNDRSS são instrumentos para mudanças no modelo de produção do País, 
fortalecendo a produção agroecológica e orgânica. 

•	 Produção agroecológica e orgânica
Foi central na discussão a abordagem das dificuldades dos pequenos 
agricultores, agricultores familiares e camponeses de comercializarem seus 
produtos, devido à legislação sanitária e tributária. Essas populações necessitam 
de adequações na legislação para que sejam consideradas as diversas realidades 
do País. Nesse sentido, uma estratégia defendida foi a viabilização de legislação 
específica para o comércio dos produtos dos pequenos agricultores, agricultura 
familiar e camponesa, garantindo a certificação dessa origem.

Outra demanda é a priorização dos investimentos na produção agroecológica. 
Foi proposto que a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(Pnapo) seja fortalecida no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a 
participação efetiva dos movimentos sociais na sua implementação.

A Pnapo foi instituída pelo Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Seu 
objetivo é integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras 
da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 
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população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e 
consumo de alimentos saudáveis.

Um dos instrumentos da Pnapo é o Plano Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (Planapo), lançado durante a 2ª Conferência Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS), realizada 
em outubro de 2013. O Planapo é fruto de um intensivo debate e construção 
participativa, envolvendo diferentes órgãos de governo e dos movimentos 
sociais do campo e da floresta. Seu objetivo é ampliar e fortalecer a produção, 
manipulação e processamento de produtos orgânicos de base agroecológica, 
tendo como público prioritário agricultores(as) familiares, assentados(as) da 
reforma agrária, povos e comunidades tradicionais.

Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
dez ministérios estão envolvidos no Plano. Sua principal missão é articular 
políticas e ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos e com base 
agroecológica. Segundo informações da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, os investimentos iniciais serão de R$ 8,8 bilhões, divididos em 
três anos. Desse total, R$ 7 bilhões serão disponibilizados via crédito agrícola 
por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e do Plano Agrícola e Pecuário e R$ 1,8 bilhão será destinado para 
ações específicas, como qualificação e promoção de assistência técnica e 
extensão rural, desenvolvimento e disponibilização de inovações tecnológicas e 
ampliação do acesso a mercados institucionais, como o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

•	 Saúde do Trabalhador
Em relação à saúde do trabalhador, um dos destaques foi a atuação dos 
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests). Como dificuldade, 
as regiões Norte e Centro-Oeste apontaram a restrição das atividades práticas 
nos centros de referência às categorias profissionais. Propuseram, então, a 
ampliação do escopo de atuação tanto na vigilância quanto no diagnóstico 
para as populações do campo, da floresta e das águas. 

Outra demanda refere-se às condições de trabalho das mulheres pescadoras, 
provenientes da região Nordeste, e indica a criação de uma política específica 
para as doenças ocupacionais dos pescadores e pescadoras e de uma rede de 
atendimento para essa população.
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A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi instituída 
pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012. Ela 
tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e a 
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e 
dos processos produtivos.

A Política estrutura a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (Renast) no contexto da Rede de Atenção à Saúde. No âmbito da 
Renast, o Cerest possui as seguintes competências: desempenhar as funções 
de suporte técnico, de educação permanente, de vigilância e de assistência 
à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência; dar apoio 
matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na 
atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e 
emergência; atuar como centro articulador e organizador das ações intra e 
intersetoriais de saúde do trabalhador.

Em 20 de novembro de 2013, a Portaria nº 2.808 convocou a Quarta Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tendo como tema 
central “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e 
Dever do Estado”. Ela será realizada no final de novembro de 2014.

Especificamente quanto às condições de trabalho dos pescadores e pescadoras, 
destacamos o Acordo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério 
da Pesca e Aquicultura, assinado em 25 de outubro de 2012. O Acordo tem 
como objeto “fomentar a implementação das ações de atenção integral à saúde 
para as comunidades de pescadores e da aquicultura familiar, em prol da saúde 
dos trabalhadores da pesca e da aquicultura, com iniciativas que possibilitem 
o diagnóstico, tratamento e contínuo monitoramento de doenças relativas 
às atividades desenvolvidas”. Sua vigência é de dois anos a partir da data de 
publicação em 5 de novembro de 2012. Entre os compromissos dos ministérios 
da Saúde e da Pesca e Aquicultura está a articulação para o fortalecimento da 
Atenção Básica que contempla também as estratégias Saúde da Família (ESF) e 
de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), além do acesso aos outros pontos 
de atenção da rede, visando à promoção e à proteção à saúde, à prevenção de 
agravos, ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação, à redução de danos e à 
manutenção da saúde para a população pesqueira. 
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•	 Saneamento Ambiental
Sobre o saneamento ambiental, foram elencadas duas dificuldades: a 
preservação dos rios contra a transposição e a contaminação por dejetos e 
esgoto e a sensibilização da gestão para solucionar a contaminação da água. 

As proposições sugeriram a implantação de tecnologias alternativas de 
saneamento para as populações do campo, da floresta e das águas, como as 
fossas sépticas. Além disso, defenderam a escolha das cisternas de placa (ferro 
e cimento), em detrimento das de plástico. Pesquisas indicam que as cisternas 
de placa diminuem a incidência de doenças relacionadas à água e o custo da 
cisterna de plástico pode chegar a mais que o dobro da de placa.

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), definido pela Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, e sob coordenação do Ministério das Cidades, 
determinou a elaboração de três programas para a operacionalização da 
Política Federal de Saneamento Básico, quais sejam: Saneamento Básico 
Integrado, Saneamento Rural e Saneamento Estruturante. De acordo com o 
Plansab a coordenação do Programa Nacional de Saneamento Rural é de 
responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa).

O Programa Nacional de Saneamento Rural, em consonância com o Plansab, 
tem como objetivo promover o desenvolvimento de ações de saneamento 
básico em áreas rurais com vistas à universalização do acesso, por meio de 
estratégias que garantam a equidade, a integralidade, a intersetorialidade, a 
sustentabilidade dos serviços implantados e a participação e controle social.

Ainda em discussão na Funasa, o programa promoverá a inclusão social das 
populações do campo, da floresta e das águas, mediante a implantação de ações 
de saneamento integradas com outras políticas públicas setoriais, tais como: 
saúde, recursos hídricos, habitação, igualdade racial e meio ambiente. Deverá 
garantir, portanto, a integração e a interface com as demais políticas de estado 
em andamento, como os Planos e Programas: Brasil Quilombola, Territórios 
da Cidadania, Desenvolvimento Rural Sustentável, Reforma Agrária, Brasil 
Sem Miséria, entre outros.
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Eixo 3 – Educação permanente e educação popular em saúde com foco 
nas populações do campo, da floresta e das águas

Neste eixo as ações e estratégias devem contemplar:

•	 Inserção das temáticas referentes à saúde no campo, na floresta e nas 
águas nos processos de educação permanente das equipes de Saúde 
da Família e dos profissionais de saúde dos demais serviços de saúde 
do SUS;

•	 Desenvolvimento de processos educativos com base na educação 
popular, na perspectiva de promover a integração de saberes e de 
práticas de cuidado das populações do campo, da floresta e das águas;

•	 Fomento e desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão 
voltados à saúde das populações do campo e da floresta;

•	 Apoio ao desenvolvimento da educação permanente para o controle 
social de lideranças sociais do campo, da floresta e das águas;

•	 Qualificação da gestão descentralizada e participativa do SUS para o 
monitoramento da Política Nacional de Saúde Integral das Populações 
do Campo, da Floresta e das Águas;

•	 Articulação para garantir que estratégias como o Programa Nacional 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró Saúde 
(Portaria Interministerial MS/MEC nº 3.019, de 26 de novembro 
2007), o Programa Telessaúde Brasil – Telessaúde (Portaria nº 2.546, 
de 27 de dezembro de 2011) e o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde – PET Saúde (Portaria nº 421, de 3 de março de 2010) 
considerem as questões desta política.

Uma das maiores dificuldades apontadas pelos grupos foi a inadequação 
da formação dos profissionais de saúde em relação às especificidades das 
populações do campo, da floresta e das águas, além da falta de formação 
em saúde do trabalhador e toxicologia clínica. Foi proposto, então, que haja 
educação permanente para os profissionais e gestores da saúde em relação 
às temáticas abrangidas pela saúde das populações do campo, da floresta e 
das águas.
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Especificamente quanto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), houve 
queixa sobre a ausência de agentes oriundos da própria comunidade, que 
poderiam apresentar formação diferenciada por conhecerem os contextos 
locais. Além disso, foi ressaltada a falta de formação dos ACS para atuarem 
com as especificidades dessas populações, como as grandes distâncias para 
deslocamento, por exemplo. 

De forma semelhante, foi apontada a desqualificação da gestão municipal e 
estadual em relação à PNSIPCFA. Também foi denunciado o preconceito de 
alguns gestores em relação às populações do campo, da floresta e das águas. 

Sobre as lideranças dos movimentos sociais, foi demandada qualificação com 
foco na universalização do acesso às informações e nas práticas de educação 
popular. Também foi proposto que os conselheiros e gestores da saúde sejam 
capacitados sobre a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas.

O Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP/SGEP), do 
Ministério da Saúde, possui três grandes ações relacionadas à qualificação dos 
profissionais de saúde, gestores, conselheiros e lideranças. Uma delas refere-se 
ao Módulo de Educação a Distância (EAD) sobre a Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA). A ser 
inserido na rede Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UnA-SUS), 
pelo Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab), o 
módulo destina-se às equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e trata 
das especificidades dessas populações. O objetivo é promover o conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre o processo saúde/doença no campo e na 
floresta, considerando a dimensão social e cultural dessas populações. O 
módulo está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do 
Ceará (UFC), com previsão de finalização no primeiro semestre de 2014.

Outra ação em andamento é o Projeto de Formação de Lideranças para 
a Gestão Participativa da PNSIPCFA. Tem como objetivos gerais a 
formação e a capacitação de lideranças dos movimentos sociais do campo 
e da floresta, profissionais e gestores de saúde, para atuação articulada na 
formulação e na implementação de políticas públicas de saúde e de controle 
social, além de desenvolver tecnologias sociais – formação, mobilização e 
participação de segmentos sociais minoritários e comunidades em situação 
de vulnerabilidade socioambiental para a gestão estratégica e participativa. 
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Alguns dos resultados esperados são: construção de estratégias políticas 
e metodologias participativas para o processo de implementação da 
PNSIPCFA, profissionais da gestão e dos serviços de saúde qualificados para 
o controle social em saúde e implementação das ações de saúde considerando 
as realidades regionais, bem como para representação qualificada nos 
conselhos estaduais e municipais de saúde e outros espaços de gestão 
participativa, como também os espaços territoriais.

Além do Projeto de Formação de Lideranças, para qualificação dos 
conselheiros de saúde municipais e estaduais, sobre temas como participação 
social e democracia, gestão e financiamento, há o Programa de Qualificação 
de Conselhos de Saúde (Quali Conselhos). Trata-se de um curso livre nacional 
promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/
Fiocruz) em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 
(SGEP) do Ministério da Saúde, com o apoio da Rede de Escolas e Centros 
Formadores em Saúde Pública. O objetivo do curso é formar 24 mil 
conselheiros em 3 anos, sendo 8 mil por ano entre 2012 e 2014, totalizando 
80h, na modalidade a distância, e 36h, de momentos presenciais a cada oferta. 
A ampliação de sua oferta para além dos conselheiros de saúde encontra-se 
em discussão.

Outra estratégia elencada pelos grupos foi o fortalecimento e maior 
divulgação das redes de denúncia, como a Ouvidoria do SUS. O 
Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS possui dois principais canais 
de comunicação. Um deles é a Central de Teleatendimento – Disque-Saúde 
136 – e o outro é a CartaSUS.

O Disque-Saúde 136, é um canal democrático de articulação entre o cidadão 
que exerce o seu papel no controle social e a gestão pública de saúde, com o 
objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo SUS. Além de ser 
um canal de entrada de manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, 
informações, elogios e sugestões), atua como serviço de promoção da saúde, 
disseminando informações sobre doenças, programas e campanhas no 
Ministério da Saúde, entre outras coisas. O Disque-Saúde 136, funciona 24 
horas e a ligação é gratuita. 

A CartaSUS tem como objetivo estabelecer uma relação direta entre os gestores 
do sistema de saúde com os cidadãos que busca identificar a percepção dos 
usuários em relação à qualidade do atendimento do SUS. A Carta é enviada 
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mensalmente aos cidadãos que passaram por internação hospitalar no SUS 
e, a cada seis meses, para cidadãos que passaram por procedimentos de alta 
complexidade. As informações respondidas na carta são utilizadas como 
materiais de subsídios para a gestão do sistema.
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O II Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo, da Floresta e 
das Águas foi uma oportunidade de compartilhamento de experiências, 
troca de informações e debates sobre quais são os avanços e os desafios da 
implementação da PNSIPCFA. A união de gestores, trabalhadores da saúde, 
pesquisadores e movimentos sociais proporcionou a revisão de conceitos e a 
formulação de perspectivas para a continuidade dos trabalhos de cada um dos 
atores envolvidos. 

