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APRESENTAÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído com o objetivo de atender 
às demandas e necessidades de saúde da população brasileira, com base nos 
princípios gerais da universalidade, da integralidade, da eqüidade, dos prin-
cípios organizativos da transversalidade, da descentralização, da participação 
popular e do controle social.

Em um país marcado pela iniqüidade e exclusão social, especialmente em 
relação às diferenças de gênero, raça/etnia, classe social e renda etc., esse ob-
jetivo só pode ser atingido com ações específicas voltadas para a melhoria das 
condições de saúde dos setores mais vulneráveis da população.

Entre esses,  merece destaque o conjunto dos brasileiros e brasileiras que 
vivem no campo e na floresta. Nesses espaços, o exercício dos direitos sociais, 
em geral, e do direito à saúde, em particular, está aquém da realidade das 
grandes e médias cidades do país.

Com base nisso, o Ministério da Saúde, em articulação com outros minis-
térios e instituições governamentais, pesquisadores, organizações não-gover-
namentais e movimentos sociais, reunidos no Grupo da Terra, desencadeou 
o processo de construção da Política Nacional de Saúde das Populações do 
Campo e da Floresta. Esse processo, coordenado pela Secretaria de Gestão Es-
tratégica e Participativa (SGEP), teve como um de seus momentos culminan-
tes a realização do I Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo 
e da Floresta, nos dias 1.º e 2 de dezembro de 2006, em Brasília.

Compreendendo a importância estratégica desse encontro e a necessidade 
de divulgar amplamente o conteúdo principal de suas discussões e delibera-
ções, o Ministério da Saúde coloca à disposição de todos os interessados esta 
síntese do relatório do evento, com a perspectiva de fazer avançar o debate e 
ampliar e aperfeiçoar as ações de saúde integral das populações do campo e da 
floresta.
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INTRODuÇÃO

O Ministério da Saúde (MS) promoveu nos dias 1.º e 2 de dezembro de 
2006, em Brasília, o I Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo 
e da Floresta, sob a coordenação da Secretaria de Gestão Estratégica e Partici-
pativa (SGEP). O encontro discutiu a situação de saúde dessas populações e a 
proposta preliminar da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo 
e da Floresta, a ser adotada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Participaram do encontro as entidades representativas dos movimentos 
sociais organizados do campo e da floresta, entre elas, o Conselho Nacional de 
Seringueiros (CNSeringueiros), a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), a Coordenação Nacional de Articulação das Comu-
nidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), o Movimento de Mulheres Cam-
ponesas do Brasil (MMC/Brasil), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil  
(Fetraf/Brasil), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde  
(Conasems), representantes dos Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento 
Agrário, do Meio Ambiente e das secretarias especiais, com status de ministé-
rio, ligadas à Presidência da República: de Aqüicultura e Pesca (Seap/PR), de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir/PR) e de Políticas para as 
Mulheres  (SEPM/PR). O encontro contou com cerca de 150 participantes.

A construção da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo e 
da Floresta significa um compromisso pela saúde dessas populações, que com-
preendem povos e comunidades que têm seus modos de vida e reprodução 
social relacionados predominantemente com o campo, a floresta, os ambien-
tes aquáticos, a agropecuária e o extrativismo, entre elas1: camponeses; agri-
cultores familiares; trabalhadores rurais assentados, acampados, assalariados 
e temporários que residam ou não no campo; comunidades de quilombos; po-
pulações que habitam ou usam reservas extrativistas; populações ribeirinhas; 
populações atingidas por barragens; e outras comunidades tradicionais.

1 Neste documento, pressupõe-se que os termos camponeses, agricultores, trabalhadores, assen-
tados, acampados, assalariados etc. contemplam a sua flexão de gênero, ou seja, camponesas, 
agricultoras, trabalhadoras, assentadas, acampadas, assalariadas, etc. 
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A viabilidade desse compromisso e dessa Política depende da participa-
ção dessas populações nas instâncias de controle social do SUS, bem como 
do engajamento das instâncias gestoras das diferentes esferas do estado: pre-
feituras municipais, governos estaduais e federal, responsáveis pelas políticas 
públicas inter-relacionadas às questões de saúde, educação e previdência so-
cial, questão agrária e ao financiamento da assistência técnica, em particular, 
à agricultura familiar e camponesa, por meio do Programa Nacional de Apoio 
à Agricultura Familiar  (Pronaf)  e outras iniciativas.

O encontro reafirmou a necessidade de adequação do SUS às peculiari-
dades do universo dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, dos povos 
e comunidades tradicionais, inclusive os povos da floresta. Essa adequação 
pressupõe a concretização dos princípios gerais do SUS, a saber, a universa-
lidade, a integralidade e a eqüidade, resgatando-se os seus princípios organi-
zativos, como a transversalidade, a descentralização, a participação popular e 
o controle social, com vistas ao acesso dessas populações às ações integrais de 
saúde.

Em todas as plenárias e grupos de discussão, o encontro se caracterizou pela 
participação entusiástica e qualificada de trabalhadores e representantes dos 
movimentos sociais e entidades do campo e da floresta, que enriqueceram o 
diagnóstico da situação de saúde dessas populações e contribuíram com pro-
postas para o enfrentamento e superação do atual quadro de iniqüidades. Todas 
essas contribuições foram agregadas ao documento, ainda em fase de elabora-
ção, da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo e da Floresta.
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PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO

1º dia – 1.º/12/2006

9h Solenidade de Abertura

10h
Painel I: O Cenário Político e o Significado da  
Política Nacional de Saúde das Populações do 
Campo e da Floresta

12h30 Almoço

14h às 18h
Painel II: Experiências Exitosas de Saúde das 
Populações do Campo e da Floresta

20h Jantar

2º dia – 2/12/2006

9h
Apresentação do documento da Política Na-
cional de Saúde das Populações do Campo e 
da Floresta

9h30
Grupos de trabalho – Contribuições ao  
Documento da Política

12h30 Almoço
14h Grupos de Trabalho
16h Café
17h Plenária
18h Encerramento
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SOLENIDADE DE ABERTuRA

Composição da Mesa

Coordenação

Antônio Alves de Souza – Secretário de Gestão Estratégica e Participativa, 
do Ministério da Saúde (SGEP)

Expositores

Jarbas Barbosa – Secretário-Executivo do Ministério da Saúde (SE/MS)

Manoel Silva da Cunha – Presidente do Conselho Nacional de Seringueiros 
(CNSeringueiros)

Noemi Krefta – Coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas 
(MMC/Brasil)

Paulo Ueti – Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST)

Manoel José dos Santos – Presidente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura (Contag)
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Antônio Alves de Souza 
Secretário de Gestão Estratégica e Participativa,  
do Ministério da Saúde (SGEP)

O secretário de Gestão Estratégica e Participativa destacou a importância 
do atual momento político para a ampliação do exercício da cidadania e da 
democracia e para a melhoria da qualidade de vida das populações do campo 
e da floresta. Ressaltou que, pela primeira vez na história, o Estado brasileiro 
se compromete com a formulação e implementação de uma política de saúde 
voltada especificamente para essas populações. Até agora, propostas de po-
líticas públicas em saúde eram voltadas principalmente para as populações 
urbanas.

Afirmou que o MS está conseguindo estender o acesso aos serviços de 
saúde para as populações do campo e da floresta e que esse é, inclusive, um 
dos grandes desafios do segundo mandato do Governo Lula e do Ministério 
da Saúde. Nesse sentido, acrescentou que o MS está planejando a ampliação 
do raio de ação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um 
programa que foi implantado em 2003.

Em seguida, solicitou a contribuição de todos os presentes para o enri-
quecimento e aperfeiçoamento do texto da Política, a fim de ser aprovada e 
implantada, ainda no primeiro semestre de 2007, dada a sua importância para 
a melhoria da qualidade de vida e saúde dessas populações.

Elogiou ainda a atuação do Grupo da Terra, que conta com a par-
ticipação de técnicos de diversos ministérios e representantes dos mo-
vimentos sociais do campo e da floresta e é coordenado pela Secre-
taria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde  
(SGEP). Em seguida destacou a importância desse grupo para o processo de 
implementação da Política, após sua aprovação.

Enfatizando o fato singular e original de ser essa política uma construção 
participativa, o que fortalece seu caráter democrático, solicitou que todos os 
agentes sociais envolvidos, “os representantes das entidades e movimentos e, 
principalmente os usuários do SUS nos ajudem fiscalizando, cobrando, dando 
sugestões, porque levar os serviços de saúde para as populações do campo e 
da floresta é certamente bem mais difícil do que levá-los para as populações 
urbanas”.
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Manoel Silva da Cunha 
Presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNSeringueiros)

O presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros alertou para as con-
dições precárias de saúde das populações que representa, mesmo reconhecen-
do a relevância das ações federais mais recentes no âmbito da saúde coletiva 
e a atuação destacada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na defesa da de-
mocracia e dos interesses populares.

Em suas palavras: “infelizmente, até hoje sentimos a ausência do Estado. 
Muitos companheiros, que vivem nas calhas dos rios, nos lagos, nos igarapés, 
ainda morrem por picada de insetos, por malária, enquanto que as unidades 
de saúde ficam nos pequenos centros; muitos companheiros estão a até 48 ho-
ras de distância desses pontos de atendimento”.

Por fim, lembrou que o sucesso da implementação da Política Nacional 
de Saúde das Populações do Campo e da Floresta depende do diálogo entre 
gestores e profissionais com essas populações, que acumularam um vasto  
conhecimento a partir de suas lutas e vivências e necessitam que seus pontos 
de vista sejam contemplados nas ações de saúde.

Paulo ueti 
Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  (MST)

O representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ini-
ciou sua intervenção destacando a necessidade de articular a luta pela saúde 
com a luta pela reforma agrária e a implantação de “um Estado verdadeira-
mente democrático, capaz de garantir a eqüidade”.