Entre os vários temas discutidos, destaca-se o fortalecimento da questão das 
águas, representada pelos pescadores e pescadoras artesanais e marisqueiras. 
Como encaminhamento desse Encontro, a denominação da Política está 
em processo de alteração para inclusão do termo “das águas”, resultando na 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas. As especificidades dos pescadores, pescadoras e marisqueiras 
já estão contempladas no corpo do texto da Política, entretanto, a inclusão 
do termo “das águas” reafirma o compromisso com essas populações, dando 
maior visibilidade a essa pauta.

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e 
das Águas tem caráter transversal e envolve o compromisso das áreas, setores 
e instituições que compõem o Ministério da Saúde. Para seu desenvolvimento, 
a articulação intrassetorial deve ser cada vez mais fortalecida, de modo que 
haja uma atuação conjunta da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 
(SGEP) com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS), Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
(SGETS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e 
Secretaria-Executiva (SE).

Além disso, a operacionalização dessa Política também depende do 
comprometimento de gestores e de técnicos estaduais e municipais do SUS. Isso 
indica a necessidade de direcionar esforços para a articulação interfederativa, 
como, por exemplo, já ocorre nos incentivos à formação dos Comitês Estaduais 
de Equidade em Saúde. Além de pautar a equidade nas esferas estaduais, esses 
comitês fortalecem a participação social na gestão local, possibilitando a 
formação de uma rede de referências para tratar das especificidades de saúde 
dessas populações nos estados.

Considerações Finais
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Também é de substancial importância a articulação com políticas que 
promovam melhorias nas condições de vida e de saúde como a educação, o 
saneamento e o ambiente. A articulação intersetorial com as outras áreas de 
governo é elemento basilar para a efetividade da PNSIPCFA. Destacam-se, 
nesse sentido, as parcerias desenvolvidas com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da 
Pesca e Aquicultura (MPA). O alinhamento de programas e projetos dessas 
áreas otimiza os recursos envolvidos, conjugando os esforços na obtenção de 
objetivos comuns, como a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Especificamente quanto à melhoria da saúde das populações do campo, 
da floresta e das águas, os participantes do evento reforçaram o apoio ao 
Programa Mais Médicos, pois as áreas de abrangência desses profissionais 
será, prioritariamente, os territórios de vida e de produção dessas populações. 
O fortalecimento desse programa deve se dar não apenas com o profissional 
médico, mas com os outros trabalhadores de saúde, e que todos eles obtenham 
formação sobre as especificidades dessas populações, conforme as diretrizes da 
PNSIPCFA. Nesse mesmo sentido, a formação dos profissionais de saúde deve 
ser prioridade na agenda conjunta do Ministério da Educação, universidades 
e Ministério da Saúde, considerando uma formação acadêmica que abranja a 
complexidade do País.

A riqueza de informações produzida pelos trabalhos em grupo durante o evento 
sugere ações estratégicas para o avanço na implementação da PNSIPCF. Dessa 
forma, essas resoluções foram incluídas no planejamento do Departamento de 
Apoio à Gestão Participativa (DAGEP/SGEP/MS) para 2014. As prioridades 
de trabalho buscam o fortalecimento da participação social em todos os níveis 
de gestão, como a criação e o aperfeiçoamento dos Comitês Estaduais de 
Equidade em Saúde e capacitação de lideranças sociais, profissionais e gestores 
de saúde, para atuação articulada na formulação e implementação de políticas 
públicas e de controle social. 

É com essa perspectiva de união de forças que será alcançado o objetivo de 
promover a saúde das populações do campo, da floresta e das águas por meio 
de ações e iniciativas que reconheçam suas especificidades visando ao acesso 
dos serviços de saúde, à redução de riscos e agravos decorrente dos processos 
de trabalho e à melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida.
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Nós, representantes dos movimentos sociais do campo, da floresta e das 
águas, camponeses, agricultores familiares, trabalhadores rurais assalariados 
e temporários que residam ou não no campo, trabalhadores rurais assentados 
e acampados, comunidades de quilombos, populações que habitam ou usam 
reservas extrativistas, populações ribeirinhas, populações atingidas por 
barragens, povos e comunidades tradicionais e representantes de instituições, 
ONGs, governo e universidades, reunidos no II Encontro Nacional de 
Saúde das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, reconhecemos a 
importância histórica desse evento como espaço de diálogo e de construção 
coletiva entre governo e sociedade civil organizada, visando à melhoria das 
condições de vida e de saúde dessas populações.

Destacamos a importância desse momento, já que após oito anos da criação do 
Grupo da Terra e das discussões sobre essa Agenda, finalmente foi aprovada, 
durante a realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde, a Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF), 
materializada por meio da publicação da Portaria nº 2.866, de 2 de dezembro 
de 2011, pelo Ministério da Saúde. Destacamos a histórica marginalização, 
dessas populações, das políticas econômicas e sociais implementadas em 
nosso País. 

No atual contexto de lutas da sociedade civil por transformações sociais e 
econômicas, no qual a saúde apresenta-se como uma das maiores bandeiras 
destacadas, reafirmamos que o principal desafio para a melhoria das condições 
de vida e de saúde dessas populações ainda consiste na transformação do 
modelo de desenvolvimento, caracterizado pela expansão da fronteira agrícola 
e hegemonia do agronegócio, traduzindo-se em uma economia centrada na 
exportação de commodities agrícolas e minerais. Trata-se de reconhecer os 
danosos impactos da construção de grandes obras, da atividade da mineração, 
da exploração de petróleo, entre outras, sobre a saúde das populações do campo, 
da floresta e das águas, que têm seus modos de vida, produção e reprodução 
social relacionados predominantemente com a terra e com as águas.

Anexo A – Carta do II Encontro Nacional de Saúde das 
Populações do Campo, da Floresta e das Águas

Carta do II Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo, da 
Floresta e das Águas
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Reafirmamos a importância da implementação da Política que tem como 
objetivo melhorar o nível de saúde dessas populações, por meio de ações e 
inciativas que reconheçam as especificidades de gênero, de geração, de raça/cor, 
de etnia e de orientação sexual, objetivando a melhoria do acesso com qualidade 
aos serviços de saúde, a redução de riscos e vulnerabilidades decorrentes dos 
processos de trabalho, com ênfase na utilização indiscriminada dos agrotóxicos 
e demais tecnologias que atuam na destruição dos ecossistemas, na poluição 
do solo, da água e do ar que respiramos.

Destacamos que os principais desafios à implementação da Política consistem 
em garantia de fontes de financiamento; desconhecimento da Política por 
parte dos gestores estaduais e municipais. 

Reafirmamos a importância da estruturação das redes de serviços de saúde, 
da mudança do marco regulatório para atender à produção das populações, 
da necessidade de se realizar pesquisa quantitativa e qualitativa sobre a 
realidade sanitária das populações, dos processos de formação específicos 
para essas populações, da construção de seminários regionais e estaduais para 
apresentação da Política.

Reafirmamos a importância de que ocorra séria investigação sobre o caso 
da pulverização aérea de agrotóxicos sobre a Escola Municipal Rural São 
José do Pontal, localizada na área rural do município de Rio Verde/GO que 
resultou em sérios prejuízos à saúde de crianças, adolescentes e adultos e que 
os responsáveis não fiquem impunes. Destaca-se, ainda, que é fundamental 
que o Ministério da Saúde, com as secretarias Estadual e Municipal de Saúde, 
deem o adequado apoio às pessoas intoxicadas. 

Por fim, reforçamos o apoio à vinda dos médicos estrangeiros por 
meio do Programa Mais Médicos e Mais Saúde. Acreditamos que eles 
proporcionarão melhores condições de vida e de saúde para as populações 
do campo, da floresta e das águas, que são as que mais sofrem com a 
escassez dos serviços públicos.

Brasília, 20 de setembro de 2013.
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Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)

Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (Conaq)

Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS)

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf)

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Ministério da Educação (MEC)

Ministério da Pesca e da Aquicultura (MPA)

Ministério da Saúde (MS)

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE)

Movimento de Luta pela Terra (MLT)

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)

Movimento dos Atingidos por Barragens/Brasil (MAB)

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB)

Movimento Nacional dos Pescadores (Monape)

Mulheres Trabalhadoras Rurais – Movimento das Margaridas (MTRMM)

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República (SEPPIR-PR)
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR)
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Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.807, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

Institui incentivo financeiro de custeio destinado aos 
Estados e ao Distrito Federal para a qualificação da 
gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente 
para implementação e fortalecimento da Política 
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do 
Sistema Único de Saúde (ParticipaSUS), com foco na 
implementação de ações, com vista à formalização 
do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
(COAP), de acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 12.288, de 20 de junho de 2010, que institui o Estatuto 
da Igualdade Racial;

Considerando a Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, que acrescenta os arts. 
14-A e 14-B àLei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre as Comissões Intergestores 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS) e suas respectivas composições;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 

Anexo B – Portaria nº 2807, de 20 de novembro de 2013
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critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas 
de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa;

Considerando o Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, que regulamenta 
os procedimentos de condicionamento e restabelecimento das transferências 
de recursos provenientes das receitas de que trata o inciso II do “caput” do 
art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do “caput” do art. 159 da 
Constituição, dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento 
das transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da 
aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 
respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 3.027/GM/MS, de 26 de novembro de 2007, que 
aprova a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema 
Único de Saúde (ParticipaSUS);

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera 
e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 
2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na 
composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 575/GM/MS, de 29 de março de 2012, que institui 
e regulamenta ouso do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão 
(SARGSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria nº 1.580/GM/MS, de 19 de junho de 2012, que 
afasta a exigência de adesão ao Pacto pela Saúde ou assinatura do Termo de 
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Compromisso de Gestão, de que trata a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de 
fevereiro de 2006, para fins de repasse de recursos financeiros pelo Ministério 
da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios e revoga portarias, resolve:

Art. 1º Fica instituído incentivo financeiro de custeio destinado aos Estados 
e ao Distrito Federal para a qualificação da gestão no Sistema Único de 
Saúde (SUS), especialmente para implementação e fortalecimento da 
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema Único 
de Saúde (ParticipaSUS), com foco na implementação de ações, com 
vista à formalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
(COAP), de acordo com o Decreto nº 7.508, de 2011.

§ 1º O valor do incentivo financeiro de custeio por Estado e por 
funcional programática de que trata esta Portaria está fixado no 
anexo a esta Portaria.

§ 2º A definição dos valores constantes do anexo a esta Portaria considera o 
número de Regiões de Saúde existentes até a data de sua publicação;

Art. 2º O incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria tem como 
objetivo fomentar a implementação de ações voltadas ao processo de 
formalização e consolidação do Contrato Organizativo de Ação Pública 
da Saúde (COAP), especialmente para implantação, implementação e 
fortalecimento:

I – das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), das Comissões 
Intergestores Regionais (CIR) e do Colegiado de Gestão da Saúde 
do Distrito Federal;

II – do processo de Planejamento Regional Integrado; e

III – das ações de Ouvidoria, Auditoria e Gestão Participativa.

Art. 3º A aplicação do incentivo financeiro de custeio de que trata esta 
Portaria deverá gerar como resultado a realização de ações voltadas 
à implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
especialmente as seguintes ações:

I – apoio ao acolhimento das novas gestões municipais e seu processo 
de capacitação, inclusive com cooperação ao funcionamento dos 
Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS);

II – fortalecimento das Regiões de Saúde e implementação das respectivas 
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Comissões Intergestores Regionais – CIR;

III – conformação do Mapa da Saúde;

IV – implementação do Planejamento Regional com base na Relação 
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);

V – implementação do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
(COAP) no âmbito das Regiões de Saúde;

VI – apoio ao processo de avaliação de desempenho dos Contratos 
Organizativos de Ação Pública da Saúde (COAP) já formalizados;

VII – implementação do Plano de Educação Permanente para os 
Conselheiros de saúde e ampliação da base de cadastramento dos 
Conselhos de Saúde por meio do Sistema de Acompanhamento dos 
Conselhos de Saúde – SIACS;

VIII – fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), por meio 
de capacitação dos auditores e realização de atividades de auditoria, 
com destaque para o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP);

IX – implementação de Políticas de Promoção da Equidade por meio da 
criação e fortalecimento de Comitês Técnicos;

X – ampliação e fortalecimento das Ouvidorias, especialmente pela 
capacitação dos ouvidores.

Art. 4º As Comissões Intergestores Bipartite (CIB) ou o Colegiado de 
Gestão da Saúde do Distrito Federal deverão pactuar as ações a serem 
implementadas em cada Estado e no Distrito Federal e a correspondente 
aplicação dos recursos regulados nesta Portaria.

§ 1º Na definição das ações implementadas, serão necessariamente 
contemplados todos os resultados definidos nos incisos do art. 3º desta 
Portaria.

§ 2º A especificação das ações a serem implementadas em cada Estado e no 
Distrito Federal constará da respectiva Programação Anual de Saúde 
(PAS), em conformidade com o Plano de Saúde (PS).

Art. 5º O repasse dos recursos de que trata esta Portaria será efetuado em 
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parcela única, de forma automática, do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos 
Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 6º As ações realizadas pelo Distrito Federal e Estados beneficiários do 
incentivo financeiro de que trata esta Portaria deverão constar do respectivo 
Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 7º Os recursos federais destinados aos incentivos de custeio instituídos nesta 
Portaria deverão onerar os seguintes Programas de Trabalho, conforme 
segue:

I – 10.122.2015.2016.0001 – Funcionamento do Conselho Nacional de 
Saúde, em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

II – 10.442.2015.6182.0001 – Ouvidoria Nacional de Saúde, em R$ 
9.000.000,00 (nove milhões de reais);

III – 10.122.2015.8287.0001 – Aprimoramento da Articulação e Cooperação 
Interfederativa e da Gestão Compartilhada do SUS, em R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais); e

IV – 10.442.2015.20YM.0001 – Ampliação das Práticas de Gestão 
Participativa, de Controle Social, de Educação Popular em Saúde 
e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade, em R$ 
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais);

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as Portaria nº 3.160/GM/MS, de 27 de dezembro de 
2011, publicada no Diário Oficial da União nº 250, de 29 de dezembro de 
2011, Seção 1, página 40, e nº 2.808/GM/MS, de 7 de dezembro de 2012, 
republicada no Diário Oficial da União nº 247, de 24 de dezembro de 2012, 
Seção 1, página 47.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA



Ministério da Saúde

68

ANEXO
Incentivo para implantação, implementação e fortalecimento das Comissões 
Intergestores Bipartite (CIB) e Comissões Intergestores Regionais (CIR), do 
processo de Planejamento Regional Integrado, das ações de Ouvidoria, de 
Auditoria e de Gestão Participativa, com foco na implementação de ações 
com vistas ao Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP).

VALORES RELATIVOS AO ANO DE 2013

UF  Valor R$
AC 142.877,01 
AL 476.256,71 
AM 428.631,04 
AP 142.877,01 
BA 1.333.518,78 
CE 1.487.097,51 
DF 263.621,83 
ES 190.502,68 
GO 809.636,40 
MA 904.887,74 
MG 3.667.176,64
MS 270.381,37 
MT 762.010,73 
PA 619.133,72 
PB 762.010,73 
PE 571.508,05 
PI 523.882,38 

PR 1.047.764,75 
RJ 428.631,04 
RN 381.005,37 
RO 285.754,02  
RR 95.251,34  
RS 1.428.770,12 
SC 762.010,73  
SE 333.379,69  
SP 3.000.417,25  
TO 381.005,37 
BRASIL 21.500.000,00 
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II Chamado da Floresta
•	 O evento, realizado pelo Conselho Nacional dos Povos Extrativistas (CNS), 

coloca a população da floresta no centro da promoção do desenvolvimento 
sustentável. “Este chamado, que ecoa por todos os biomas, mostra a força 
desse povo que trabalha com a floresta em pé e tem por opção de vida 
cuidar da biodiversidade”, contextualizou Joaquim Belo, presidente do 
CNS. “Na floresta tem gente vivendo, produzindo e conservando o meio 
ambiente”, frase da vice-presidente do CNS, Edel.

•	 O evento ocorreu na Vila do Tonhão, no Arquipélago de Marajó, município 
de Melgaço, no Assentamento Extrativista Ilha Grande, a mais de 20 horas 
de barco da capital do Pará, Belém. O local foi escolhido para mostrar 
a realidade de quem habita as florestas brasileiras. Na vila foi montada 
uma estrutura que recebeu mais de 1.500 extrativistas, quebradeiras de 
coco babaçu e pescadores artesanais, além de prefeitos, representantes 
de associações de municípios, do governo estadual e federal. Estiveram 
presentes as lideranças comunitárias dos estados do Mato Grosso, 
Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Pará.

•	 Estiveram presentes os ministros do Desenvolvimento Agrário, Pepe 
Vargas; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello; 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; e do ministro interino da Secretaria-
Geral da Presidência da República, Diogo Santana, que anunciaram uma 
série de políticas públicas para o fortalecimento do extrativismo. Contou 
também com a participação dos presidentes do ICMBio e do Incra, e de 
uma equipe composta por mais de 40 técnicos do governo (MMA, MDS, 
MDA, MEC, MS, SPU, INCRA, ICMBio, Conab, FBB, Banco do Brasil e 
Secretaria-Geral/PR). 

Anexo C – II Chamado da Floresta
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Principais Anúncios de Governo Federal
Floresta e águas como fonte de renda
Destinar R$ 223,2 milhões para Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e 
R$ 11,7 milhões em formação para extrativistas – 2014 a 2016

•	 Ampliação da Ater em territórios beneficiários do Bolsa Verde – Anúncio 
de Chamada Pública no valor de R$ 48 milhões (PBSM) em 2014 (MMA, 
MDA, Incra).

•	 Lançamento de chamadas de Ater para pescadores artesanais e de manejo 
da fauna em projetos de assentamentos: R$ 18 milhões (pesca continental), 
R$ 17,2 milhões (pesca marinha) e R$ 8 milhões (fauna), implementados 
de 2014 a 2016 (MDA, Incra).

•	 Anúncio do início da execução da Ater extrativista em 90 assentamentos 
diferenciados e 8 unidades de conservação de uso sustentável federais na 
Região Norte, beneficiando 22 mil famílias extrativistas, com investimentos 
de R$ 132 milhões, com implementação até 2015 (MDA, Incra).

•	 Formação de 10 mil lideranças extrativistas, em territórios beneficiários 
do Bolsa Verde, em Agroecologia e Gestão de Recursos Naturais, com 
investimento no valor de R$ 5,2 milhões, até 2014 (MMA).

•	 Formação de 150 agentes de Ater em manejo de recursos madeireiros e 
não madeireiros e assessoria a 16 empreendimentos extrativistas (3 mil 
famílias) na Região Norte, com investimento no valor de R$ 3,5 milhões, 
até 2015 (SFB).

•	 Capacitação de 2.500 lideranças extrativistas e agentes públicos locais 
para acesso ao PAA, PNAE e PGPMBio, em territórios beneficiários do 
Bolsa Verde na Região Norte com investimentos no valor de R$ 3 milhões, 
até 2014 (MMA, CONAB).

•	 Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre Incra e 
ICMBio para formulação, implantação, gestão e acompanhamento das 
atividades de assessoria técnica, social e ambiental para famílias residentes 
ou beneficiárias em unidades de conservação de uso sustentável federais 
(Incra, ICMBio).

Destinar, até 2016, R$ 120 milhões para garantia de preços mínimos para 
produtos extrativistas (PGPMBio) 
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•	 Ampliação da PGPMBio para as famílias extrativistas: (MMA, MDA, 
Conab):

 · Com inclusão de 8 novos produtos extrativistas (biomas amazônia, 
cerrado e caatinga), em 2014, na PGPMBio, e

 · Disponibilização de R$ 120 milhões para as operações de subvenção, 
até 2016.

Investir R$ 123 milhões no fortalecimento social e econômico de organizações 
extrativistas, em 2014

•	 R$ 95 milhões em projetos apoiados pelo Fundo Amazônia (FA), acessado 
por meio de chamada pública, em 2013, na qual foram pré-selecionadas 
entidades da sociedade civil aglutinadoras para o desenvolvimento de 
cadeias produtivas extrativistas sustentáveis (as aglutinadoras serão 
contratadas ao longo de 2014) (SG, MDS, MDA).

•	 Lançamento do Edital para apoio de projetos de manejo florestal 
madeireiro e não madeireiro, aquicultura e acordos de pesca, sistemas 
agroflorestais, com recursos do FA e contrapartida da Fundação Banco do 
Brasil (FBB), no valor de R$ 3 milhões (MMA, FBB, BNDES).

•	 Lançamento da segunda Chamada Pública BNDES/Conab de apoio 
a projetos que priorizem a produção orgânica, de base agroecológica, 
mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais, no valor de R$ 15 
milhões (Conab, BNDES).

•	 Assinatura de dois projetos do Primeiro Edital BNDES/Conab, no valor 
de R$ 100 mil, com organizações extrativistas do AM e AP (Conab).

•	 Assinatura de um contrato de PAA, no valor de R$ 156 mil, com 
organização extrativista do AP (Conab).

•	 Terraforte – 15 projetos pré-selecionados com investimentos em 
agroindústrias para assentamentos e Resex, atendendo a 5.457 famílias 
nos estados de AM, PA, AC (Incra, FBB, BNDES).

•	 O Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura (Proinf) aportará R$ 10 
milhões em obras e serviços de melhoria de infraestrutura nos territórios 
extrativistas em municípios da Região Norte com maior concentração do 
extrativismo (MDA)



Ministério da Saúde

72

Erradicar a pobreza e conservar o meio ambiente 
Destinar, em 2014, R$ 100 milhões para o Bolsa Verde, para pagamento de 
benefícios a 73 mil famílias, além de formação, Ater, ampliação do acesso aos 
mercados institucionais

•	 Inclusão de 4.900 famílias como resultados dos mutirões do Busca Ativa/
Bolsa Verde no Pará. Entrega simbólica do Bolsa Verde para representantes 
de famílias extrativistas (MMA, MDS).

Patrimônio da União Patrimônio dos Povos da Floresta e das Águas
57 mil famílias beneficiadas e mais de 13 milhões de ha destinados para 
projetos agroextrativistas (PAE), unidades de conservação de uso sustentável 
federais e áreas ribeirinhas, até 2014

•	 Força Tarefa Interministerial para regularização de 5,5 milhões de ha, em 
13 UCs de uso sustentável federais, beneficiando mais 13 mil famílias, 
totalizando 52 mil famílias, até 2014 (SPU, MMA, ICMBIO). Entrega 
simbólica de 3 áreas (da SPU ao MMA) para a Concessão de Direito Real 
de Uso (CCDRUs) às respectivas associações (total de 5 mil famílias, 184 
mil ha: Flona Macuã/AC, Resex Marinha Lagoa do Jequetiã/AL, Resex 
Canavieiras/BA) (SPU, MMA, ICMBio).

•	 R$ 5 milhões para apoio ao CAR de territórios coletivos em unidades 
territoriais beneficiárias do Bolsa Verde, por meio da capacitação de 
gestores e extrativistas, em 2014 (MMA).

•	 Criação de 10 PAE no Pará – 42.606 mil ha no Arquipélago de Marajó e no 
Baixo Tocantins, beneficiando 645 famílias (Incra).

•	 Entrega de 1.725 TAUS às famílias ribeirinhas do Arquipélago de 
Marajó, até final de 2013. Entrega simbólica da TAU para uma família 
extrativista (SPU).

 
Minha casa na floresta
•	 Foi determinado ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério das 

Cidades que adotem os procedimentos e instrumentos necessários para 
viabilizar o uso da madeira para a construção de moradias no Programa 
Minha Casa Minha Vida, bem como o acesso efetivo das populações 
extrativistas ao programa, garantindo o direito à moradia digna 
(MCidades, MMA).
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Educação para os povos da floresta e das águas 
Destinar mais de R$ 14 milhões para o transporte escolar adequado e 
ampliar o acesso ao livro para as comunidades extrativistas 
•	 Entrega de 19 ônibus e 83 lanchas escolares em municípios da Região Norte 

com maior concentração de extrativistas (23), no valor de R$ 4.445.800,00, 
para ônibus, e, R$ 13.938.000,00, para lanchas (MEC, FNDE). 

•	 Universalização dos Programas Nacional de Documentação da 
Trabalhadora Rural (PNDTR) e Arca das Letras nos municípios com 
maior concentração do extrativismo no País, no valor de R$ 1,5 milhão, 
em 2014 (MDA). 

•	 Lançamento do Guia das Políticas do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para Povos e Comunidades Tradicionais (MDA).

•	 Realização de quatro eventos regionais, no primeiro semestre de 2014, 
com a participação dos governos federal, estadual e municipal e lideranças 
extrativistas em municípios da Região Norte com maior concentração do 
extrativismo, para viabilizar o acesso local às políticas de educação (MEC).

Saúde e bem-estar na floresta
•	 Reformulação da Política Nacional de Atenção Básica (alteração da 

Portaria nº 2.488/11) com vistas a ampliar e adequar o atendimento e 
o financiamento da Atenção Básica para as populações ribeirinhas da 
Amazônia Legal e Pantanal Sul-mato-grossense. (MS, SG). 

•	 Ampliação e fortalecimento do Programa Mais Médicos, com destinação 
de mais de 74 médicos nos municípios da Região Norte com maior 
concentração do extrativismo, em 2014 (MS, SG).

•	 Melhorias sanitárias domiciliares no PAE (Projeto de Assentamento 
Extrativista) Chico Mendes e outras comunidades rurais, beneficiando 
145 famílias do município de Xapuri/AC, no valor de R$ 884,15 mil (MS, 
Funasa, SG).