Afirmou, ainda, que as relações do MST com os demais integrantes do 
Grupo da Terra têm sido marcadas pelo profundo entendimento do signifi-
cado dessa política. Para ele, o respeito à diversidade tem sido um dos fatores 
mais importantes do sucesso do processo e é estratégica sua manutenção nas 
etapas posteriores. Em suas palavras: “(...) as pessoas não são iguais, não vi-
vem todas sob as mesmas condições e, portanto, o sistema de saúde não pode 
ser o mesmo para todos; eqüidade não significa tudo igual para todos”.
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Noemi Krefta 
Coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC/ Brasil)

A representante do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) apre-
sentou a demanda de que as concepções de saúde desse movimento sejam 
contempladas na Política. Em suas palavras, “saúde é a integralidade no todo 
do viver, o que significa, entre outras coisas, ter a terra para produzir o ali-
mento saudável, casa para morar, educação e lazer”.

Salientou, ainda, a importância estratégica dos espaços de diálogo que se 
abrem entre o Estado e a sociedade civil para a melhoria da qualidade de vida 
da população do campo e da floresta.

Manoel José dos Santos 
Presidente da Confederação Nacional dos  
Trabalhadores na Agricultura (Contag)

Mesmo considerando tardia a iniciativa de elaboração de uma Política pú-
blica em saúde para as populações do campo e da floresta, não deixou de reco-
nhecer sua grande importância política, social e econômica para o país como 
um todo. 

Essa política aponta para a possibilidade de reversão dos fluxos migrató-
rios do campo para as cidades. O não-atendimento, in loco, das necessidades 
de saúde dessas populações, “é um dos fatores que alimentam o êxodo rural e, 
conseqüentemente, o inchaço das cidades, com suas conseqüências nefastas 
para a qualidade de vida de todos”. 

Comentou que no campo há pessoas, famílias inteiras, que vivem sob con-
dições insalubres e estão vulneráveis a todo tipo de doenças. Lembrou que 
“não é possível pensar em terra sem crédito, sem planejamento, sem assistên-
cia técnica, da mesma forma como não é possível pensar num povo que se 
desenvolva sem educação, sem saúde e sem moradia decente”.
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Jarbas Barbosa 
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde (SE/MS)

O secretário-executivo do Ministério da Saúde iniciou sua fala alertando 
para a importância social dessa Política, uma vez que “vivemos em um país 
marcado por desigualdades econômicas extremas, onde as pessoas adoecem 
e morrem de maneiras diferentes, bem como têm acesso diferenciado aos ser-
viços de saúde”. 

Destacou que a incorporação das representações dos movimentos sociais 
na construção da proposta preliminar da Política foi fundamental para que o 
documento refletisse a diversidade da situação de saúde das diferentes popu-
lações do campo e da floresta e apresentassem propostas que apontam efetiva-
mente para a promoção da eqüidade em saúde.

Alertou para a necessidade de realização de “relatórios de impacto am-
biental” associados a “relatórios de impacto de saúde”, como pré-requisitos in-
dispensáveis para a construção de acampamentos e assentamentos para as po-
pulações do campo e da floresta. Relatou, a propósito, o aumento considerável 
dos casos de malária em 1999, fruto do assentamento de aproximadamente 
um milhão de famílias sem a realização de relatórios de impacto de saúde, 
muito embora tivessem sido realizados relatórios de impacto ambiental. As-
sim, foram criados assentamentos em áreas extremamente favoráveis à pro-
liferação da malária, e sem a provisão de infra-estrutura capaz de viabilizar 
a prevenção e atender os casos identificados. O resultado foi mais de 600 mil 
casos naquele ano, o de maior registro da doença em vinte anos.

Ao encerrar sua fala, reafirmou a importância social da Política Nacional 
de Saúde das Populações do Campo e da Floresta e parabenizou a iniciativa 
do Grupo da Terra, por meio da SGEP que vem contribuindo para o exercício 
da gestão participativa.
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PAINEL I: O CENáRIO POLÍTICO E O SIGNIFICADO DA 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DAS POPuLAÇÕES 

DO CAMPO E DA FLORESTA

Composição da Mesa

Coordenação

Antônio Alves de Souza – Secretário de Gestão Estratégica e Participativa, 
do Ministério da Saúde (SGEP)

Expositores

Luiz Odorico Monteiro de Andrade – Secretário Municipal de Saúde de 
Fortaleza – CE

Maria Nice Machado Aires – Representante das Comunidades Extrativistas 
da Amazônia

Ana Maria Tambellini – Coordenadora-Geral de Vigilância Ambiental 
em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 
(CGVAM/SVS/MS)
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Luiz Odorico Monteiro de Andrade 
Secretário Municipal de Saúde de  Fortaleza – CE

Odorico Monteiro iniciou seu discurso abordando a questão das dificul-
dades de acesso das pessoas, no campo e na cidade, aos serviços de saúde. 
Segundo ele, esse problema tem como um de seus fundamentos a má distri-
buição de renda, “um dos nossos problemas socioeconômicos mais difíceis e 
perversos. É em decorrência desse problema que se pode apontar em nosso 
país a existência de dois sistemas médicos, um rico, muito comum nos gran-
des centros urbanos, e um outro pobre, amplamente demandado por pessoas 
de baixo poder aquisitivo”.

Nesse sentido, defendeu amplamente o aperfeiçoamento e implantação 
definitiva do SUS, visto que esse sistema, por possuir características de “siste-
ma de vigilância sanitária e de vigilância em saúde”, faz de todos os brasileiros 
seus usuários, apontando assim para a possibilidade de atendimento equâni-
me para todos, pobres e ricos, seja no campo e na floresta, seja na cidade.

Contudo, há um fator que dificulta sobremaneira essa realização: “Como a 
classe média não é usuária do sistema médico-ambulatorial do SUS, nós aca-
bamos perdendo potência política na luta por esse sistema”.

Alertou para o fato de as políticas públicas em saúde no Brasil sempre te-
rem resultado de demandas urbanas; assim, um dos maiores desafios para a 
promoção da qualidade de vida e saúde dessas populações, que vivem afas-
tadas das grandes cidades, “é estender a elas os três princípios do SUS, quais 
sejam: a universalidade, a integralidade e a eqüidade”. Nessa extensão, o mais 
importante não é tanto a quantidade, mas a qualidade. 

Citou algumas doenças e agravos que confirmam essa tese, por exemplo, 
a mortalidade materna e o câncer de colo de útero. Com relação à primeira, 
observou que, “apesar de termos ampliado os atendimentos no pré-natal, não 
conseguimos reduzir a mortalidade materna”. E, no segundo caso, “apesar de 
termos aumentado o número de coletas por Papanicolau, não conseguimos 
ainda reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero”. Ambas as situações 
decorrem da má qualidade das consultas.

Ilustrando seu argumento, mencionou o caso específico da mulher do 
campo, quando grávida. Muitas vezes, após ter percorrido longas distâncias 
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para chegar ao hospital, é encaminhada de volta para casa, pelo médico, quan-
do esse percebe não ter ainda chegado a hora ideal para o parto. Como retor-
nar para casa, se mora a mais de 100 km do hospital? Para casos assim, seria 
interessante, em primeiro lugar, reconhecer o problema, permitindo o atendi-
mento diferenciado. E, em segundo, construir locais próprios para recebê-las 
na cidade. Esses locais poderiam ser denominados “Casas de Gestantes”. “O 
acolhimento da mulher camponesa nas cidades é uma questão muito impor-
tante. O atendimento precisa levar em conta o local de residência da partu-
riente”, enfatizou.

 Em seguida, atentou para um problema político e social muito sério, 
relacionado a essas dificuldades de deslocamento e acesso aos serviços de saú-
de. Não é raro, em localidades distantes, vereadores oportunistas e aproveita-
dores colocarem viaturas da prefeitura à disposição das populações, em troca 
de votos, garantindo assim sua reeleição contínua. Tudo isso caracteriza o que 
pode ser chamado de “cidadania truncada”. 

 Um outro problema relacionado às distâncias entre campo e cida-
de consiste nas dificuldades de acesso aos meios de comunicação. Sobre isso 
comentou que “as populações das cidades, aproveitando os vários canais de 
comunicação (rádio, televisão, jornal, internet), se manifestam, denunciam, 
reivindicam; as populações do campo e da floresta não têm como lançar mão 
desses recursos, na mesma medida”. Considerou gravíssimo esse problema, 
visto que não são raros os casos em que as consultas transcorrem sob um cli-
ma de abuso de poder, discriminação e até mesmo violência moral e física, 
por parte de alguns profissionais de saúde.

 Ao encerrar, declarou que, apesar de serem muito graves e existirem 
já há alguns anos, esses problemas podem ser resolvidos com medidas sim-
ples, como a implantação de políticas públicas nas áreas de transporte e de 
comunicação. Mas, para isso, é preciso, em primeiro lugar, vontade política e 
engajamento por parte das populações e, em segundo, dados epidemiológicos 
claros, “para que o governo federal possa elaborar políticas concretas para re-
solver situações concretas”.
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Maria Nice Machado Aires 
Representante das Comunidades Extrativistas da Amazônia

 Procedente do estado do Maranhão, Nice afirmou que suas pala-
vras seriam pronunciadas em nome de todas as mulheres extrativistas  índias, 
brancas, mulatas, negras; todas têm em comum o fato de se sentirem discrimi-
nadas por serem mulheres e extrativistas: “Somos discriminadas até na hora 
do parto. Entre uma parturiente branca e uma negra, a preferência recai sobre 
a primeira”.

Seu engajamento com a causa das mulheres extrativistas ocorreu por meio 
da Igreja Católica, e, muito embora seja vereadora pelo Partido dos Trabalha-
dores, não se considera condicionada por interesses político-partidários e sim 
comprometida com as políticas públicas.

Em sua fala, reivindicou, além da efetivação das reservas extrativistas, algo 
fundamental para a sobrevivência das quebradeiras de coco, das seringuei-
ras, das castanheiras, das pescadoras e marisqueiras: a extensão dos direitos 
trabalhistas para essas mulheres. Segundo ela, sem o atendimento dessas rei-
vindicações, além de tornar-se difícil a promoção do desenvolvimento susten-
tável, torna-se mais difícil ainda a promoção da saúde dessas mulheres. E em 
seguida advertiu: “Nós não queremos o meio ambiente, queremos o ambiente 
inteiro, que é onde vivemos, trabalhamos e de onde tiramos nosso sustento. 
Temos direito ao nosso sustento próprio”.

Reivindicou também a valorização das parteiras, por meio da realização 
de cursos de especialização para elas, para que possam continuar nas comu-
nidades, pois elas “já conhecem nossos costumes, nossos trabalhos, nossos 
hábitos”. As parteiras são muito importantes nas localidades, visto que muitas 
vezes atuam em áreas de difícil acesso para médicos e enfermeiras.

Ana Maria Tambellini 
Coordenadora-Geral de Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (CGVAM/ SVS/MS)

Ana Maria Tambellini situou a abordagem dos determinantes sociais e 
ambientais de saúde no campo mais amplo da saúde coletiva. Segundo ela, a 
saúde coletiva define-se teórica e metodologicamente em termos multi, inter 
e transdisciplinares, como campo em permanente construção, visando à in-



20 21

dissociabilidade entre indivíduo e coletividade na abordagem das questões de 
saúde.

Como tarefas específicas, a saúde coletiva propõe-se:

criar e adaptar metodologias e técnicas adequadas para abordar, ana-•	
lisar e intervir no campo da saúde;

avaliar a aplicação dos conhecimentos produzidos e apropriados •	
pelas coletividades organizadas nas escalas institucionais, multiseto-
riais e no campo das políticas do governo;

elaborar propostas e mecanismos de controle e prevenção de doen-•	
ças e agravos, bem como de promoção da saúde e da segurança.

A expositora apresentou três possibilidades distintas de inter-relaciona-
mento entre ambiente e saúde coletiva, com base em três diferentes modelos 
conceituais de ambiente.

Modelo 1 – O Ambiente como exterioridade ao homem

Esse modelo é unidisciplinar, de viés biologicista. É o modelo epidemio-
lógico clássico de abordagem das doenças infecciosas e parasitárias (DIP). 
O parasita é visto como agressor e agente da doença, e o ser humano, como 
agredido e hospedeiro. O ambiente é visto como as condições circundantes, 
favoráveis ou não à ação agressiva do parasita. Há, nesse modelo, uma relação 
linear entre causa e efeito, onde o ambiente e o parasita ocupam de modo fixo 
o pólo da causa, e o ser humano o pólo do efeito.

Modelo 2 – O Ambiente como sistema ecológico

Nesse modelo, o ambiente é concebido como sistema complexo organiza-
do hierarquicamente e composto por elementos bióticos e abióticos em inter-
relação, considerada certa quantidade de energia solar que o percorre. Fun-
damentais para a compreensão deste modelo são os fluxos alimentares e os 
nichos ecológicos, abordados no contexto da teoria da nidalidade. O ser hu-
mano é visto aqui como mais uma espécie animal, que adoece como expressão 
de uma falência adaptativa, quando penetra nichos de espécies patógenas.
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Modelo 3 – Ambiente como sistema socioecológico

Este modelo tem em conta a interação complexa entre a lógica da natureza 
e a lógica da sociedade, em seus componentes sociais, biológicos e físico-quí-
micos. Sua abordagem é multidisciplinar e admite alto grau de complexidade 
e incerteza. Aqui o ser humano é visto como ente sociopolítico. Na sua relação 
com a saúde, este modelo deve embasar a conformação de um modelo socio-
ecológico sanitário.

A intervenção em vigilância em saúde deve, segundo a expositora, incor-
porar e superar as dimensões microbiológica e ecológica, rumo à dimensão 
socioecológica sanitária.

Por fim, a expositora apresentou o organograma completo da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, como forma de favo-
recer uma melhor compreensão da intervenção em vigilância em saúde.
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PAINEL II: EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DAS 
POPuLAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA

Composição da Mesa

Coordenação

Jacinta de Fátima Senna da Silva – Coordenadora do Grupo da Terra/SGEP

Expositores

Adriana Márcia Paz – Representante da Contag e Fetag/PI – Projeto de 
Formação de Multiplicadores/as em Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e Re-
produtivos

Ângelo César Malacrida – Prefeito de Presidente Venceslau e Represen-
tante da Associação dos Municípios com Assentamento do Pontal do Pa-
ranapanema (Amapp)

Fátima Cristina Silva – Representante do Conselho Nacional de Serin-
gueiros (CNSerigueiros)

Noemi Krefta – Representante do Movimento das Mulheres Camponesas 
do Brasil (MMC – Brasil)

Gustavo Augusto Gomes de Moura – Representante do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Angelo Giovani Rodrigues – Departamento de Assistência Farmacêutica, da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE)

Rozângela Maria Farias Silva – Representante da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Branco – Acre e do Conasems

Denise F. Knerek – Representante da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar (Fetraf – Brasil) 
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Adriana Márcia Paz 
Representante da Contag e Fetag/PI – Projeto Formação de  
Multiplicadores/as em Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Este projeto é desenvolvido no âmbito do Convênio 3.725/2004, firmado 
entre o Ministério da Saúde, a Contag e a Fetag/PI.

O projeto atende aos seguintes princípios: consolidação do SUS, fortale-
cendo a atenção à saúde da população do campo, com qualidade; fortaleci-
mento dos sujeitos políticos nos espaços de decisão; valorização dos saberes 
de todos os sujeitos e estabelecimento de diálogos entre usuários/as, profissio-
nais e gestores; fortalecimento da mobilização e participação social pelo direi-
to à saúde e em defesa do SUS.

São os seguintes os objetivos do projeto: articular, mobilizar e organizar a 
população do campo em torno dos diretos à saúde, em defesa dos princípios 
do SUS e do fortalecimento do controle social; fortalecer o Movimento Sindi-
cal de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) como protagonista da 
formulação de diretrizes e estratégias de saúde para a população do campo.

São outras diretrizes do projeto: saúde e desenvolvimento territorial rural 
sustentável; direito à saúde e controle social; direitos sexuais e reprodutivos; 
enfretamento às desigualdades de gênero, raça/etnia e a todas as formas de 
discriminação, defendendo políticas com igualdade, universalidade e justiça 
social, de acordo com os princípios do SUS.

Constituem o público-alvo do projeto: diretores da Contag, das Fetags e 
STRs, lideranças comunitárias, assentados, acampados, assalariados, extrati-
vistas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ri-
beirinhas, profissionais de saúde e em educação.

Quanto à sua abrangência, o projeto está sendo executado em 19 estados 
e 136 municípios. Envolve 1.396 multiplicadores e atinge indiretamente mais 
de um milhão de pessoas da população do campo e da floresta, em toda a área 
em execução.

A experiência do projeto no Estado do Piauí abrange o território Entre 
Rios e sete municípios, a saber: Agricolândia, Água Branca, São Pedro do 
Piauí, Angical do Piauí, Regeneração, Arraial e Amarante, com uma popula-
ção total de 114.978.
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O projeto estabeleceu um conjunto de parcerias governamentais e não-go-
vernamentais. As parcerias são: Secretaria Estadual de Saúde do Piauí; Coor-
denação Estadual e Municipal de DST/Aids; Fundação Municipal de Saúde de 
Teresina; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/Sesapi); Coordenação 
Estadual de Saúde da Mulher/Sesapi; Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador (Cerest); Fundação Cultural do Piauí; Secretaria Estadual de Educa-
ção e Cultura do Piauí; Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania 
do Piauí, por meio  das seguintes coordenações: da Pessoa Negra, de Gênero, 
de Jovens, de Idosos/as e da Livre Orientação Sexual; Incra/PI e Emater/PI; 
Delegacia do MDA/Piauí; Centro de Referência Homossexual “Raimundo Pe-
reira”/Sasc; Hemopi; Pólo de Educação Permanente de Saúde/Sesapi.

As parcerias não-governamentais do projeto são as seguintes: Movi-
mento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan); 
Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV/Aids/PI (RNP); Ijexá, Ma-
ravi e MNU/PI; Gênero, Mulher, Desenvolvimento e Ação para a Cida-
dania (Gemdac); Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua; 
Pastoral da Juventude; Coordenação de Gênero da UJS/PI; Aneps/PI; 
Grupo Matizes e Mirid’wua; Coordenação Estadual das Comunidades Ru-
rais e Quilombolas/PI; Coordenação do Pólo Sindical do Entre Rios (Fe-
tag/PI); Ifaradá – Núcleo de Pesquisa sobre Africanidades e Afrodesces-
dência/UFPI; Nepem – Núcleo de Pesquisa sobre Mulher e Relações de  
Gênero/UFPI; Grupos Culturais do Território; Secretaria da Mulher – CUT/PI.

As ações desenvolvidas no âmbito do projeto estão organizadas em quatro 
subdivisões: de sensibilização e divulgação; educativas; de controle social; e 
aquelas relacionadas com outros projetos.

São as seguintes as atividades de sensibilização e divulgação: a) seleção e 
mobilização de multiplicadores, organizados em todo o território nacional 
em torno dos temas conjuntura socioeconômica, gênero, raça/etnia e classe, 
estado e políticas públicas, políticas de saúde e SUS; b) construção de estraté-
gias para a promoção da saúde no campo; c) oficinas de produção de diagnós-
ticos, com informações sistematizadas para orientação do processo de capaci-
tação; e d) capacitação para a efetivação de estratégias de promoção da saúde 
no campo.



26 27

A atividade educativa desenvolvida no projeto é a educação em saúde nas 
escolas, comunidades rurais e quilombolas e sindicatos de trabalhadores ru-
rais. As atividades de controle social envolvem a atuação nos conselhos de 
saúde locais e nos comitês de mortalidade materna. Por fim, as atividades que 
mantêm relações com outros projetos são as de parcerias com projetos go-
vernamentais, como o SPE, Calango e outros e não-governamentais, como o 
projeto Dom Hélder, projetos/convênios da Fetag/PI.

As metas do projeto para 2007 são: divulgar, massificar, capacitar e lutar 
pela implementação da Política Nacional de Saúde das Populações do Campo 
e da Floresta. As metas para 2008 são: criar núcleos de mobilização nos muni-
cípios na luta pela implementação da Política Nacional de Saúde das Popula-
ções do Campo e na Floresta; e capacitar esses núcleos para o enfrentamento 
de doenças e agravos, tais como os altos índices de ocorrência de câncer, a 
violência contra as mulheres do campo e da floresta e as DSTs/aids.