•	 Construção de 64 embarcações adaptadas como Unidade Básica de Saúde 
Fluvial para atendimento da população ribeirinha e fluvial dos municípios 
da Amazônia Legal, no valor de R$ 106 milhões, em 2014 (MS, SG). 

•	 Capacitação de 1.500 lideranças extrativistas de 15 Unidades de 
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Conservação de Uso Sustentável Federais em “Fortalecimento da 
Participação Social e Luta pela Saúde”, no valor de R$ 1 milhão, em 2014 
(MS, SG).

•	 Investir R$ 1,5 milhão na instalação de 15 salas de estabilização em 
municípios do Marajó, em 2014; e, na habilitação de ambulâncias do 
Samu, 192, para atendimento à população dos municípios do Marajó, em 
2014 (MS, SG). 

•	 Destinar 15 lanchas oceânicas (águas internas e abertas) da assistência 
social para atender aos municípios no arquipélago de Marajó, no valor de 
R$ 5 milhões (MDS).

Municípios da Região Norte de maior concentração de demandas de 
atendimento a populações extrativistas
No âmbito da construção de um Plano de Fortalecimento do Extrativismo foram 
identificados 23 municípios da Região Norte com base: i) na interpretação 
cartográfica e de imagens que espacializam os municípios do Programa Brasil 
Sem Miséria (PBSM); ii) as áreas ribeirinhas da SPU, os projetos de assentamento 
ambientalmente diferenciados do Incra, as unidades de conservação do 
ICMBio; iii) as microrregiões de combate ao desmatamento do Plano de 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM); 
iv) o macrozoneamento econômico da Amazônia Legal; v) concentração de 
população extrativista. Assim, da análise em separado de todas estas variáveis 
e seu entrecruzamento, foram identificados aqueles municípios onde há maior 
concentração da atividade extrativista, constituindo uma barreira de proteção 
à expansão dos efeitos de borda do arco do desmatamento ao coração da 
floresta Amazônica. Será nestes municípios que se iniciará a implantação das 
ações de fortalecimento do extrativismo (Figura 1 e Tabela 1).
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Figura 1 – Municípios para início de implementação do Plano 
de Ação de Fortalecimento do Extrativismo
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Municípios 
Prioritários Estado

PAD RESEX/FLONA/RDS TAUS
Famílias 
TOTALN° 

unidades
Nº 

famílias
N° 

unidades
Nº

famílias Denominação Nº 
famílias

Mazagão AP 1 1500 1 1.458 Rio Cajari - 2.958

Abaetetuba PA 20 7.564 - - - 6.556 14.120

Afua PA 18 3.863 - - - 3.755 7.618

Bragança PA - - 1 4.999 Caeté 
Taperaçú - 4.999

Cameta PA 31 6.475 - - - 4.695 11.170

Curralinho PA 27 1.870 1 615 Terra Grande 
Pracuúba 2.113 4.598

Breves PA 18 4.254 1 398 Mapuá 2.922 7.574

Cachoeira do 
Arari PA 2 429 - - - 1.118 1.547

Melgaço PA 4 1.483 1 463 Gurupi/
Melgaço 1.738 3.684

Gurupá PA 6 898 1 306 Itatupã-Baquiá 2.165 3.369

Portel PA 1 491 - - - 4.420 4.911

Porto de Moz PA 1 48 1 1.849 Verde para 
Sempre 118 2.015

Aaltamira PA 5 2.848 3 82
Rio Irirí/ 

Rio Xingú/ 
Riozinho do 

Anfrísio
127 3.057

Santarém PA 8 9.428 2 3.959 / 
1.051

Tapajós-
Arapium/  

Flona Tapajós
- 14.438

Careiro AM 5 541 - - - - 541

Carauari AM - - 2 223 / 
517

RDS Uacari/           
Médio Juruá - 740

Juruá AM - - 1 136 Baixo Juruá - 136

Fonte Boa AM - - 1 219 Auati-Paranã - 219

Manicoré AM 6 928 1 184
Lago do 
Capanã 
Grande

764 1876

Boba do Acre AM 1 389 2 57/165 Mapiá Inauini/     
Arapixi 700 1311

Labrea AM 2 139 2 1.805 Ituxi/Médio 
Purus - 1.944

Xapuri/  
Epitaciolandia AC 5 186/167 1 2.096 Chico Mendes 34/27 2.540

Guajará Mirin RO 1 80 2 188
Barreiro das 
Antas/Rio 

Ouro Preto
- 268

TOTAL 162 43.611 24 20.770 31.252 95.633

Tabela 1 – Municípios para início de implementação do Plano de 
Ação de Fortalecimento do Extrativismo
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Anexo D – Pauta da Marcha das Margaridas 2011

PAUTA DA MARCHA DAS MARGARIDAS 2011
Desenvolvimento Sustentável com Justiça, Autonomia, Liberdade e Igualdade
PONTOS CENTRAIS
1. Criar colegiado específico, com instituições governamentais e da sociedade 

civil com as seguintes atribuições:

a) Reavaliar e reorientar a política energética do País, centrada em 
grandes projetos como a hidroelétrica Belo Monte, em face dos 
impactos sociais, econômicos e ambientais permanentes;

b) Acompanhar a implementação dos grandes projetos – infraestrutura, 
geração de energia, carcinicultura, turismo, agronegócio, 
monoculturas de eucaliptos e outras espécies exóticas –, de modo a 
garantir a efetiva fiscalização quanto às condições de trabalho;

c) Adotar medidas mitigadoras dos impactos sociais, econômicos 
e ambientais que se traduzem, entre outras, na expulsão e 
marginalização das populações rurais, ribeirinhas, extrativistas, 
quilombolas e indígenas com consequente aumento dos índices de 
violência e de prostituição, inclusive entre adolescentes, além de 
causar a contaminação dos recursos hídricos e do solo e comprometer 
a biodiversidade.

2. Agilizar os processos em tramitação, para a criação das Reservas 
Extrativistas (Resex), como estratégia para preservar a biodiversidade, 
garantir o acesso das mulheres à terra e aos recursos naturais, fundamentais 
à produção sustentável e ao reconhecimento dos direitos das populações 
tradicionais, extrativistas, quilombolas e indígenas, por meio de:

a) Criação das Reservas Extrativistas Marinhas no Pará, Maranhão, 
Santa Catarina, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, especialmente aquelas 
que já contam com protocolo e vistoria; 

b) Garantia do acesso das mulheres aos recursos naturais e apoiar os 
grupos produtivos que atuam com pesca artesanal e extrativismo na 
Zona Costeira/Marinha, com assistência técnica e crédito; 

c) Criação da Reserva Extrativista de Babaçu no município de 
Amarante/MA, envolvendo as comunidades de Grotão, Pifeiro, Água 
Preta, Pindarezinho e Mundo Novo; 
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d) Regularização integral as Reservas Extrativistas (Resex) de Mata 
Grande e Ciriaco/MA e de Extremo Norte/TO, e criar as Resex de 
Enseada da Mata, município de Penalva/MA, e do Médio Rio Branco, 
Jauaperi/RR.

3. Instituir programa interministerial (MDA, MMA, MEC) de educação que:

a) Promova uma reflexão ampliada do modelo de exploração agrícola e 
de ocupação agrária reafirmando as dimensões do desenvolvimento 
rural sustentável e da biodiversidade; 

b) Valorize a cultura e o saber das mulheres do campo e da floresta, sobre 
o manejo dos recursos naturais, preservação do patrimônio genético 
e defesa dos territórios, com a produção de materiais didáticos, que 
incluam a sistematização de experiências e saberes locais.

4. Elaborar e implementar um novo Plano Nacional de Reforma Agrária, 
assegurando a obtenção de terras e as condições necessárias para o 
desenvolvimento sustentável dos assentamentos para atendimento das 
seguintes metas no ano de 2011:

a) Assentamento de 200 mil famílias pelo Incra;

b) Assentamento de 20 mil famílias pela Política Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF);

c) Regularização fundiária de 100 mil posses em terras públicas federais, 
estaduais e do Distrito Federal. Neste processo de regularização, 
atender, prioritariamente, as quebradeiras de coco babaçu nos estados 
do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará;

d) Reconhecimento e desintrusão de 40 territórios quilombolas, 
especialmente daqueles ocupados pelas quebradeiras de coco babaçu.

5. Trazer a reforma agrária para o centro do Programa Brasil sem 
Miséria, considerando que a reforma agrária é essencial para reduzir as 
desigualdades e a exclusão no campo, principalmente para as mulheres 
e a juventude. Neste sentido, promover, no âmbito do Programa, 
o assentamento emergencial de 50 mil famílias acampadas, sem 
prejuízo daquelas previstas no planejamento e no orçamento do Incra, 
assegurando aos assentamentos todas as políticas públicas que promovam 
o desenvolvimento e a autonomia das famílias.
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6. Ampliar para R$ 3 mil o valor da modalidade “Apoio Mulher” do Crédito 
Instalação, redefinindo seus critérios de modo a permitir a liberação 
dos recursos em até duas parcelas e para grupos de, pelo menos, três 
participantes de todos os projetos de assentamentos, independentemente 
do seu ano de criação. Implementar um amplo processo de divulgação 
sobre este direito e estimular o acesso das assentadas ao mesmo. 

7. Criar e implementar programas de abastecimento de água e saneamento que:

a) Assegurem o acesso à água potável para todas as propriedades 
familiares e comunidades rurais, em condições para consumo 
doméstico, produção e criação de animais;

b) Defendam as bacias hidrográficas como bem público destinado ao 
consumo humano e à produção de alimentos;

c) Construam um modelo de gestão pública da água, eficiente 
e participativo, redefinindo as taxas pelo serviço de água e a 
democratização do seu uso, contra a perspectiva do hidronegócio e a 
mercantilização da vida.

8. Criar um programa que promova a massificação da transição agroecológica 
nas unidades familiares de produção, assegurando: 

a) Articulação entre produtoras e produtores de alimentos agroecológicos 
e consumidores, com ênfase na produção de alimentos saudáveis, 
nas dimensões da saúde e da sustentabilidade e no fortalecimento e 
ampliação de mercados solidários e institucionais; 

b) Mecanismos de incentivo e de apoio à produção agroecológica, com 
a garantia de Ater pública, executada inclusive por associações e 
cooperativas; 

c) Readequação do crédito rural, tributação diferenciada, 
comercialização, geração de conhecimentos e tecnologias que 
permitam ampliar as iniciativas agroecológicas da agricultura 
familiar, especialmente aquelas promovidas pelas mulheres;

d) Visibilidade e valorização da produção agroecológica com destaque 
para essa produção nas feiras da agricultura familiar;

e) Articulação do Projeto Alternativo Integrado Sustentável (Pais) aos 
quintais produtivos implementados pelas mulheres;
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f) Valorização de práticas em agroecologia protagonizadas pela 
juventude do campo e da floresta, articulando as dimensões da 
formação e assessoria técnica, contemplando a sistematização, 
intercâmbio de experiências e construção de redes de referência em 
práticas agroecológicas.

9. Criar e garantir o funcionamento de instância interministerial permanente 
de controle sobre o uso de agrotóxicos que assegure: 

a) Ampliação do poder fiscalizador da Anvisa; 

b) Restrição ao uso de tecnologias que comprometam a saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, a produção de alimentos 
saudáveis e a manutenção dos ecossistemas, com maior rigor e 
punição ao uso de agrotóxicos;

c) Fiscalização efetiva da comercialização e uso de produtos já proibidos 
como 2.4-D, DDT e outros, cujo uso permanece, apesar da proibição 
e dos danos comprovados à saúde e ao meio ambiente; 

d) Fim da pulverização aérea de agrotóxicos e a proibição imediata 
dos ingredientes ativos glifosato, cihexatina, endosulfan, abamectin, 
fosmete, parathion, metamidofós, forate, triclorfom, thiram, 
carbofuram, paraquate e latofem; 

e) Divulgação dos danos causados pelos agrotóxicos à saúde e ao meio 
ambiente; 

f) Relatórios periódicos sobre as ações de restrição ao uso dos 
agrotóxicos divulgados nas organizações da sociedade civil.

10. Rever a composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CNTBio) e assegurar o cumprimento de suas atribuições, em especial 
quanto à:

a) Restrição à liberação de novos produtos transgênicos; 

b) Ampla divulgação em linguagem adequada dos impactos à saúde das 
trabalhadoras e trabalhadores, dos consumidores e consumidoras e à 
biodiversidade em função da produção e consumo de produtos de organismos 
geneticamente modificados (OGM), liberados para a exploração comercial;

c) Rotulagem dos alimentos que contenham estes organismos em sua 
composição.
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11. Criar um Programa Interministerial para a Promoção da Alimentação 
Saudável, de base agroecológica, com valorização da cultura alimentar, 
dos saberes locais e do estímulo aos circuitos locais de produção e de 
comercialização, na perspectiva da soberania e segurança alimentar e 
nutricional. Para tanto, deve garantir Ater pública, ações de capacitação, 
divulgação, além de promover a participação efetiva das mulheres 
trabalhadoras do campo e da floresta.