Ângelo César Malacrida  
 Prefeito de Presidente Venceslau e Representante da Associação dos  
Municípios com Assentamento do Pontal do Paranapanema (Amapp)

Destacou as iniciativas da Prefeitura de Presidente Venceslau e da Associa-
ção dos Municípios com Assentamento do Pontal do Paranapanema (Ama-
pp). A Amapp conta com a participação da sociedade civil, não somente com 
representantes das prefeituras, e encontra dificuldades financeiras para o de-
senvolvimento de suas atividades, porque todos os projetos oficiais de apoio 
às ações de saúde voltadas para as populações dos assentamentos dependem 
de aprovação das câmaras de vereadores. 

De um modo geral, a correlação de forças nos parlamentos municipais não 
é favorável a esses projetos. Assim, sua aprovação depende de intensa mobili-
zação popular, o que nem sempre é possível.

O município de Presidente Venceslau conta com seis equipes do Programa 
Saúde da Família (PSF), sendo uma delas inteiramente sustentada com recur-
sos municipais. O município, em dez meses de gestão, investiu cerca de R$ 1 
milhão a mais do que o obrigatório para o setor Saúde, o que representa cerca 
de 21% do orçamento municipal.
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Uma das principais dificuldades de atendimento às populações rurais do 
município diz respeito ao acesso. Nem sempre os médicos se predispõem a ir 
à zona rural; nem sempre os profissionais de saúde prestam o devido atendi-
mento à população, pois não são raros os casos em que a discriminação e o 
preconceito falam alto.

Salientou que as ações de saúde apresentam resultados tímidos, apesar de 
todo o empenho da prefeitura e das equipes de saúde. Isso se deve, segundo 
ele, ao modelo de saúde vigente. Como exemplo desse modelo, apresentou o 
caso da Santa Casa de Saúde, sob intervenção do município, em virtude de seu 
iminente fechamento.

Para evitar que esse hospital fechasse, o município teve que investir em 
“hotelaria”, ou seja, numa infra-estrutura atraente para os usuários com ca-
pacidade financeira para fazer face às despesas, bem como para os convênios. 
Isso porque o município tem condições de responder apenas por 60% dos re-
cursos necessários ao funcionamento do hospital; os outros 40% devem ser 
captados de particulares e conveniados. Sem uma boa “hotelaria”, que dis-
ponibilize apartamentos diferenciados, com ar condicionado, TV etc., não é 
possível atrair os recursos desses setores.

Destacou, por fim, que é preciso criar alternativas a esse modelo, do con-
trário, mesmo com toda a boa vontade, as ações de saúde, referenciadas na 
promoção da eqüidade, não terão o alcance e a eficácia necessária.

Fátima Cristina Silva 
Representante do Conselho Nacional de Seringueiros (CNSerigueiros)

Iniciou sua apresentação destacando que toda experiência é exitosa quan-
do ela resulta em avanços na organização e na consciência da população. An-
tigamente havia somente quatro reservas extrativistas, agora há 47. A referên-
cia dessa e de outras experiências é a luta pelos direitos dos povos da floresta.

Antes de 2003, o CNSeringueiros e ativistas das reservas extrativistas pos-
suíam bom nível de articulação com ministérios como o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A ar-
ticulação com o Ministério da Saúde era precária. 

Esse quadro começou a mudar a partir dos contatos estabelecidos com os 
técnicos do Programa Nacional de DST e Aids. Montou-se, a partir desse con-
tato, um projeto de intervenção, voltado para a prevenção, junto às comunida-
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des extrativistas. O projeto foi desenvolvido entre os anos de 2004 e 2006. Os 
recursos de que o programa dispunha para esse projeto com as populações da 
floresta eram claramente insuficientes, R$ 150.000,00. No entanto, esse mon-
tante “era muito, para quem não tinha nada”.

No desenvolvimento das ações, em articulação com os técnicos do progra-
ma, o processo de avaliação desempenhou um papel fundamental. Eram as 
próprias multiplicadoras que realizavam a avaliação, o que trouxe duas con-
seqüências: 

as reais demandas das populações-alvo ficaram mais evidentes; 1. 
isso fez com que os técnicos buscassem com êxito uma amplia-
ção dos recursos do projeto para R$ 220.000,00;

no processo de avaliação, as multiplicadoras elevaram seu nível 2. 
de consciência, o que veio a repercutir significativamente na 
qualidade e produtividade de seu trabalho junto às comuni-
dades.

O projeto, calcado em palestras e oficinas, optou pela descentralização dos 
recursos, de modo a permitir que cada comunidade gerisse os recursos que 
lhe cabiam. Como resultado do empenho e da qualificação das multiplicado-
ras, o número de oficinas pretendido não só foi atingido, como chegou a ser 
amplamente superado. Uma das estratégias utilizadas pelas comunidades, sob 
orientação dos técnicos e da direção do CNSeringueiros, foi a busca sistemá-
tica de parceiros, governamentais – especialmente as prefeituras – e não-go-
vernamentais.

A partir dos contatos com as prefeituras, muitos membros das comunida-
des passaram a integrar os conselhos de saúde e a tomar parte ativa no contro-
le social. A expositora destacou que é justamente por meio do controle social 
que a população pode intervir nos processos de implementação e avaliação 
das políticas.

Um dos resultados do projeto foi a montagem de um laboratório de mul-
tiplicação da metodologia aplicada. Essa metodologia era baseada nas seguin-
tes diretrizes:

produção, divulgação de materiais, como vídeos, fôlderes, fotos, 1. 
relatórios etc., em que a própria comunidade é protagonista dos 
problemas e da discussão para resolvê-los;
gestão descentralizada, com orientação para a utilização cria-2. 
tiva de recursos e prestação de contas rigorosa;
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capacitação para a captação de parcerias, com órgãos governa-3. 
mentais e organizações não-governamentais.

O projeto, desenvolvido entre 2004 e 2006, teve como principais resultados:

a ampliação e a melhoria do trabalho de prevenção em DST e 1. 
aids, e da atenção e dos cuidados de saúde em geral;

aumento do nível de consciência e empoderamento das co-2. 
munidades, no que se refere: ao diagnóstico de sua situação de 
saúde; ao conhecimento e à utilização dos meios, disponíveis no 
Estado e na própria comunidade, para melhorar essa situação; 
à ampliação de seu nível de organização e sua participação nas 
instâncias de gestão participativa e controle social;

aprimoramento da capacidade comunicativa entre os profis-3. 
sionais de saúde e as populações das reservas extrativistas, ten-
do em vista que, em certa medida, esses dois grupos pertencem 
a mundos simbólicos e lingüísticos distintos;

aproximação entre as lideranças do CNSeringueiros e o Grupo 4. 
da Terra, atuante no âmbito do Ministério da Saúde e coordena-
do pela SGEP.

Noemi Krefta 
Representante do Movimento das Mulheres Camponesas do Brasil  
(MMC – Brasil)

Como preâmbulo, foi apresentada uma reflexão, com uso de recursos grá-
ficos e dados estatísticos sobre a relação do ser humano com a terra–planeta 
e solo. Foram confrontadas duas visões: uma que reverencia a terra, celebra e 
acolhe a exuberância de seus recursos; e outra  que vê o planeta sob a lógica da 
utilidade econômica, da destruição e do desperdício.

Essa segunda visão é identificada com: o mundo capitalista, na sua fase 
neoliberal; o enorme poderio das transnacionais e sua demanda por lucros 
astronômicos; o enfraquecimento da capacidade do Estado de promover os 
direitos sociais e uma relação responsável com o meio ambiente; a utilização 
de agrotóxicos; uma perversa herança patriarcal, responsável por uma aber-
rante concentração da propriedade do solo.

Em contrapartida a esse paradigma socialmente injusto e ambientalmente 
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irresponsável, o MMC – Brasil desenvolve um projeto de agricultura campo-
nesa segundo os princípios da agroecologia, fundado nos seguintes princí-
pios: as sementes como patrimônio dos povos a serviço da humanidade, com 
recuperação, preservação e multiplicação das sementes crioulas; a conserva-
ção, preservação e multiplicação da biodiversidade, para possibilitar o auto-
sustento e a renda; a proteção das nascentes, fontes, rios e recursos hídricos, 
com aproveitamento das águas das chuvas; a recuperação e o manejo do solo 
de forma ecológica com aproveitamento equilibrado dos recursos naturais 
existentes; reforma agrária, com a extinção do latifúndio e o estabelecimento 
de limites para a extensão da propriedade da terra; acesso e controle aos meios 
de produção, trabalho e consumo pelas camponesas e camponeses; respeito ao 
ciclo natural da vida, cuidado com a natureza e preservação das matas e flo-
restas; valorização e reconhecimento do saber popular, fruto da herança e do 
conhecimento de muitas gerações; a ciência e a pesquisa a serviço e promoção 
da vida e do bem comum; potencialização do bem-estar e do belo como forma 
de viver dignamente no campo; mudança nas relações humanas, respeitando 
as diferenças, com o fim da violência, opressão, discriminação e dominação 
contra as mulheres e a classe trabalhadora; fortalecimento da arte e da cultura 
da agricultura camponesa; e soberania alimentar e autonomia como critério 
norteadores das decisões acerca da produção de alimentos.

A área de saúde do MMC – Brasil estabelece três eixos de atuação: luta 
pelo acesso aos direitos à saúde; práticas populares de saúde, utilizando plan-
tas medicinais, sementes crioulas e alimentação saudável; construção do Pro-
jeto de Agricultura Camponesa.

A exposição da experiência do MMC – Brasil foi concluída com uma de-
claração:

A missão do Movimento de Mulheres Camponesas 
é a libertação da mulher e da classe trabalhadora, 
promovendo a vida. Por isso, de forma coletiva, es-
tamos nos organizando, estudando e lutando para 
transformar esta sociedade. Não basta gerar e parir 
nossas filhas e filhos.  É preciso promover e defen-
der e vida do planeta. Todos os dias!
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Gustavo Augusto Gomes de Moura 
Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

O relato dessa experiência procurou responder aos seguintes questiona-
mentos: o que é uma experiência exitosa? Em que e para quem ela é exitosa?

Trata-se de uma experiência exitosa para as comunidades? Para a constru-
ção do SUS? Ou para o fortalecimento do projeto político do MST?

Do ponto de vista mais geral, a exposição ressaltou o êxito do MST em for-
talecer o seu projeto político e a sua organização na luta pela reforma agrária. 
Do ponto de vista da saúde, destacou a necessidade de manter as denúncias e 
questionamentos relativos ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Segundo o expositor, “o critério fundamental para decidir se houve ou não 
êxito político em alguma iniciativa é a acumulação de forças no sentido da 
implementação de um projeto popular e socialista no país”. O expositor desta-
cou a necessidade de distinguir entre, de um lado, o fortalecimento da luta por 
esse projeto e, de outro, o mero fortalecimento da organização MST. Normal-
mente, os dois processos correm juntos, mas a primazia é do primeiro, para 
que a organização não veja o seu fortalecimento como um fim em si mesmo.

No que diz respeito à relação do movimento com o SUS, o expositor sa-
lientou duas questões:

o SUS não chega às áreas dos assentamentos; faltam nessas áreas 1. 
os serviços básicos de saúde. Isso se dá, não meramente por fal-
has administrativas, mas sim pela falta de prioridade política 
para a saúde das populações do campo;

o SUS é uma conquista constitucional e legal, obtida à custa de 2. 
muita luta popular. No entanto, essa conquista está longe de 
ser real. Mais: para o SUS ser efetivado, ele demanda intensa e 
qualificada participação local, ou seja, no nível do município. E 
certamente os movimentos, o MST incluído, não estão adequa-
damente preparados para essa participação local.

Foi sublinhado o trabalho do movimento no sentido de politizar uma 
abordagem do fenômeno da vida, superando um tratamento meramente bio-
logicista. Alertou, ainda, para o risco de uma apropriação pela racionalidade 
instrumental das práticas tradicionais com a conseqüente perda de legitimi-
dade destas últimas.
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A exposição elencou iniciativas na área de educação, entre elas o processo 
geral de escolarização promovido pelo movimento, com a formação de qua-
dros e lideranças e o acesso à educação pública. Entre os eventos específicos 
no campo da saúde, mencionou o “Saúde Itinerante” e os mutirões de educa-
ção em saúde, projetos cujo objetivo é promover a educação e a prevenção em 
saúde, no trabalho com grandes grupos humanos, muitas vezes em processo 
de deslocamento.

Ângelo Giovani Rodrigues 
Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE)

O expositor apresentou detalhadamente o conteúdo da Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e o processo de elaboração do Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a cargo de Grupo de Trabalho 
Interministerial, sob a coordenação do Ministério da Saúde.

Compõem esse grupo representantes das seguintes instituições: 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), Casa Civil da Presidência da República, Ministé-
rio da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à  
Fome (MDS).

Os princípios norteadores desse grupo são: ampliação das opções tera-
pêuticas aos usuários do SUS; inclusão social; desenvolvimento da cadeia 
produtiva; fortalecimento da indústria nacional; desenvolvimento científico 
e tecnológico; redução da dependência tecnológica; enfrentamento das desi-
gualdades regionais e inclusão social; uso sustentável da biodiversidade; va-
lorização, valoração e preservação do conhecimento tradicional; e interação 
entre os setores público e privado.
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O grupo interministerial adotou como metodologia de trabalho a divisão 
em subgrupos de trabalho, de acordo com os seguintes eixos: regulamentação 
sanitária; cadeia produtiva e desenvolvimento sustentável; pesquisa e desen-
volvimento; acesso a plantas medicinais e fitoterápicos.

Os subsídios para discussão e elaboração do programa são: recomenda-
ções e documentos oriundos de fóruns, conferências e reuniões técnicas; e di-
plomas legais diversos.

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos tem como obje-
tivo geral garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de 
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiver-
sidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.

Seus objetivos específicos são:

ampliar as opções terapêuticas aos usuários, com garantia de acesso •	
a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitotera-
pia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integrali-
dade da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional 
sobre plantas medicinais; 

construir o marco regulatório para produção, distribuição e uso de •	
plantas medicinais e fitoterápicos a partir dos modelos e experiên-
cias existentes no Brasil e em outros países;

promover pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações em •	
plantas medicinais e fitoterápicos, nas diversas fases da cadeia pro-
dutiva;

promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de •	
plantas medicinais e fitoterápicos e o fortalecimento da indústria far-
macêutica nacional neste campo;

promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos be-•	
nefícios decorrentes do acesso aos recursos genéticos de plantas me-
dicinais e ao conhecimento tradicional associado.

O texto da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos cons-
ta do Decreto n.º 5.813, de 22 de junho de 2006, disponível no endereço ele-
trônico <www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/
D5813.htm>.



34 35

Rozângela Maria Farias Silva 
Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – Acre e 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)

A experiência apresentada foi a da área técnica Saúde na Comunidade, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, no Acre, a cargo da enfermeira 
sanitarista Rozângela Maria Farias Silva. O princípio que norteia essa área téc-
nica é a descentralização e a centralidade do bairro ou comunidade, superan-
do um “fazer para”, no rumo de um “fazer com” o cidadão.

Após a caracterização geográfica, física e humana, da cidade de Rio Bran-
co, a exposição se concentrou na explicitação do objetivo e estratégias de atua-
ção da Secretaria Municipal de Saúde. Esse objetivo foi assim exposto:

garantir à população rural e ribeirinha ações e serviços de saúde de •	
forma integral, visando à  promoção, prevenção e redução de doen-
ças e agravos, contribuindo dessa forma, para o bem-estar e qualida-
de de vida dos usuários do sistema.

A explanação das estratégias contemplou: o compartilhamento de expe-
riências e conhecimentos entre os profissionais de saúde e a comunidade; a 
formação de parcerias; o levantamento das condições do rio e seus afluentes; o 
mapeamento da área; o estabelecimento de locais para atendimento.

Foram firmadas parcerias com as Secretaria Estadual de Justiça e Segu-
rança Pública, as secretarias municipais de Agricultura, Educação e Meio 
Ambiente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre e a Fundação 
Garibaldi Brasil.

Os principais agravos que desafiam a secretaria são: doenças infecciosas 
e parasitárias (DIPs), síndrome gripal, anemia, lombalgia, hipertensão arte-
rial, infecção sintomática do trato urinário (ITU), cefaléia, amigdalite, artrite, 
diarréia, infecção respiratória aguda (IRA).

A exposição destacou as seguintes ações realizadas: consultas médicas, 
de enfermagem e odontológicas; PCCU, imunização, dispensação dos medi-
camentos; ações educativas em saúde; diagnóstico, notificação e tratamento 
dos casos de malária e leishmaniose; cadastramento dos usuários no Cartão 
Nacional de Saúde; orientações referentes à violência contra a criança, ado-
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lescentes, mulheres e idosos; orientação quanto aos direitos e deveres do cida-
dão; Educoteca (incentivo à leitura e lazer por meio de métodos recreativos).

Entre as dificuldades encontradas, foram destacadas: dúvidas sobre a com-
posição da equipe multidisciplinar (fixa ou variável?); estrutura de transporte 
deficiente (veículos, barcos e outros); horário do atendimento inadequado; 
dificuldades de deslocamento da equipe; mobilização insuficiente das comu-
nidades a serem atendidas; falta de equipamentos específicos para uso na zona 
rural; e instabilidade climática.

Os avanços elencados foram os seguintes: aquisição de equipamentos para 
utilização específica no atendimento rural (caixas para acondicionamento de 
medicamentos, foco com uso de pilha, aparelhos de PA e outros); coleta de 
dados para a realização do diagnóstico epidemiológico na zona rural e ribeiri-
nha; identificação e capacitação de profissionais nas localidades para auxiliar 
na assistência de saúde à comunidade; mapeamento da extensão da Transa-
creana para identificar o número de profissionais necessários para contrata-
ção por microáreas; maior integração entre os departamentos da Secretaria 
Municipal de Saúde; elaboração de impressos específicos para o atendimento 
rural; elaboração de um Plano de Ação Anual; e estabelecimento de metas e 
vínculos dos centros de saúde à comunidade rural.

A composição da equipe que desenvolveu as ações expostas foi a seguinte: 
dois  médicos; dois  enfermeiros; um cirurgião-dentista; três técnicos de en-
fermagem; um microscopista; uma vacinador; um THD ou ACD; três auxilia-
res administrativos; e três motoristas ou barqueiros.

Já o custo foi descrito da seguinte forma:

pessoal•	  ............................................ R$ 20.000,00

medicamentos e insumos•	  ............. R$ 18.000,00

outras despesas•	  .............................. R$ 12.000,00

total/mês•	  ........................................ R$ 50.000,00

total previsto/ano•	  .......................... R$ 600.000,00

Quanto às expectativas, foram duas as apresentadas: garantir uma con-
sulta/ano aos ribeirinhos e, no mínimo, duas consultas/ano à comunidade da 
zona rural; e a construção de uma rede assistencial organizada e resolutiva.
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Denise F. Knerek 
Representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
(Fetraf – Brasil)

Destacou que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
(Fetraf – Brasil) não tem um projeto específico de saúde, mas uma estratégia 
metodológica de abordagem, por meio da qual o conjunto dos projetos da en-
tidade mantém interface com essa área.

Esses projetos se entrelaçam, qualificam e potencializam as ações em saú-
de da Fetraf. Entre eles, podem ser destacados:

Consórcio da Juventude, que articula a formação teórica e a prática, •	
com vista à capacitação para a atividade produtiva. No âmbito desse 
projeto, são abordadas questões como a maternidade e a paternidade 
precoce e a prevenção de diversas doenças;

Projeto Terra Solidária/Subprojeto Meio Ambiente, que promove a •	
reflexão e a discussão sobre a base tecnológica da produção agrícola, 
a relação com o meio ambiente e os cuidados com a saúde dos pro-
dutores etc.;

Projeto de Reestruturação Produtiva, que apóia os produtores na •	
substituição da cultura do fumo;

Programa de Habitação Rural, que aborda questões como o sanea-•	
mento básico, a construção de fossas sépticas e de gordura, a coleta 
do lixo, os cuidados com a horta e o pomar, dentro de uma perspec-
tiva agroecológica.
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PROPOSTAS DOS GRuPOS REGIONAIS  
SINTETIzADAS POR TEMA

Foram formados três grupos, segundo critério regional, compostos da se-
guinte maneira: grupo da região Nordeste; grupo das regiões Centro-Oeste 
e Norte; grupo das regiões Sul e Sudeste. O objetivo das discussões foi apro-
fundar a análise da situação de saúde das populações do campo e da floresta e 
apresentar propostas a serem incorporadas na Política Nacional de Saúde das 
Populações do Campo e da Floresta.