12. Adotar a desoneração fiscal para produtos alimentícios da cesta básica 
quando produzidos, processados e comercializados integralmente por 
agricultores familiares, ou quando produzidos na agricultura familiar e 
processados e/ou comercializados pelos empresários atuais, desde que 
estes garantam preço mínimo aos agricultores fornecedores.

13. Ampliar, qualificar e instituir como política pública o Programa de 
Organização Produtiva de Mulheres Rurais, de modo a atender à 
diversidade organizativa (grupos formais, informais, redes) e produtiva 
(agrícola, não agrícola e extrativista) por meio de:

a) Assessoria técnica, desde a concepção à elaboração e implementação 
dos projetos produtivos com capacitação e orientação para o acesso 
ao crédito;

b) Investimentos necessários à gestão, agregação de valor e inserção nos 
circuitos de comercialização; 

c) Orientação para a formalização dos grupos e articulação em redes; 
articulação com a economia solidária, PAA e Pnae;

d) Realização de feiras municipais, estaduais e nacionais e outros meios 
de comercialização.

14. Converter o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 
Rural em política pública permanente capaz de atingir a meta “Nenhuma 
Mulher Trabalhadora do Campo e da Floresta sem Documento”, até o ano 
de 2015, e garantir: 

a) Pleno funcionamento das unidades móveis em todos os estados da Federação, 
incluindo, no mínimo, cinco barcos para a região amazônica; 

b) Ações educativas e de orientação às mulheres trabalhadoras 
assentadas, agricultoras familiares, assalariadas, extrativistas, de 
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comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, para o acesso 
aos direitos sociais e previdenciários e às políticas públicas de apoio à 
organização produtiva; 

c) Mecanismos e espaços de participação e controle social em âmbito 
estadual e municipal. 

15. Universalizar a Ater, de base agroecológica, permanente e de qualidade 
para a agricultura familiar, extrativista e de comunidades tradicionais de 
modo a:

a) Garantir a Ater pública, de qualidade e condições para o seu exercício 
pelas Redes de Ater da sociedade civil;

b) Garantir o atendimento às mulheres trabalhadoras do campo 
e da floresta;

c) Valorizar o potencial e os saberes locais;

d) Articular o acesso às políticas de apoio à organização produtiva, 
crédito e comercialização;

e) Assegurar espaços de recreação para as crianças durante as atividades 
de Ater para as mulheres.

16. Promover, em caráter emergencial, a suplementação orçamentária de 300 
milhões para a Ater.

17. Estabelecer normas para que os projetos de crédito rural do Pronaf sejam 
avaliados conforme sua capacidade de pagamento de maneira individual, 
permitindo assim novos créditos na família; adotar para o Pronaf Mulher 
o risco da União para o melhor acesso pelas mulheres trabalhadoras 
do campo e da floresta e garantir o acesso ao Pronaf independente da 
existência de dívidas, adimplentes e inadimplentes, desde que os requisitos 
de viabilidade do projeto sejam atendidos, quanto à: 

a) Capacidade de gerar receitas necessárias ao pagamento do 
financiamento, devidamente corrigido, das possíveis despesas não 
financiadas, mas inerentes ao projeto;

b) Geração de renda líquida;

c) Avaliação técnica quanto à sobreposição ou sobrecarga aos fatores de 
produção de outros projetos da família (mão de obra, área e outros insumos).
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18. Inserir nas propostas político-pedagógicas e nos currículos escolares de 
todo o sistema educacional, temas, metodologias e materiais que dialoguem 
com as identidades e realidades do campo em toda a sua diversidade, 
abordando, especialmente: educação ambiental, relações sociais de gênero; 
diversidade racial e étnica; direitos sexuais e reprodutivos (afetividade, 
sexualidade, homoafetividade, violência sexual e social, saúde reprodutiva 
e violência sexista); combate a todas as formas de homofobia e lesbofobia.

19. Assegurar a pronta implementação do GT Interministerial, coordenado 
pelo MEC, com a participação dos movimentos sociais, que tem por 
objetivo a construção de critérios e de referenciais para a construção de 
creches públicas no campo e na floresta.

20. Assegurar e ampliar os recursos orçamentários do Programa de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SPM e destinar, no 
mínimo, 20% desses recursos à implementação de serviços específicos 
para atender às mulheres do campo e da floresta, em situação de violência. 

21. Implantar, até 2013, no âmbito do Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, 54 unidades móveis, incluindo barcos para 
a região amazônica, para atendimento às mulheres trabalhadoras do 
campo e da floresta em situação de violência, e cumprir, em 2011, a meta 
de 15 unidades móveis.

22. Aprovar, imediatamente, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), a 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e Floresta 
(PNSIPCF), com dotação orçamentária inicial para o ano 2011/2012 de R$ 
1 bilhão, a ser implementada em, no mínimo, mil municípios rurais, em 
especial aqueles com população abaixo de 50 mil habitantes, garantindo 
o acesso integral e resolutivo das populações do campo e da floresta aos 
serviços e ações em saúde, conforme as seguintes proposições:

a) Elaboração e pactuação, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
de um plano de metas de estruturação da Rede de Atenção Básica e 
Regionalização da Saúde, para o período 2011-2015, priorizando, no 
mínimo, mil municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, 
garantindo assistência integral à saúde da população do campo e da 
floresta, com acesso humanizado, eliminando o tempo de espera 
mediante contratação de equipes multiprofissionais, instalação de 
Unidades de Pronto-Atendimento (Upas), unidades de diagnóstico 
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e laboratórios e ampliação das farmácias do SUS nessas localidades;

b) Incorporação do protetor solar nas farmácias do SUS como medida 
de prevenção aos efeitos decorrentes da exposição ao sol;

c) Criação do Serviço Civil em Saúde, estabelecendo que profissionais 
de saúde graduados em universidades públicas e privadas devem, 
depois de concluído o curso, trabalhar durante um determinado 
período no SUS, em especial nos municípios rurais; 

d) Definição e implementação de uma Política de Valorização dos 
Trabalhadores(as) da Saúde no SUS que atuam em municípios 
rurais prevendo o estímulo à formação de profissionais em saúde 
com oportunidades para jovens rurais; qualificação profissional; 
profissionalização da gestão; incentivo à dedicação exclusiva e a 
interiorização, eliminando todas as formas de precarização, mediante 
um plano de cargos, carreira e salários;

e) Definição e implementação ações de valorização dos saberes e 
práticas tradicionais previstas nas políticas de saúde voltadas para 
as populações do campo e da floresta (PNSIPCF) e nas Práticas 
Integrativas e Complementares (PICs), garantindo a oferta de 
serviços de modo a contemplar as várias modalidades terapêuticas e 
o efetivo direito de escolha pelos usuários (homeopatia, fitoterápicos, 
acupuntura, farmácias vivas etc.);

f) Garantia do acesso das mulheres do campo e da floresta aos serviços 
de saúde. Na região amazônica, o acesso à esses serviços deve ser 
garantido por meio de atendimento médico-fluvial. Até o ano de 
2014, propõe-se a implantação de 20 barcos de saúde na região 
amazônica, que garantam ações de prevenção como atendimento e 
acompanhamento médico.

23. Ampliar em 100% as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saúde (2012-
2015) para a promoção da atenção integral à saúde da mulher, conforme 
as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM), com a garantia de sua efetiva implementação em todos municípios 
e regionais de saúde, em especial aqueles com população abaixo de 50 mil 
habitantes, que apresentem maior concentração de mulheres em situação de 
pobreza e de exclusão social e menor rede de serviços estruturada, mediante:
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a) Fortalecimento e ampliação da rede de prevenção e de controle 
do câncer de mama e colo de útero, com implantação pelo SUS de 
campanhas educativas voltadas para as mulheres do campo, unidades 
de diagnóstico citológico e mamário e centros de tratamento de 
lesões, instalados em territórios rurais/regionais, com entrega dos 
resultados de exames em até 15 dias e retorno ao médico garantido; 

b) Ampliação e melhoria da Rede de Atenção Básica, garantindo 
atendimento às mulheres e adolescentes em situação de violência 
doméstica e sexual, com profissionais capacitados para esse tipo de 
atendimento, conforme Protocolo do MS para este fim;

c) Ampliação e melhoria da Rede de Atenção, garantindo atendimento 
às mulheres (adultas, jovens e adolescentes), nas áreas da Saúde 
Sexual e Reprodutiva, incluindo ações educativas, prevenção à DST/
HIV/aids e câncer, planejamento reprodutivo, com fácil acesso e 
direito de escolha dos métodos contraceptivos; 

d) Realização de pesquisas com plantas medicinais e de novos métodos 
anticoncepcionais que não sejam nocivos à saúde da mulher; 

e) Definição de um sistema de registro e informação atualizado sobre a 
Saúde da Mulher, com recorte rural e urbano; 

f) Combate a toda e qualquer prática de racismo, sexismo, homofobia e 
lesbofobia, no âmbito do setor saúde; 

g) Investimento na formação e qualificação dos profissionais de saúde 
com enfoque no respeito à diversidade cultural e no combate às 
práticas preconceituosas e discriminatórias no exercício de suas 
funções, respeitando a livre expressão das mulheres em sua orientação 
sexual e afetiva. 

24. Criar em todos os Ministérios Coordenadorias de Gênero para assegurar 
a formulação, articulação e implementação de políticas públicas para as 
mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das cidades e avançar 
no processo de superação das desigualdades de gênero, garantindo, para 
tanto, orçamento para custeio e investimento.

25. Constituir a Coordenação de Juventude Rural no âmbito do MDA, 
destinando recursos e equipe próprios, com vistas à execução de políticas 
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articuladas e efetivas, apropriadas às realidades das juventudes rurais, 
especialmente no que diz respeito à superação das desigualdades de 
gênero, que atingem as jovens mulheres do campo e da floresta.
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APRESENTAÇÃO

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), no ano 
em que celebra 50 anos de sua constituição, apresenta, a Vossa Excelência, a 
pauta do 19º Grito da Terra Brasil, construída pelo Movimento Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR).

O 19º Grito da Terra Brasil expressa as principais demandas dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais que precisam ser urgentemente atendidas pelo governo 
federal. Para tanto, requeremos a abertura de negociações sobre todos os 
pontos da pauta com as áreas do vosso governo.

Reafirmamos ser imprescindível e urgente o redirecionamento no tratamento 
das políticas destinadas ao campo brasileiro, considerando que não haverá 
consolidação do desenvolvimento sustentável e nem combate à miséria se não 
forem enfrentadas as questões que estruturam o modelo de desenvolvimento 
baseado no agronegócio e no latifúndio, na concentração de terra, na renda e 
poder, nas desigualdades e na degradação ambiental.

O desenvolvimento rural sustentável e o fim da fome e da miséria no campo 
dar-se-ão com a democratização da terra e do território com ações de reforma 
agrária; a conservação ambiental, o fortalecimento da agricultura familiar que 
é garantidora da soberania alimentar e a geração de postos de trabalho e de 
renda; com a garantia de direito ao trabalho e emprego dignos e com políticas 
públicas e fomento à organização que permitam a afirmação da cidadania e do 
fim das desigualdades.

Na presente pauta, o MSTTR mantém a defesa intransigente da ampliação 
e do fortalecimento da reforma agrária; no aprimoramento do Pronaf e dos 
demais instrumentos que respondam às demandas da agricultura familiar e 
assegurem a soberania e a segurança alimentar, a renda e permanência das 
famílias no campo com dignidade e a cidadania; nas ações que assegurem a 
convivência com o semiárido a partir da construção de uma Política Nacional; 
na efetiva aplicação da Política Nacional dos Assalariados e Assalariadas 
Rurais; na organização sindical; na Política de Proteção Social; na implantação 
da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica; na proteção 
ambiental e no debate sobre os critérios de implantação de grandes projetos 

Anexo E – Grito da Terra do Brasil
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de infraestrutura, entre outras políticas públicas essenciais à qualidade de vida 
e de trabalho para os milhares de homens e mulheres do campo, das florestas 
e das águas.

Portanto, o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
espera, neste Grito Terra Brasil, conquistas efetivas para os trabalhadores 
e trabalhadoras rurais que constroem o desenvolvimento rural sustentável 
e solidário.

Brasília, 24 de abril de 2013

Pontos Centrais da Pauta 

Destaque para Saúde 

29 – SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR(A) RURAL
a) Regular, a partir de estudos técnicos, o trabalho nas atividades rurais 

extenuantes e desgastantes, à semelhança do corte da cana-de-açúcar, 
com a finalidade de estabelecer limites máximos para o trabalho e 
a produção diários, sem danos à saúde e à vida do trabalhador e 
trabalhadora rural.

b) Criar um espaço interministerial com a participação do MSTTR e 
pesquisadores, visando à construção de uma política nacional de 
controle e de uso do agrotóxico no Brasil.

c) Determinar o fim da pulverização aérea de agrotóxicos e a proibição 
imediata dos ingredientes ativos glifosato, abamectin, fosmete, 
parathion, forate, thiram, carbofuran, paraquate e lactofem, bem 
como estabelecer fiscalização rígida no combate de comercialização 
de produtos já proibidos, como o DDT e outros.

d) Assegurar o fornecimento obrigatório de alimentação no local 
de trabalho.

e) Garantir, por meio da legislação, a obrigatoriedade da qualidade 
do transporte dos trabalhadores rurais, com conforto, segurança, 
gratuidade e garantia de pagamento do tempo à disposição.

f) Reconhecer a atividade do corte da cana-de-açúcar como atividades 
exercidas em condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade 
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física do assalariado e da assalariada rural, garantido a estes 
trabalhadores o direito à aposentadoria especial com 15 anos de 
trabalho nesta atividade.

POLÍTICAS DE SAÚDE PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA 
FLORESTA – SUS:

37 – AUMENTAR A COBERTURA E A RESOLUTIVIDADE NA 
ATENÇÃO BÁSICA E ALTERAR O MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE

a) Definir plano de metas para estruturar a rede pública de saúde nos 
municípios, priorizando aqueles que têm população abaixo de 50 mil 
habitantes, garantindo ampliação da estratégia da saúde da família e 
da saúde bucal para as áreas rurais.

b) Ampliar o incentivo às práticas integrativas (homeopatia, acupuntura, 
farmácia viva, fitoterápicos), disponibilizando-as como alternativas 
de cuidado integral à saúde, abandonando a fragmentação do 
cuidado e retirando do centro do modelo o papel do hospital e das 
especialidades.

c) Fortalecer a participação do Ministério da Saúde e o debate das 
políticas de saúde nas instâncias intersetoriais de políticas públicas 
para o desenvolvimento rural sustentável na gestão federal (Condraf, 
Coordenação do Programa Territórios da Cidadania), implantando a 
gestão em redes e garantindo maior eficácia e efetividade às ações de 
saúde e de outras áreas sociais.

38 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR(A), SAÚDE 
AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO RURAL

a) Disponibilizar aos trabalhadores(as) rurais, por intermédio da 
farmácia básica, acesso a protetor solar, como instrumento de 
proteção à exposição excessiva a altas temperaturas.

b) Publicar Portaria pelo Ministério da Saúde para a organização de um 
novo padrão de registro, notificação e monitoramento no âmbito 
do Sistema Único de Saúde dos casos de acidentes de trabalho na 
agropecuária brasileira e acerca das contaminações por agrotóxicos, 
seja no manuseio, seja na contaminação por água, meio ambiente 
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ou alimentos, garantindo um processo amplo de orientação/
formação a todos os profissionais de saúde para esses procedimentos, 
contribuindo para a superação das dificuldades de comprovação do 
nexo causal entre agrotóxicos, intoxicações e doenças do trabalho, 
bem como a eliminação dos casos de suicídios.

c) Fortalecer as ações dos Cerests rurais de modo que possam organizar 
a demanda por identificação e por definição de nexo causal para 
casos de agravos suspeitos de relação com o trabalho. Esta é uma ação 
de apoio às lutas de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, 
vinculada ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), e revela 
a falha do seu sistema médico pericial e, no geral, de identificação de 
casos.

d) Estabelecer na CIT Programas Estaduais Anual de Ações em Saúde 
do Trabalhador(a) Rural, que permitam a avaliação da eficiência 
da gestão na melhoria das condições de trabalho e de saúde dos 
trabalhadores(as) rurais, que deve ser utilizado para pautar a 
programação e a liberação dos recursos financeiros para atuação da 
Renast, a exemplo de outras áreas de atuação do Ministério da Saúde;

e) Pactuar, na CIT, obrigatoriedade da discriminação das ações 
relacionadas à saúde do trabalhador(a) rural e seus valores específicos 
na Programação Anual de Saúde de estados e municípios, em especial 
naqueles em que há forte participação do agronegócio na economia 
locorregional.

f) Garantir a continuidade do financiamento em ST, da contrapartida 
dos governos estaduais e locais, a agilidade restrita na aplicação dos 
recursos, e o estabelecimento de prioridades relativas à saúde do 
trabalhador(a) rural, com base em informações epidemiológicas e do 
perfil produtivo.

g) Integrar a informação do Sinan com outros sistemas do SUS 
(especialmente com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, 
SIM e o Sistema de Informações Hospitalares, SIH) e com os sistemas 
de informações das instâncias de Previdência Social, em todas as 
esferas federativas;

h) Constituir Grupo de Trabalho com participação social, representada 
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pelos movimentos sociais e sindical de trabalhadores do campo e da 
floresta, visando à articulação, elaboração e aprovação de uma Política 
Nacional de Controle e de Redução dos Agrotóxicos e de fomento à 
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica;

i) Constituir Grupo de Trabalho com participação dos movimentos 
sociais e sindical do campo e da floresta para monitorar e avaliar 
o processo de implementação da Política Nacional de Saneamento 
Básico Rural sob a coordenação da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa)/Ministério da Saúde e Ministério das Cidades, identificando 
mecanismos de articulação desta política com o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) e Programa Nacional de Habitação 
Rural (PNHR), sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS).

39 – AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOS POVOS DO CAMPO E 
GARANTIR FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

Ampliar a capacitação de conselheiros e aumentar a representatividade 
dos usuários camponeses nos Conselhos de Saúde e espaços de gestão 
participativa, de acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 
2012, assegurando a formulação de uma agenda de saúde que contribua 
para a implementação, monitoramento e avaliação do plano operativo 
da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da 
Floresta, pactuada na CIT, em 2011.

40 – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE TRABALHADORES DA 
SAÚDE

Formulação e implementação de políticas articuladas entre os setores 
da saúde e da educação que favoreçam a interiorização da ação 
de trabalhadores da saúde, bem como assegurar a autonomia dos 
municípios e estados para criar mecanismos de atração e fixação de 
equipes multiprofissionais de saúde em todos os níveis do sistema.

41 – SUPERAR O SUBFINANCIAMENTO DO SUS
Apoiar o projeto de iniciativa popular Saúde+10, que determina 10% 
da receita bruta corrente da União para financiamento adequado à 
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estruturação e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
respeitando seus princípios originários.
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Portaria nº 565 /2013 – CIB/RS

O Secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando:

As Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990;

O Decreto Estadual nº 39.582, de 10 de junho de 1999;

Que a implementação do Sistema Único de Saúde é uma responsabilidade que 
deve ser compartilhada entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, com 
a participação da sociedade principalmente por meio dos Conselhos de Saúde;

Que o processo de implantação e implementação da descentralização das 
ações em serviço de saúde deve ser acompanhado por repasse de recursos 
financeiros e de cooperação técnica e operacional aos municípios;

Que a aplicação dos recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual 
de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde deverá, prioritariamente, financiar 
serviços e ações que fortaleçam a Atenção Básica de Saúde no âmbito municipal;

A importância das equipes de matriciamento para qualificação e fortalecimento 
da Atenção Básica, através da reorganização do modelo de atenção e do acesso 
a ações integrais de saúde para indivíduos e famílias;

A necessidade de ampliar e qualificar o acesso da população a ações de 
promoção, prevenção e recuperação da saúde, que contribuam para a melhoria 
dos indicadores de saúde;

Que compete aos municípios executar as ações e serviços de saúde, com 
cooperação técnica e financeira da União e dos estados (Art.30, CF/88);

A portaria GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011 que aprova a Política Nacional da 
Atenção Básica;

A necessidade de desenvolvimento de estratégias inovadoras com a finalidade 
de garantir acesso às ações e serviços de atenção básica para as populações 
do campo e da floresta no RS, conforme a Política Nacional instituída pela 
Portaria Nº 2.866, de 2 de Dezembro de 2011;

Anexo F – Portaria nº 565/2013 – CIB/RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

RESOLVE:

Art. 1º – Criar incentivo financeiro para aquisição de Unidade Móvel Terrestre 
para atuação de equipes de saúde da família em áreas rurais com 
população rarefeita.

Art. 2º – O incentivo para compra de cada Unidade Móvel Terrestre perfaz o 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo único – É obrigatório que todo veículo do tipo ambulância, 
micro-ônibus, Van, bem como qualquer outro, adquirido com 
recursos estaduais, contenha a seguinte inscrição: “Adquirido com 
recurso do Governo do Estado do Rio Grande do Sul”. Deverá 
também ser afixado nas portas do veículo o logotipo do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul disponível no site da Secretaria do 
Estado da Saúde.

§ 1º – Cada município selecionado pelos critérios desta Resolução será 
contemplado com recurso financeiro para aquisição de uma Unidade 
Móvel Terrestre de Saúde da Família.

Art. 3º – Para definição dos municípios elegíveis para receberem este recurso 
financeiro foram utilizados os seguintes critérios:

 – Municípios com densidade demográfica menor que 10 (dez) hab/Km² e que 
tenham mais que 70% da sua população vivendo em área rural.

Art. 4º – Os municípios elegíveis com base no critério acima estão relacionados 
no Anexo 1 desta Resolução.

Art. 5º – Os municípios que receberem este incentivo devem enviar para a 
Coordenação Estadual de Atenção Básica (CEAB/DAS/SES), no prazo 
máximo de 60 dias, Plano de Trabalho descrevendo as comunidades a 
serem atendidas pelas Unidades Móveis Terrestres de Saúde da Família 
e agenda de atividades da equipe multiprofissional de saúde, conforme 
modelo disponibilizado pela Coordenação.
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§ 1º – Devem ser priorizados no atendimento os assentamentos, acampamentos, 
comunidades de atingidos por barragens, comunidades de pescadores, 
comunidades de assalariados rurais que atuem no extrativismo vegetal ou 
mineral, comunidades quilombolas e comunidades de agricultores familiares.

Art. 6º – A prestação de contas dos recursos recebidos pelo município será 
realizada por meio do Relatório de Gestão Municipal de Saúde, conforme 
dispõe a Portaria nº 882/2012.

Art. 7º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, novembro de 2013.

CIRO CARLOS EMERIM SIMONI

Secretário de Estado da Saúde
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Anexo G – Relatório com os Resultados da Pesquisa sobre 
Acesso ao SUS com Populações do Campo e da Floresta

1 APRESENTAÇÃO
As populações do campo e da floresta são caracterizadas por povos e 
comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução social 
relacionados predominantemente com a terra. Neste contexto estão os 
camponeses, sejam eles agricultores familiares, trabalhadores rurais assentados 
ou acampados, assalariados e temporários que residam ou não no campo. 
Estão ainda as comunidades tradicionais, como as ribeirinhas, quilombolas e 
as que habitam ou usam reservas extrativistas em áreas florestais ou aquáticas 
e ainda as populações atingidas por barragens, entre outras.

Por um lado, a realidade rural brasileira é resultado de sua história econômica, 
política e cultural fundada na concentração de terra, de riqueza, uso dos 
recursos naturais, escravidão, extermínio de povos indígenas, marginalização 
de famílias e mulheres camponesas, mas também pelos conflitos e pelas lutas 
populares de resistência ao modelo autoritário e repressor, como Canudos, 
Quilombos, Ligas Camponesas e, hoje, os diversos movimentos sociais do 
campo e da floresta.

A população rural brasileira caracteriza-se por uma diversidade de 
raças, etnias, povos, religiões, culturas, sistemas de produções e padrões 
tecnológicos, segmentos sociais e econômicos, de ecossistemas e de uma rica 
biodiversidade. Assim, a riqueza deste Brasil rural vai além de seus recursos 
naturais, pois se encontra também na diversidade de sua gente, representada 
pelas populações tradicionais quilombolas, por povos indígenas, povos das 
florestas (agroextrativistas, seringueiros), povos do cerrado, do semiárido, 
da caatinga, dos campos, das montanhas, dos pampas e do pantanal, pelas 
comunidades ribeirinhas, pelas vilas litorâneas de pescadores artesanais e dos 
manguezais e pelas mulheres quebradeiras de coco babaçu das florestas de 
palmares (BRASIL, 2012a).

O Ministério da Saúde (MS), considerando as desfavoráveis condições de 
saúde dessas populações e visando diminuir as iniquidades em saúde, quanto 
à redução dos agravos que incidem nas taxas de morbidade e mortalidade 
neste grupo populacional, instituiu o Grupo da Terra (por meio da Portaria 
nº 2.460/2005), composto por representantes de órgãos governamentais, 
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movimentos sociais e convidados, que teve entre seus objetivos elaborar a 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta 
(PNSIPCF) e definir estratégias para a sua implementação no País. Este grupo 
constitui-se como um espaço de diálogo entre os movimentos sociais e o 
governo federal, buscando dar respostas às suas demandas e necessidades de 
saúde.