As propostas apresentadas a seguir foram agrupadas por tema e contem-
plam as contribuições de todos os grupos.

ACESSO AOS SERVIÇOS

Rever as “áreas de abrangência” para atendimento dos profissionais •	
da saúde no campo e na floresta, reexaminando dois critérios bási-
cos: o número de famílias e as fronteiras de atendimento. Quanto 
ao primeiro, sendo a densidade demográfica no campo e na floresta 
muito baixa, esses profissionais são vistos no máximo uma vez por 
mês. Quanto ao segundo, para utilizar determinado ponto de atendi-
mento, é requerido que a pessoa resida na localidade onde se encon-
tra esse ponto. Isso impede que aqueles que necessitam de recursos 
inexistentes em sua região, busquem atendimento em outra, mesmo 
que esta fique a poucos quilômetros de distância; 

Realizar mapeamento geográfico sistemático da Amazônia, no inver-•	
no e no verão, promovendo articulações entre o SUS e as unidades 
das forças armadas que prestam algum tipo de atendimento médico 
na região;

Operacionalizar novas estratégias de pactuação entre os municípios •	
e o estado, repensando a regionalização e as responsabilidades do 
poder estadual no atendimento;

Garantir meios de transporte e deslocamento adequados e eficientes, •	
para os agentes comunitários de saúde.
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GESTÃO/ATENÇÃO

Romper com o “modelo hospitalocêntrico” e meramente curativo. •	
Nesse modelo, a porta de entrada para o atendimento é o hospital. 
Isso gera sobrecarga de trabalho para os profissionais da saúde, obri-
gados a reduzir drasticamente o tempo de cada consulta, o que desu-
maniza o atendimento. Além disso, está voltado predominantemen-
te para o tratamento das doenças, deixando de lado os aspectos da 
prevenção e da promoção da saúde;

Estabelecer como referencial para os profissionais de saúde o registro •	
das intoxicações por agrotóxicos nas regiões onde atuam;

Reconhecer e respeitar as especificidades e diversidades sociocultu-•	
rais, viabilizando o atendimento equânime e integral;

Inverter a prioridade de atendimento: as populações que residem em •	
locais afastados dos pontos de atendimento devem ser priorizadas, 
principalmente nos casos de gravidez;

Equipar postos de saúde em localidades estratégicas, com recursos e •	
profissionais qualificados para a realização de cesarianas. Há situa-
ções em que a parturiente vem a óbito após percorrer longas distân-
cias até o hospital mais próximo;

Equipar os postos de saúde com meios de comunicação (rádio, tele-•	
fone, internet) e meios de transporte aéreo e terrestre;

Estabelecer que o “Cartão SUS” contemple as profissões específicas •	
das populações do campo e da floresta, prevendo atendimento inte-
gral, principalmente nos casos de transtornos visuais e auditivos;

Garantir número eqüitativo de profissionais qualificados de ambos •	
os sexos nos postos de atendimento. Nos casos de exames gineco-
lógicos para mulheres, quando o profissional de saúde é homem, os 
maridos não permitem que suas mulheres sejam atendidas;

Eliminar as diferenças de acesso entre homens e mulheres aos proce-•	
dimentos de média e alta complexidade disponibilizados pelo SUS; 
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Reverter a dinâmica da privatização dos serviços de saúde, tendo em •	
vista o fato de a rede privada não ser adequada para o atendimento 
no âmbito das regiões;

Ampliar e qualificar a rede de serviço;•	

Dinamizar os exames laboratoriais diminuindo o tempo para obten-•	
ção dos resultados;

 CONTROLE SOCIAL

Promover a consciência política da sociedade civil, dos líderes co-•	
munitários e dos conselheiros de saúde, como forma de impedir que 
os conselhos sejam instrumentalizados pelos poderes locais (princi-
palmente o Executivo). Há municípios em que os prefeitos colocam 
seus familiares em posições estratégicas nos conselhos;

Criar mecanismos para evitar que pessoas em posição de mando nas •	
secretarias de saúde e nas prefeituras submetam os conselheiros de 
saúde, desviando-os de suas funções e descaracterizando seu verda-
deiro papel;

Intensificar a fiscalização federal sobre os serviços de saúde, reali-•	
zando auditorias com mais freqüência, sem aviso prévio;

Capacitar os conselheiros de saúde para fiscalizarem o emprego das •	
cotas (recursos materiais e financeiros) destinadas aos conselhos;

Garantir a divulgação, por todos os meios possíveis, de informações •	
sobre os horários e locais das reuniões dos conselhos, bem como so-
bre a sua composição, horários de funcionamento, planos e pautas;

Criar mecanismos que obriguem os gestores de saúde a demanda-•	
rem junto ao governo federal, o que foi deliberado no âmbito dos 
conselhos de saúde;

Estimular e promover fóruns de discussão nos conselhos de saúde;•	

Promover a articulação dos conselhos com o Ministério Público e •	
procuradorias públicas;
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Articular os movimentos sociais do campo e da floresta com os con-•	
selhos de saúde, para discutirem questões de saúde no âmbito esta-
dual e municipal e promover a capacitação dos conselheiros visando 
fortalecer o controle social;

Desenvolver mecanismos de integração entre os conselhos de saúde;•	

Instruir as populações sobre os canais e instrumentos de denúncia, •	
bem como sobre as formas de participação na gestão do SUS;

Criar mecanismos que assegurem a participação efetiva das mulhe-•	
res nos conselhos de saúde, abrindo espaços para promoção sistemá-
tica do combate à violência contra a mulher;

Promover suporte estatal voltado para o estímulo à atuação das po-•	
pulações locais no combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, in-
clusive criando mecanismos para assegurar a integridade física de 
pessoas ameaçadas por se oporem aos esquemas de corrupção locais;

Implantar Grupos da Terra nos estados, com acompanhamento do •	
governo federal.

PRODuÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, COMuNICATIVO 
E EDuCATIVO EM SAÚDE

Incluir a temática da filosofia infantil nos currículos escolares do en-•	
sino fundamental;

Garantir a participação das populações do campo e da floresta na •	
elaboração dos projetos político pedagógicos em suas instituições de 
ensino, pautando questões sobre saúde, gênero, raça, etnia, e violên-
cia contra a mulher;

Garantir que a mídia (rádio, TV,•	  internet etc.) dissemine as informa-
ções sobre a saúde no campo e na floresta;

Implantar nas escolas agrícolas disciplinas que tematizem sobre o •	
uso de agrotóxicos na agricultura e suas implicações sobre o meio 
ambiente e a saúde humana;
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Criar sistemas de informações com indicadores sociais;•	

Desenvolver materiais informativos, comunicativos e educativos em •	
saúde, com a participação das populações do campo e da floresta, ga-
rantindo que os sistemas de informação produzidos possam refletir 
a realidade dessas populações.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIzAÇÃO

Agentes comunitários de saúde (ACS):•	

– promover cursos de enfermagem preparando os ACS para  
realizar primeiros socorros;

– garantir que os ACS sejam oriundos das próprias regiões onde 
vão atuar;

– capacitar os ACS para a ampliação de seu escopo de atuação 
(alimentação, saneamento, enfermagem e outros), garantindo  
que as suas atividades concorram para o atendimento integral 
à saúde.

Médicos(as), enfermeiros(as), assistentes sociais, nutricionistas:•	

– promover a interdisciplinaridade na formação desses profis-
sionais;

– garantir uma formação direcionada especificamente para as 
populações do campo e da floresta, evitando a mera transfe-
rência para essas regiões do modelo de atendimento urbano. 
A formação convencional privilegia a capacitação para o em-
prego de altas tecnologias, tornando os profissionais inade-
quados para atuarem no campo e na floresta;

– criar residência médica para o atendimento de saúde específi-
co para essas populações;

– incluir nos currículos universitários disciplinas voltadas para 
o reconhecimento e análise das realidades de saúde das popu-
lações do campo e da floresta;

– promover por meio de atividades curriculares e cursos de ex-
tensão o contato direto dos estudantes, futuros profissionais 
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de saúde, com os movimentos sociais do campo e da floresta, 
levando-os ao reconhecimento das reivindicações em saúde 
cristalizadas por meio desses movimentos;

– promover  no processo de formação profissional:

o questionamento da hegemonia do modelo organicista, bio-
médico, efetivando a formação continuada em práticas de saú-
de não-convencionais (conhecimentos fitoterápicos populares, 
atividades de rezadeiras(os), benzedeiras(os), parteiras etc.); e

o questionamento da formação profissional meramente volta 
da para o mercado.

– validar imediatamente no Brasil os diplomas dos cursos de 
Medicina adquiridos em Cuba e Venezuela;

– implantar cursos de Medicina nas faculdades regionais, garan-
tindo cotas de vagas para as populações do campo e da floresta;

– criar centros universitários regionais, aumentando a oferta 
de profissionais de saúde no âmbito da estratégia de saúde da 
família, na área da atenção básica, e não apenas nas áreas de 
média e alta complexidade;

– elaborar e implantar estratégias de fixação profissional e aces-
so à formação universitária às populações do campo e da flo-
resta, inserida na estratégia do Prouni;

– garantir as ações voltadas para a saúde bucal e outras áreas es-
tratégicas no contexto da integralidade;

– incentivar e ampliar a formação de ACS da própria comunidade.

FINANCIAMENTO

Garantir recursos para o acesso aos serviços de saúde;•	

Garantir recursos para as ações de formação e desenvolvimento dos •	
profissionais da saúde voltados para as populações do campo e da 
floresta;

Promover incentivos, sob a forma de remuneração para os profissio-•	
nais da saúde que atuem junto às populações do campo e da floresta;
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Garantir o retorno dos recursos da CPMF para as áreas sociais, prio-•	
rizando a saúde;

Direcionar recursos para capacitar os movimentos sociais para o •	
controle social.