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta 
expressa o compromisso político do governo federal em garantir o direito e 
o acesso à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando 
seus princípios fundamentais de equidade, universalidade e integralidade. 
Esta Política traduz o citado desafio e também contempla o atual momento 
brasileiro de incluir as peculiaridades e especificidades da saúde dessas 
populações. O processo de sua construção baseou-se nas evidências das 
desigualdades e necessidades em saúde dessas populações e teve caráter 
participativo, por se fundamentar em amplo diálogo entre o governo e as 
lideranças dos movimentos sociais. (MS, 2013)

O presente relatório traz os resultados da “Pesquisa sobre acesso ao SUS com 
Populações do Campo e da Floresta”, realizada durante o II Encontro Nacional 
de Saúde com essas populações, que aconteceu em setembro de 2013, em 
Brasília/DF. 

A pesquisa foi coordenada pelo Departamento de Apoio à Gestão Participativa 
(DAGEP) da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do 
Ministério da Saúde (MS).

Este relatório foi elaborado pelo Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS 
(DOGES), a partir dos dados fornecidos pelo DAGEP/SGEP/MS.

2 OBJETIVO
O objetivo da pesquisa foi avaliar o acesso ao SUS e ainda conhecer o perfil 
dos participantes do II Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo 
e da Floresta.

3 METODOLOGIA
Os dados da pesquisa foram coletados no período de 18 a 20 de setembro de 
2013, durante o II Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo e da 
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Floresta, realizado no Centro de Convenções Israel Pinheiro, em Brasília/DF. 

Os questionários foram aplicados presencialmente pelos colaboradores do 
DAGEP/SGEP/MS que trabalham diretamente com a Política Nacional de 
Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. O público-alvo da 
pesquisa foi composto pelos participantes do II Encontro. 

O questionário, com 24 perguntas, foi elaborado pelo DAGEP/SGEP/MS. 
Cada entrevista durou em média cinco minutos.

Os resultados da pesquisa serão divulgados com o relatório do II Encontro, 
direcionado aos movimentos sociais, gestores, trabalhadores do SUS e à 
sociedade em geral.

4 RESULTADOS
De aproximadamente 150 pessoas que participaram do II Encontro, 58 
responderam à pesquisa, o que corresponde a 39% do total dos participantes.

A identificação do entrevistado foi opcional. Dos 58 respondentes, apenas 
dois (3,5%) não forneceram o nome.

Na primeira parte do questionário foram coletadas as seguintes informações: 
gênero/identidade de gênero, raça/cor, idade, escolaridade, estado civil, se 
tem filhos (e quantos), vínculo com o campo/floresta, município/estado e se 
é aposentado ou não.

O gênero/identidade de gênero foi preenchido no questionário de acordo com 
a observação do pesquisador. Conforme a tabela e o gráfico abaixo, verificou-
se que mais da metade dos respondentes (58,6%) são do gênero feminino.

Tabela 1. Gênero/Identidade de gênero

Respostas Total %

Feminino 34 58,6%

Masculino 23 39,7%

Transexual 
masculino 1 1,7%

Total Geral 58 100,0%

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 1. Gênero/identidade de gênero (%)

Com relação à raça/cor, 32,8% dos respondentes declararam-se pardos(as)/
morenos(as), 29,3% brancos(as) e 22,4% pretos(as).
Tabela 2. Raça/cor

Respostas Total %

Branco(a) 17 29,3%

Preto(a) 13 22,4%

Amarelo(a) 2 3,4%

Pardo(a)/(moreno)
(a) 19 32,8%

Indígena 2 3,4%

Não sabe/não 
informado (NS/NI) 5 8,6%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 2. Raça/cor

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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A idade dos entrevistados foi expressa por meio de faixas etárias. Dos 
entrevistados, 32,8% têm de 40 a 49 anos, 29,3%, de 30 a 39 anos e 20,7%, 
de 50 a 59 anos.

No que tange à escolaridade, 29,3% dos entrevistados concluíram o nível 
médio (ginasial) e 27,1% concluíram o nível superior. Nenhum entrevistado 
respondeu que não sabe ler/escrever ou que foi apenas alfabetizado.

Tabela 3. Faixa etária
Respostas Total %

20 a 29 anos 3 5,2%

30 a 39 anos 17 29,3%

40 a 49 anos 19 32,8%

50 a 59 anos 12 20,7%

60 a 69 anos 5 8,6%

70 a 79 anos 1 1,7%

Não sabe/não 
informado (NS/NI) 1 1,7%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 3. Faixa etária (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Tabela 4. Escolaridade
Respostas Total %

Nível fundamental (primário) incompleto 6 10,3%

Nível fundamental (primário) completo 9 15,5%

Nível médio (ginasial) incompleto 3 5,2%

Nível médio (ginasial) completo 17 29,3%

Superior incompleto 7 12,1%

Superior completo 16 27,1%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 5. Estado civil
Respostas Total %

Casada(o) 25 43,1%

Solteira(o) 14 24,1%

Viúva(o) 2 3,4%

Divorciada(o) 7 12,1%

Separada(o) 2 3,4%

União Estável 6 10,3%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 4. Escolaridade (%)

No que diz respeito ao estado civil, 43,1% dos entrevistados são casados, 24,1% 
são solteiros e 12,1% são divorciados.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 5. Estado civil (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

A grande maioria dos entrevistados (81%) têm filhos. Destes, 29,8% têm 3 
filhos e 25,5% têm 2 filhos.

Tabela 6. Tem filhos?
Respostas Total %

Sim 47 81%

Não 9 15,5%

Não sabe/não 
informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 6. Tem filhos? (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 7. Quantidade de filhos

Na pergunta sobre o vínculo com o Campo/Floresta, 72,4% responderam que 
moram e trabalham.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 7. Qual o vínculo com o Campo/Floresta?
Respostas Total %

Mora e Trabalha 42 72,4%

Mora 2 3,4%

Trabalha 11 19%

Não sabe/não 
informado (NS/NI) 3 5,2%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 8. Qual o vínculo com o Campo/Floresta? (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Tabela 8. Município/Estado
UF Município Total %

AC Rio Branco 1 1,7%

AM Altazes 1 1,7%

 Tefé 1 1,7%

AP Ferreira Gomes 1 1,7%

 Mazagão 1 1,7%

BA Senhor do Bonfim 1 1,7%

CE Fortim 1 1,7%

ES São Mateus 1 1,7%

GO Formosa 1 1,7%

MA Igarapé do Meio 1 1,7%

 São Luís 1 1,7%

MG Bom Despacho 1 1,7%

Frei Inocêncio 1 1,7%

Jampruca 1 1,7%

Ladainha 2 3,4%

Muriaé 1 1,7%

Ouro Verde de Minas 1 1,7%

Perdigão 1 1,7%

 Viçosa 1 1,7%

MS Jaraguari 1 1,7%

PA Altamira 2 3,4%

Benevides 1 1,7%

Curralinho 1 1,7%

Curuçá 2 3,4%

Marabá 1 1,7%

 Santarém 1 1,7%

PE Caruaru 1 1,7%

Recife 1 1,7%

 Vitória de Santo Antão 1 1,7%

Dos entrevistados, 15,5% residem no Estado de Minas Gerais e 13,8% no 
Estado do Pará. Não houve participação do Distrito Federal e dos estados de 
Alagoas, Paraná e Roraima.

continua...
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UF Município Total %

PI Altos 1 1,7%

Campo Maior 1 1,7%

Picos 1 1,7%

 União 1 1,7%

RJ Paraty 1 1,7%

RN Acari 1 1,7%

RO Guajará-Mirim 1 1,7%

Jaru 1 1,7%

 RO Nova Mamoré 1 1,7%

RS Nova Santa Rita 1 1,7%

Selbach 1 1,7%

 Tupanciretã 1 1,7%

SC Campo Erê 1 1,7%

Chapecó 1 1,7%

Imbituba 1 1,7%

 Laguna 1 1,7%

SE Indiaroba 1 1,7%

SP Araçatuba 1 1,7%

 Araras 1 1,7%

TO Araguatins 1 1,7%

Buriti do Tocantins 2 3,4%

Carrasco Bonito 1 1,7%

 Palmas 1 1,7%

NS/NI Não sabe/não informado 
(NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%

... continuação

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 9. Estado (%)

Tabela 9. Aposentado(a)
Respostas Total %

Sim 6 10,3%

Não 50 86,2%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 10. Aposentado/Aposentada (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Apenas 6, dos 58 participantes da pesquisa são aposentados.
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Tabela 10. Pergunta 1 – Participa de Movimento/Entidade/Instituição:
Respostas Total %

Sim 56 96,6%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 11. Demonstrativo da Pergunta 1 (%)

A segunda parte do questionário é composta por 14 perguntas, que inclui as 
questões sobre o acesso ao SUS.

Na primeira pergunta, 96,6% dos entrevistados responderam que participam 
de movimentos, entidades ou instituições. 

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Dos entrevistados, 41,4% participam do Conselho Municipal de Saúde e pode-
se afirmar que 88% já ouviram falar, considerando também os que participam.
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Tabela 11. Pergunta 2 – Já ouviu falar sobre o Conselho Municipal de 
Saúde do seu município?

Respostas Total %

Sim, participo 24 41,4%

Sim, sou conselheiro(a) 4 6,9%

Sim, já ouvi falar 27 46,6%

Não 1 1,7%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

70 a 79 anos 1 1,7%

Não sabe/não informado (NS/NI) 1 1,7%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 12. Demonstrativo da Pergunta 2 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Quase metade dos respondentes (48,3%) conhece a Ouvidoria-Geral do SUS/
Disque Saúde – 136.

Tabela 12. Pergunta 3 – Conhece a Ouvidoria Geral do SUS/Disque-Saúde 
– 136?

Respostas Total %

Sim 28 48,3%

Não 27 46,6%

Não sabe/não informado (NS/NI) 3 5,2%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 13. Demonstrativo da Pergunta 3 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Dos entrevistados, 75,9% responderam que existe Unidade Básica ou Estratégia 
de Saúde da Família em sua comunidade.

Tabela 13. Pergunta 4 – Existe Unidade Básica ou Estratégia de Saúde 
da Família em sua comunidade?Respostas Total %

Sim 44 75,9%

Não 11 19%

Não sabe/não informado (NS/NI) 3 5,2%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 14. Demonstrativo da Pergunta 4 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Dos entrevistados, 84,5% recebem visitas de agentes comunitários de saúde 
em sua casa.
Tabela 14. Pergunta 5 – Recebe visitas de agentes comunitários de saúde 
em sua residência?

Respostas Total %

Sim 49 84,5%

Não 7 12,1%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 15. Demonstrativo da Pergunta 5 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Na pergunta 6, o entrevistado sinalizou se precisou de algum atendimento 
pelo SUS no último ano e, em caso afirmativo, se foi ou não atendido. Os 
atendimentos mais procurados foram as consultas médicas, os exames de 
laboratório e os medicamentos. 

Em alguns casos havia duas respostas preenchidas (busquei atendimento, 
mas não fui atendido, e busquei atendimento e fui atendido). Nestes casos os 
resultados foram desprezados, por isso o total em alguns atendimentos não 
atingiu a marca de 58 entrevistados.
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Tabela 15. Pergunta 6 – Precisou de algum atendimento no SUS nos 
últimos 12 meses?

Respostas Não precisei de 
atendimento

Busquei 
atendimento, mas 

não fui atendido(a)

Busquei 
atendimento e fui 

atendido(a)
Total de 

entrevistados

Vacinação, 
curativos 39 (67,2%) 2 (3,4%) 16 (27,6%) 57 (98,3%)

Orientações, 
palestras 43 (74,1%) 3 (5,2%) 12 (20,7%) 58 (100%)

Consultas 
médicas 25 (43,1%) 8 (13,8%) 24 (41,4%) 57 (98,3%)

Consulta 
odontológica/
dentista

47 (81%) 6 (10,3%) 4 (6,9%) 57 (98,3%)

Exames de 
laboratório 32 (55,2%) 6 (10,3%) 19 (32,8%) 57 (98,3%)

Atendimentos de 
Urgência/Samu 52 (89,7%) 3 (5,2%) 3 (5,2%) 58 (100%)

Internações 55 (94,8%) 0 3 (5,2%) 58 (100%)

Centro de 
Atenção 
Psicossocial – 
Caps

55 (94,8%) 0 3 (5,2%) 58 (100%)

Para pegar 
medicamento 29 (50%) 8 (13,8%) 16 (27,6%) 53 (91,4%)

Outros 
procedimentos 53 (91,4%) 1 (1,7%) 4 (6,9%) 58 (100%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Sobre o tempo para chegar ao serviço de saúde mais próximo de sua residência, 
58,3% responderam que gastam até 30 minutos.

Tabela 16. Pergunta 7 – Quanto tempo gasta para chegar ao serviço de saúde 
mais próximo de sua casa?

Respostas Total %

Até 30 minutos 34 58,6%

De 30 minutos a 1 hora 10 17,2%

De 1 a 2 horas 3 5,2%

De 2 a 4 horas 4 6,9%

De 4 horas a 1 dia 1 1,7%

Mais de 1 dia 4 6,9%

Precisou buscar atendimento em outro 
município/estado 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 16. Demonstrativo da Pergunta 7 (%)

Tabela 17. Pergunta 8 – Qual(is) o(s) meio(s) de transporte normalmente 
utilizado(s) para se deslocar ao serviço de saúde:

Na pergunta 8, era permitido marcar mais de uma resposta. O meio de 
transporte mais utilizado para chegar ao serviço de saúde é o carro próprio, 
utilizado por 22,4% dos entrevistados.