CONHECIMENTOS ALTERNATIVOS EM SAÚDE

Gara•	 ntir que o SUS promova a interação entre a medicina oficial e as 
terapias não-convencionais (medicina tradicional chinesa, homeo-
patia, conhecimentos e práticas populares e tradicionais em saúde);

Realizar o cadastramento regional, municipal, dos curandeiros, das •	
parteiras, e outros recursos humanos dotados de saberes tradicionais 
em saúde, favorecendo o acesso da população aos serviços de saúde 
prestados por esses profissionais;

Incorporar aos recursos de atendimento disponibilizados pelo •	
SUS as práticas curativas relacionadas aos conhecimentos popula-
res sobre plantas e raízes medicinais, bem como as habilidades de 
benzedeiros(as) e parteiras.

INTERSETORIALIDADE

Prom•	 over  por meio da intersetorialidade  o controle do uso de agro-
tóxicos e do plantio indiscriminado de eucaliptos;

Efetivar o saneamento básico garantindo o acesso à água de qualida-•	
de e esgotamento sanitário;

Incorp•	 orar ao texto da Política a Reforma Agrária como objetivo in-
tersetorial.
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

Composição da Mesa

Coordenação

Jacinta de Fátima Senna da Silva – Coordenadora do Grupo da Terra/
SGEP.

Expositores

Manoel Silva da Cunha – Presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros 
(CNSeringueiros)

Cristiane Costa Santana – Representante do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST)

Maria da Graça Amorim – Representante da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar (Fetraf – Brasil)

Noemi Krefta – Coordenadora do Movimento das Mulheres Camponesas 
(MMC – Brasil)

Alessandra Lunas – Representante da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura (Contag)
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Manoel Silva da Cunha 
Presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNSeringueiros)

O orador destacou que, na floresta, a saúde é vista como o carro-chefe de 
todas as outras coisas: sem saúde não há preservação, por isso não pode haver 
produção;  sem saúde, não há respeito às normas ambientais. 

Declarou-se satisfeito com os encaminhamentos apresentados, com as 
discussões realizadas no encontro. E acrescentou: “...a saúde na floresta vai ser 
vista com um outro olhar, com cuidado, com carinho”.

Manifestou esperança de que as coisas mudem, principalmente no aten-
dimento. Criticou a frieza com que o atendimento na saúde às vezes é feito, 
o que repercute negativamente sobre o estado de ânimo do usuário; segundo 
ele: “Só o jeito da pessoa do outro lado do balcão faz a gente cair, desmaiar, 
com esse encontrão”. Salientou que é preciso educar, capacitar os trabalhado-
res de saúde para o atendimento digno e respeitador da subjetividade e das 
singularidades culturais.

Retomou o tema da relação entre saúde e meio ambiente. A chamada crise 
ambiental tem penalizado o país e atingido em especial a Amazônia. Lembrou 
que as questões ambientais são muito importantes no âmbito da Política Na-
cional de Saúde dos Povos do Campo e da Floresta (PNSPCF). E arrematou: 
“A gente com saúde, como eu havia dito, cuida melhor do meio ambiente”.

Cristiane Costa Santana 
Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Propôs, com imediata aceitação de todos os presentes, a inclusão da re-
forma agrária como objetivo intersetorial da Política Nacional de Saúde dos 
Povos do Campo e da Floresta. A reforma agrária é o fator fundamental do 
processo de construção de autonomia das populações do campo. Segundo ela, 
os movimentos do campo não querem ficar reféns de iniciativas governamen-
tais ou provindas de outros atores sociais, no setor Saúde. Com a realização da 
reforma agrária, ampliam-se as condições para que as populações do campo 
conquistem, elas mesmas, a sua saúde.

“Reforma agrária é saúde, porque transforma a vida para melhor”. Defen-
deu que não é só com a cura que o SUS tem que trabalhar, mas também com 
a prevenção e a promoção. Conclamou todos a trabalhar também com a pro-
moção.
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Manifestou a expectativa de que o Grupo da Terra assuma na prática todos 
os encaminhamentos aprovados pelo encontro.

Concluiu com as seguintes palavras: “Para escutar o coração do povo não 
precisa ser médico, basta ter coração.Acho que aqui ficou demonstrado que 
nós temos coração”.

Maria da Graça Amorim 
Representante da Fetraf – Brasil

Expressou gratidão pela oportunidade de intervir no espaço do encontro. 
Em seguida, assumiu o compromisso de contribuir para a implementação da 
Política Nacional de Saúde dos Povos do Campo e da Floresta, que considera 
de importância estratégica para o país.

Chamou a atenção de todos para a presença amplamente majoritária de 
mulheres no encontro, o que revela o papel especial e diferenciado das mulhe-
res na luta pela saúde: “As mulheres são o segmento da população mais atento 
à questão da saúde”.

Salientou que, apesar de haver ainda muito a ser feito no setor Saúde, é 
necessário reconhecer que, no atual governo, muitos espaços começaram a se 
abrir.

Concluiu frisando que as conquistas de saúde das populações do campo e 
da floresta dependem de uma articulação da Política Nacional de Saúde dos 
Povos do Campo e da Floresta (PNSPCF) com as outras políticas de saúde e 
as políticas dos outros setores do estado. Em suas palavras: “Há uma série de 
outras políticas que têm que trabalhar junto com a saúde para a gente poder 
de fato ter saúde”.

Noemi Krefta 
Representante do Movimento das Mulheres Camponesas do Brasil  
(MMC – Brasil)

Iniciou sua intervenção destacando o caráter fundamental da integralida-
de, como princípio do SUS. Ao lado da integralidade, salientou a intersetoria-
lidade, ou seja, o princípio que exige a atuação articulada de todos os setores 
do Estado para a produção de saúde para a população. 
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Para ter saúde, é preciso ter a casa para morar, a terra para produzir, os 
alimentos em quantidade e com qualidade etc. Em relação aos alimentos, de-
fendeu a importância das comissões de saúde pública dos alimentos. 

Em suas palavras: “O campo é um lugar onde também se vive com digni-
dade, com saúde. Queremos que esses espaços se ampliem cada vez mais, para 
a gente poder discutir as propostas do campo da saúde”. 

Sustentou a necessidade de ampliar a participação dos outros movimentos 
sociais que não estiveram presentes ao encontro. Concluiu com um chamado: 
“devemos reforçar a luta pela defesa da saúde, todos os dias”.

Alessandra Lunas 
Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da  
Agricultura – Contag

Começou sua fala saudando o fato de que “pela primeira vez, em quase 
trinta anos de história de Conselho Nacional de Saúde, nós conseguimos ele-
ger um companheiro trabalhador para presidi-lo”. Segundo ela, “isso é um si-
nal de novos rumos para que a gente possa discutir a saúde a partir da visão 
dos trabalhadores”.

Frisou que é necessário levar as discussões realizadas e as propostas apro-
vadas no encontro para as regiões, estados e municípios. E lamentou que as 
demais secretarias do Ministério da Saúde não tenham comparecido ao en-
contro. Segundo ela, os profissionais dessas secretarias perderam a oportu-
nidade de ouvir as demandas das populações do campo e da floresta e de se 
tornarem mais sensíveis a elas. 

Finalizou enfatizando a necessidade de aprimoramento do diagnóstico de 
saúde das populações do campo e da floresta, como uma prioridade para o 
ano de 2007. Sem esse aprimoramento, “a gente fica sem saber qual o tamanho 
das necessidades, quais são elas realmente, em que pontos, em que regiões, 
em que setores” estão as principais dificuldades a serem superadas.

Jacinta de Fátima Senna da Silva 
Coordenadora do Grupo da Terra/SGEP

Declarou que o encontro se constituiu em fonte de grande aprendizado. É 
o que ocorre quando o diálogo entre governo e sociedade civil organizada é 
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realizado com eqüidade entre todos os participantes. Isso adquire importân-
cia especial no processo de construção de políticas.

Lembrou que já foram aprovadas a Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementa-
res. Destacou que o governo precisa fazer um esforço muito grande para apro-
var e implementar a Política Nacional de Saúde dos Povos do Campo e da Flo-
resta (PNSPCF), dada a correlação de forças da sociedade. 

Em função disso, faz-se necessária uma radicalidade da sociedade, por 
meio da participação consciente e determinada dos movimentos sociais do 
campo e da floresta pelo direito à saúde. Indispensável também é o fortaleci-
mento do diálogo entre as três esferas de gestão.

Apontou a perspectiva de um novo encontro, a ser realizado no prazo de 
três anos, com o objetivo de verificar os resultados da implementação dessa 
Política.

Conclamou todos os presentes para que “organizem nos seus municípios e 
estados discussões sobre essa Política”. E concluiu: “a gente só vai construir de 
fato a mudança se a gente começar a fazê-la no município”.

Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou o encontro.
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ANEXOS
ANEXO A – APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

Uialá, MUlher
GrUpo loUcas da pedra lilás

Negras de turbantes e saias rodadas 
Cantam o linguajar das nossas avós 

Palavras fortes, benzendo e curando 
Salubá Vovó! Salubá Vovó!

Uialá mulher! Uialá! Pitomba oió Pito!  
Voz bonita pra valer!  

Salubá vovó! Salubá vovó!

Bote banca exija respeito 
Que te dá valor desperta a gana 

Corta a raiz do preconceito 
Racismo é fel plantado na lama

Uialá mulher! Uialá...

Sou a Negra Balacobaco 
Eu que sustento o barraco 

Filha da luta na alma 
Só a justiça me acalma

Livre, quero cravar os dentes 
Malagueta e coragem, 

Na turba da malandragem 
Canalha e prepotente

Negra não é favela 
Nem cozinha de novela 

Negra é a cor da certeza 
Da vontade e da beleza

Todo momento do dia 
Que me lembra a serventia 
A vergonha, a escravidão 
Grito: Quero reparação!

Bote banca exija respeito...