Respostas Total %

A pé 10 17,2%

Barco 5 8,6%

Bicicleta 2 3,5%

Carro próprio 13 22,4%

Moto 5 8,6%

Ônibus 5 8,6%

A pé, barco 1 1,7%

A pé, bicicleta 4 7%

A pé, carro de terceiros 1 1,7%

A pé, carro próprio 1 1,7%

A pé, barco, carro de terceiros, ônibus 1 1,7%

A pé, carro de terceiros, moto, ônibus 1 1,7%

A pé, carro próprio, ônibus 1 1,7%

A pé, moto, ônibus 1 1,7%

Barco, carro próprio 1 1,7%

continua...

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Respostas Total %

Barco, carro de terceiros, ônibus 1 1,7%

Carro de terceiros, carro próprio 1 1,7%

Carro de terceiros, moto 1 1,7%

Carro de terceiros, ônibus 1 1,7%

Carro próprio, moto, ônibus 1 1,7%

Ônibus, tração animal 1 1,7%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

... continuação

Gráfico 17. Demonstrativo da Pergunta 8 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Na pergunta 9, os entrevistados responderam qual(is) atendimento(s) 
costumam buscar. 29,3% buscam atendimento com rezadeira(o), benzedeira(o) 
e raizeira(o).

Tabela 18. Pergunta 9 – Costuma buscar atendimento com:
Respostas Total %

Rezadeira(o) 5 8,6%

Benzedeira(o) 3 5,2%

Raizeira(o) 6 10,3%

Parteira 1 1,7%

Outras práticas tradicionais 4 6,9%

Rezadeira(o) e benzedeira(o) 2 3,5%

Rezadeira(o), benzedeira(o) e raizeira(o) 17 29,3%

Rezadeira(o), benzedeira(o), raizeira(o) e outras práticas 
tradicionais 3 5,2%

Rezadeira(o), benzedeira(o), raizeira(o) e parteira 3 5,2%

Rezadeira(o), benzedeira(o), raizeira(o), parteira e outras 
práticas tradicionais 2 3,5%

Rezadeira(o) e outras práticas tradicionais 1 1,7%

Benzedeira(o), raizeira(o) e outras práticas tradicionais 1 1,7%

Benzedeira(o) e outras práticas tradicionais 1 1,7%

Benzedeira(o) e parteira 1 1,7%

Benzedeira(o) e raizeira(o) 1 1,7%

Benzedeira(o), raizeira(o) e outras práticas tradicionais 1 1,7%

Raizeira(o) e outras práticas tradicionais 1 1,7%

Nenhuma 3 5,2%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,5%

Total Geral 58 100%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Tabela 19. Outras práticas tradicionais
Respostas Total

Acupuntura 2

Biodigital 1

Biossaúde 1

Chás 2

Chás medicinais 1

Ervas medicinais 1

Fitoterápicos 4

Homeopatia 1

Médicos 1

Remédios caseiros 1

Total Geral 58
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Gráfico 18. Demonstrativo da Pergunta 9 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
Aos entrevistados que responderam que buscam outras práticas tradicionais, 
foi perguntado quais. A tabela a seguir mostra as respostas dadas pelos 
entrevistados.
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Tabela 20. Pergunta 10 – Qual a atividade que exerce no meio rural?
Respostas Total %

Camponês(a) 3 5,2%

Agricultor(a) Familiar 15 25,9%

Trabalhador(a) rural assentado(a) 8 13,8%

Trabalhador(a) rural acampado(a) 1 1,7%

Trabalhador(a) rural temporário(a) 1 1,7%

Quilombola 4 6,9%

Ribeirinho(a) 3 5,2%

Pescador(a) artesanal 4 6,9%

Extrativistas em áreas florestais ou 
aquáticas 4 6,9%

População atingida por barragem 1 1,7%

Outra condição. Qual? 12 20,7%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Quanto à atividade que exercem no meio rural, 25,9% dos entrevistados 
responderam que são agricultores(as) familiares e 13,8% são trabalhadores 
rurais assentados. Conforme descrito na Tabela 21, 20,7% responderam “outra 
condição”.

Tabela 21. Outra condição. Qual?
Respostas Total %

Coordenadora do Setor de Saúde do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST) 1 8,3%

Agente Comunitário de Saúde (ACS) 1 8,3%

Assalariada 1 8,3%

Assessor na Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/PE) 1 8,3%

Assessoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura – (Fetag/
PA), filha de trabalhador rural 1 8,3%

Assessoria rural 1 8,3%

Formação 1 8,3%

Monitor de escola família agrícola 1 8,3%

Trabalha em terra devoluta que hoje foi legalizada 1 8,3%

Não sabe/não informado (NS/NI) 3 25%

Total Geral 58 100,0%
Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gráfico 19. Demonstrativo da Pergunta 10 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

No que tange ao contato com agrotóxicos, 29,3% dos entrevistados responderam 
que têm indiretamente, 27,6% nunca tiveram contato e 17,2% tiveram contato, 
mas não têm mais.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 22. Pergunta 11 – Tem ou teve contato com agrotóxico (também 
conhecido como veneno ou defensivo agrícola)?

Respostas Total %

Sim, diretamente e frequentemente 5 8,6%

Sim, diretamente e às vezes 7 12,1%

Sim indiretamente (lava roupa do marido, água ou alimento em 
exposição) 17 29,3%

Já tive contato, não tenho mais 10 17,2%

Nunca tive contato com agrotóxicos 16 27,6%

Não sabe/não informado (NS/NI) 3 5,2%

Total Geral 58 100,0%



Relatório do II Encontro Nacional de Saúde das
Populações do Campo, da Floresta e das Águas

119

Gráfico 20. Demonstrativo da Pergunta 11 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

A grande maioria dos entrevistados conhece o Programa Mais Médicos. 
Aos que responderam “sim” foi perguntado se, em sua opinião, o 
Programa vai melhorar a saúde no seu município. Apenas um entrevistado 
respondeu que não.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 23. Pergunta 12 – Você conhece o Programa Mais Médicos?

Respostas Total %

Sim 51 87,9%

Não 5 8,6%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%

Gráfico 21. Demonstrativo da Pergunta 12 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Com relação à rede de esgoto no local onde moram, 20,7% dos entrevistados 
responderam que existe, mas a maioria dos entrevistados (60,3%) utiliza fossa.

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 24. Pergunta 13 – Existe rede de esgoto onde você mora?
Respostas Total %

Sim 12 20,7%

Não, utilizamos fossa 35 60,3%

Não, utilizamos o rio para despejar dejetos 4 6,9%

Não, utilizamos casinha 4 6,9%

Outros 1 1,7%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%

Gráfico 22. Demonstrativo da Pergunta 13 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

No que tange ao tipo de abastecimento, 36,2% responderam que o local onde 
residem possui água encanada. Nesta pergunta foi possível marcar mais de 
uma resposta.
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Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.

Tabela 25. Pergunta 14 – Qual(is) o(s) tipo(s) de abastecimento de água 
que o local possui?

Respostas Total %

Água encanada 21 36,2%

Fonte natural 9 15,5%

Poço artesiano 11 19%

Cisterna 3 5,2%

Água encanada, cisterna 4 6,9%

Água encanada, fonte natural 1 1,7%

Água encanada, poço artesiano 4 6,9%

Água encanada, poço artesiano, cisterna 1 1,7%

Fonte natural, poço artesiano 1 1,7%

Outros 1 1,7%

Não sabe/não informado (NS/NI) 2 3,4%

Total Geral 58 100,0%

Gráfico 23. Demonstrativo da Pergunta 14 (%)

Fonte: Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SGEP/MS.
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Gênero/Identidade de Gênero (Não perguntar, conforme observação do 
pesquisador):

( ) Feminino

( ) Masculino

( ) Travesti

( ) Transexual ( ) Masculino     ( ) Feminino

Raça/cor (autodeclarada):

( ) Branco(a)

( ) Preto(a)

( ) Amarelo(a)

( ) Pardo(a)/moreno(a)

( ) Indígena

( ) Não sabe/não informado

Idade: __________

Escolaridade:

( ) Não sabe ler/escrever

( ) Alfabetizado (Pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete 
simples no idioma que conhece)

( ) Nível fundamental (primário) incompleto

( ) Nível fundamental (primário) completo

( ) Nível médio (ginasial) incompleto

( ) Nível médio (ginasial) completo

( ) Superior incompleto

( ) Superior completo

( ) Não sabe/não informado

ANEXO: QUESTIONÁRIO
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Estado civil:

( ) Casado(a)

( ) Solteiro(a)

( ) Viúvo(a)

( ) Divorciado(a)

( ) Separado(a)

( ) União estável

( ) Não sabe/não informado

Tem filhos?

( ) Sim. Quantos? ________

( ) Não

Qual o vínculo com o Campo/Floresta?

( ) Mora e Trabalha

( ) Mora

( ) Trabalha

( ) Nenhum

( ) Não sabe/não informado

Município/Estado: ______________________

Aposentado(a): 

( ) Sim 

( ) Não

1. Participa de Movimento/Entidade/Instituição:

( ) Sim. Qual: _______________  

( ) Não 

2. Já ouviu falar sobre o Conselho Municipal de Saúde no seu município?

( ) Sim, participo

( ) Sim, sou conselheiro(a)
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( ) Sim, já ouvi falar

( ) Não

( ) Não sabe/não informado

3. Conhece a Ouvidoria-Geral do SUS/Disque-Saúde – 136?

( ) Sim  ( ) Caso sim, você já acessou?

( ) Não  

4. Existe Unidade Básica ou Estratégia de Saúde da Família em sua comunidade?

( ) Sim  

( ) Não  

( ) Não sabe/não informado

5. Recebe visitas de agentes comunitários de saúde em sua residência?

( ) Sim  

( ) Não

( ) Não sabe/não informado

6. Precisou de algum atendimento no SUS nos últimos 12 meses?

Não precisei de 
atendimento

Busquei 
atendimento, 
mas não fui 
atendido(a)

Busquei 
atendimento e 
fui atendido(a)

Vacinação, curativos

Orientações, palestras

Consultas médicas

Consulta odontológica/dentista

Exames de laboratório

Atendimentos de Urgência/Samu

Internações

Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps) 

Para pegar medicamento

Outros procedimentos



Ministério da Saúde

126

7. Quanto tempo gasta para chegar ao serviço de saúde mais próximo 
de sua casa?

( ) Até 30 minutos

( ) De 30 minutos a 1 hora

( ) De 1 a 2 horas

( ) De 2 a 4 horas

( ) De 4 horas a 1 dia

( ) Mais de 1 dia

8. Qual o meio de transporte normalmente utilizado para se deslocar ao 
serviço de saúde:

( ) A pé

( ) Barco

( ) Bicicleta

( ) Carro de terceiros

( ) Carro próprio

( ) Moto

( ) Ônibus

( ) Tração animal

( ) Outros

( ) Não sabe/não informado

9. Costuma buscar atendimento com:

( ) Rezadeira(o)

( ) Benzedeira(o)

( ) Raizeira(o)

( ) Parteira

( ) Outras práticas tradicionais. Quais? _________________

( ) Nenhuma

( ) Não sabe/não informado
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10. Qual a atividade que exerce no meio rural?

( ) Camponês(a)

( ) Agricultor(a) familiar

( ) Trabalhador(a) rural assentado(a)

( ) Trabalhador(a) rural acampado(a)

( ) Trabalhador(a) rural assalariado(a)

( ) Trabalhador(a) rural temporário(a)

( ) Quilombola

( ) Ribeirinho(a)

( ) Pescador(a) artesanal

( ) Extrativistas em áreas florestais ou aquáticas

( ) População atingida por barragem

( ) Outra condição. Qual? ________________________________

( ) Não sabe/não informado

11. Tem ou teve contato com agrotóxico (também conhecido como veneno ou 
defensivo agrícola)

( ) Sim, diretamente e frequentemente

( ) Sim, diretamente e às vezes

( ) Sim, indiretamente (lava roupa do marido, água ou alimento em 
exposição)

( ) Nunca tive contato com agrotóxicos

( ) Já tive contato, não tenho mais

( ) Não sabe/não informado

12. Você conhece o Programa Mais Médicos?

( ) Sim

( ) Não
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Se sim, você acha que vai melhorar a saúde no seu município?

( ) Sim

( ) Não

13. Existe rede de esgoto onde você mora?

( ) Sim

( ) Não, utilizamos fossa

( ) Não, utilizamos o rio para despejar dejetos

( ) Não, utilizamos casinha

( ) Outros

( ) Não sabe/não informado

14. Qual o tipo de abastecimento de água que o local possui?

( ) Água encanada

( ) Fonte natural

( ) Poço artesiano

( ) Cisterna

( ) Outros

( ) Não sabe/não informado
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