Uialá mulher! Uialá! Voz bonita pra valer 
A sociedade das negras agora está aberta 
Há muitas mulheres alertas 
E libertas pra viver!  
Uialá Mukaji, Uialá Mukaji, Uialá mulher! 
Pitomba oió Pito! Voz bonita pra valer. 
Salubá vovó! [bis] 
Salubá vovó! Salubá vovó! Salubá vovó! 
Salubá vovó! [4 vezes]

Uialá Geledes, Fala Preta, Nzinga, Con-
ceição das Criolas 
Uialá Saci, Bamiledê, Coisa de Mulher, 
Aconeruc 
Uialá Amna. Criola, Eleeko, Casa da  
Cultura da Mulher Negra  
Uialá Mukaji, Malunga, Imena, Irohin 
Uialá Kilombo, Mage Mole, Maria Mulher 
Uilalá todas as negras,  
as feministas deste país,  
desta América,  
deste mundo.  
AXÉ ÁFRICA !!!

Uialá Mukaji, Uialá Mukaji, Uialá mulher!

JUstiça dos deMentes
poeta WaldeMar VerGara

No lavrar da terra 
A semente de comer 

No semear da semente 
O pão que vai vencer 

Lavrada a terra no cartório da consciên-
cia 

Da lida excluída no tribunal da demência 
Pra que tanta terra, mano? 

Se o mal dividir é desumano 
A terra vai pro Chico 

A terra vai pro Severino

A terra vai pro Zé 
A terra vai pra quem tem fé 
É de a pertencer, ou não pertencer 
O beija-flor que voou da janela de Vital  
Passou pro Chico da floresta  
Veio em Brasília e anunciou 
Que as margaridas vão continuar dando 
um beijo no beijo da flor, que é o beijo do 
beija-flor
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o canto das MarGaridas
GrUpo loUcas da pedra lilás

Olha Brasília está florida 
Estão chegando as decididas 

Olha Brasília está florida 
É o querer, é o querer das Margaridas

Somos de todos os novelos 
De todo tipo de cabelo 

Grandes, miúdas, bem erguidas 
Somos nós as Margaridas

Nós, que vêm sempre suando 
Este país alimentando 

Tamos aqui para relembrar 
Este país tem que mudar!

Olha! Brasília está florida 
Estão chegando as decididas 

Olha! Brasília está florida 
É o querer, é o querer das Margaridas!

Água limpa sem privar 
Sede de todos acalmar 
Casa justa pra crescer 

Saúde antes de adoecer

Terra sadia pra lucrar 
Canja na mesa no jantar 
Um mínimo para se ter 
Direito à paz e ao prazer

E dentro e fora punição 
Pra quem abusa do bastão 
Do ser patrão, do ser machão 
Não pode não, não pode não 
Não pode não, não pode não! 

Olha! Brasília está florida … 
Estão chegando as decididas 
Olha! Brasília está florida 
É o querer, é o querer das Margaridas!

Olha! Brasília está florida 
Estão chegando as decididas 
Olha! Brasília está florida 
É o querer, é o querer das Margaridas!

É o querer, é o querer das Margaridas!

Água limpa água turva 
Horizontal vertical 

Lindas são suas curvas 
Ladeando para o mar

A montanha dela se banha 
Quando o céu põe-se a chorar 

Se o sol acompanha 
Colorido irá ficar

Mata densa se esconde 
Doutro lado a florar 

Quando limpa beber 
Quando sujo lavar

Água viva água morta 
Água assustada água de trovoada 
Quanta água há de rolar

Podes tudo 
Podes nada 

Só não podes acabar.

ViVa áGUa Morta
poeta ValMir coelho e QUinteto do Morro
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ViVa áGUa Morta
poeta ValMir coelho e QUinteto do Morro

Água limpa água turva 
Horizontal vertical 

Lindas são suas curvas 
Ladeando para o mar

A montanha dela se banha 
Quando o céu põe-se a chorar 

Se o sol acompanha 
Colorido irá ficar

Mata densa se esconde 
Doutro lado a florar 

Quando limpa beber 
Quando sujo lavar

Água viva água morta 
Água assustada água de trovoada 
Quanta água há de rolar

Podes tudo 
Podes nada 

Só não podes acabar.

No lavrar da terra 
A semente de comer 

No semear da semente 
O pão que vai vencer 

Lavrada a terra no cartório da consciência 
Da lida excluída no tribunal da demência 

Pra que tanta terra, mano? 
Se o mal dividir é desumano 

A terra vai pro Chico 
A terra vai pro Severino

A terra vai pro Zé 
A terra vai pra quem tem fé 
É de a pertencer, ou não pertencer 
O beija-flor que voou da janela de Vital  
Passou pro Chico da floresta  
Veio em Brasília e anunciou 
Que as margaridas vão continuar dando 
um beijo no beijo da flor, que é o beijo do 
beija-flor

JUstiça dos deMentes
poeta WaldeMar VerGara

caMpo e Floresta
poeta Maria aparecida de Moraes tôrres

Viemos de muito longe 
E aqui estamos para contribuir 

Com sugestões e idéias 
Que neste encontro irão surgir 

Para melhoria da saúde no campo 
Para ver no futuro, esse povo sorrir
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ViVa áGUa Morta
poeta ValMir coelho e QUinteto do Morro

Água limpa água turva 
Horizontal vertical 

Lindas são suas curvas 
Ladeando para o mar

A montanha dela se banha 
Quando o céu põe-se a chorar 

Se o sol acompanha 
Colorido irá ficar

Mata densa se esconde 
Doutro lado a florar 

Quando limpa beber 
Quando sujo lavar

Água viva água morta 
Água assustada água de trovoada 
Quanta água há de rolar

Podes tudo 
Podes nada 

Só não podes acabar.

caMpo e Floresta
poeta Maria aparecida de Moraes tôrres

Viemos de muito longe 
E aqui estamos para contribuir 

Com sugestões e idéias 
Que neste encontro irão surgir 

Para melhoria da saúde no campo 
Para ver no futuro, esse povo sorrir

Lá na floresta esquecidos 
Temos muito a ensinar 

Com todas as dificuldades 
Viemos também colaborar 

E dizer o que queremos 
Para a saúde do nosso lugar

Seja na floresta ou no campo 
Temos dificuldade em acessar 

Uma saúde de qualidade 
Que não precise remediar 

Para isso é necessário 
Uma política direcionada criar

I Encontro Nacional de Saúde 
Chega dá orgulho de aqui estar 
Precisamos ter muito cuidado 
Com o que vamos reivindicar 
E fazermos valer de fato 
Essa conquista popular

Não viemos de tão longe 
Para o governo criticar 
Mas aqui estamos reunidos 
A fim de nos ajudar 
E tentar buscar juntos 
A saúde para o nosso lugar

Quem dera muito em breve 
De medicação não precisamos tomar 
Fazendo valer apenas a prevenção  
A população do campo e floresta consci-
entizar 
Que ter saúde é um direito 

Essa população, vamos valorizar.
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ANEXO B – CARTA DE BRASÍLIA

I Encontro Nacional de Saúde das Populações do Campo e da Floresta

Nós, representantes das entidades, instituições, movimentos, Ongs, gover-
no, universidades, presentes no I ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE DAS 
POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA, reconhecemos a importân-
cia histórica deste evento como espaço de diálogo e construção coletiva entre 
governo e sociedade civil organizada, visando à melhoria das condições de 
saúde dessas populações. Este encontro é uma iniciativa do Grupo da Terra, 
instância do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria de Gestão Es-
tratégica e Participativa  e composto por técnicos de diversos ministérios e 
representantes dos movimentos sociais do campo e da floresta.

Frente ao processo de mercantilização e medicalização da saúde, este mo-
mento inaugura um novo ciclo para o SUS, marcado pelo resgate da saúde 
como direito de todos e dever do Estado e pelo conceito ampliado de saúde, 
de acordo com o qual uma vida humana saudável depende de moradia digna, 
alimentação de boa qualidade e em quantidade suficiente, sistema de sane-
amento básico, serviços de saúde e educação de qualidade, processos pacífi-
cos de intermediação e resolução de conflitos e relações ambientais sustentá-
veis. Com isso, o SUS se recoloca no centro das grandes discussões nacionais, 
como parte de um projeto civilizatório para o país, pautado pela justiça social, 
a democracia e a sustentabilidade ambiental.

Mesmo considerando os avanços e o sucesso de algumas iniciativas isola-
das no campo da saúde, entendemos que para a real implantação do SUS é im-
prescindível o reconhecimento ético-político das barreiras da discriminação e 
exclusão social a que as populações do campo e da floresta vêm sendo subme-
tidas ao longo de toda nossa história, como pressuposto para o seu acesso às 
ações integrais de saúde.

Nós, participantes deste I ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE DAS 
POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA, conclamamos a socieda-
de (trabalhadores, trabalhadoras, gestores e gestoras do SUS, universidades, 
movimentos sociais, sindicais, entidades da sociedade civil, moradores e mo-
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radoras das diversas comunidades etc.) a se juntarem  neste movimento de 
luta pela aprovação e implementação da POLÍTICA NACIONAL DE SAÚ-
DE DAS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA, fundamentada nos 
princípios do acesso universal, eqüidade, resolutividade e integralidade das 
ações, participação popular e controle social, com financiamento das três es-
feras de gestão.

Assinam:

Abrasbuco •	 – Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva – Grupo 
VIGIBUCO/UFRGS/CNPq

Anvisa – •	 Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CNSeringueiros – •	 Conselho Nacional dos Seringueiros

Conaq – •	 Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas

Conasems – •	 Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Conass•	  – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Contag – •	 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

CPT•	  – Comissão Pastoral da Terra

Fetraf•	  – Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar – Brasil

Fiocruz – •	 Fundação Osvaldo Cruz

Funasa – •	 Fundação Nacional de Saúde

Ibama – •	 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  
Naturais Renováveis

Incra – •	 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Mapa•	  – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MDA – •	 Ministério de Desenvolvimento Agrário

MMA•	  – Ministério do Meio Ambiente

MMC•	  – Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil

MS – •	 Ministério da Saúde
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MST•	  – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Seap/PR•	  – Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência 
da República

SEPM/PR•	  – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da  
Presidência da República

Seppir•	 /PR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República.
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