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A cartilha Tecendo a saúde das mulheres do campo, da floresta e das águas: 
direito e participação social expressa o compromisso do Ministério da Saúde 
em dar visibilidade à luta dessas mulheres e contribuir para o conhecimento 
sobre os direitos sociais, em especial, o direito à saúde e o fortalecimento do 
controle social no SUS. 

Destaca ainda a importância da participação social na construção e no 
monitoramento das políticas públicas. Este material é resultado de um 
compromisso assumido com essas mulheres e está alinhado com os princípios 
do Sistema Único de Saúde, com a Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, da Floresta e das Águas e a Política Nacional de Saúde 
Integral das Mulheres. 

A proposta desta Cartilha é compartilhar informações que são fundamentais 
para a reflexão, o empoderamento e o conhecimento de especificidades que 
influenciam a saúde dessas mulheres.

Boa Leitura!

APRESENTAÇÃO
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Só é possível falarmos da singularidade das mulheres do campo, da floresta e das águas com a 
pluralidade dos olhares, das ações constituídas e instituídas pelos movimentos de mulheres do campo, 
da floresta e das águas que, ao longo das últimas décadas, questionam as relações na unidade familiar, 
na comunidade e com o próprio Estado. As mulheres do campo, da floresta e das águas têm sua 
vida fortemente marcada pelas características dos lugares onde vivem. Estas mulheres têm um 
jeito próprio de cuidar da vida e da saúde, que se expressa nas práticas populares de cuidado 
que desenvolvem articuladas com a luta por uma saúde pública e universal, que repercute no 
modo de viver no campo, na floresta e nas águas. 

Refletir sobre a situação de saúde dessas mulheres é um desafio, pois os dados oficiais da saúde não 
são desagregados pelo local de moradia ou espaços de trabalho. A saúde dessas mulheres está diretamente 
relacionada às condições de vida e trabalho, que têm produzido riscos, adoecimentos e agravos à sua 
saúde, seja pela contaminação por agrotóxicos e outros agentes químicos, seja pela frequente exposição 
ao sol sem proteção, assim como os acidentes de trabalho, suas longas jornadas de trabalho, seja no 

PROSEANDO SOBRE A SAÚDE DAS 
MULHERES DO CAMPO, DA FLORESTA 

E DAS ÁGUAS
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A SITUAÇÃO DE VIDA DAS MULHERES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS 
ÁGUAS

De acordo com o Pnad/IBGE (2010), a população rural é formada por 47,9% de mulheres e 
52,1% de homens. Em relação à ocupação no meio rural, a maior parte das mulheres trabalha para o 
autoconsumo (46,7%) ou com trabalho não remunerado (30,7%). Conforme documento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) (BRASIL, 2007), as mulheres representam quase metade da população  
rural brasileira e o segmento da população mais afetado pelos processos migratórios, assumindo cada vez 
mais a responsabilidade pelo grupo familiar a que pertencem. Cerca de 77,9% das mulheres rurais, de 
acordo com o Dieese/IBGE (2009), são consideradas sem rendimento fixo. 

A presença feminina na economia rural está fortemente marcada pela divisão sexual do trabalho, 
que se manifesta na concentração de atividades voltadas para o autoconsumo familiar, realizadas 
como extensão dos cuidados com os filhos e demais membros 
das famílias – como a criação de aves e pequenos animais, 
a horticultura, a floricultura, a silvicultura e a lavoura – 
sendo realizadas, em sua maior parte, sem remuneração, 
sem vínculo com a comercialização e, desta forma, sem a 
geração de renda.

campo, no extrativismo, na pesca, na mariscagem, como no ambiente doméstico, 
configurando a dupla/tripla jornada.  

A luta das mulheres do campo, da floresta e das águas é uma construção social, cultural, econômica 
e política, em que  o debate e a participação delas na formulação, na implementação, na avaliação e no 
controle social das políticas públicas devem ser garantidos e ratificados pelo Estado, como medida de 
proteção aos seus direitos. Portanto, a equidade em saúde requer ações, visando diminuir as desigualdades 
persistentes e que são passíveis de mudanças, bem como o acesso aos serviços de saúde. É essencial 
enfatizar a importância do empoderamento das mulheres e de sua participação nas instâncias de controle 
social, na busca de qualidade de vida, da igualdade e dos direitos da cidadania feminina. A importância 
de se compreender que esta desigualdade de gênero é uma construção social, cultural e politicamente 
construída para atender ao sistema social fundado nas desigualdades sociais abre, por outro lado, a 
perspectiva da mudança da construção de novos valores, em que a justiça social e a igualdade de gênero, 
raça e classe social são possíveis.

Gênero é um conceito para explicar que as diferenças de comportamentos de homens e de mulheres 
não são de origem biológica, mas sim social e cultural. “Relações de gênero” é uma expressão usada 
para identificar a maneira como as relações entre homens e mulheres são construídas na sociedade. As 
relações de gênero nos explica como essas diferenças no cotidiano se transformam em desigualdades 
e em relações de poder assimétricas. Por isso, as mulheres enfrentam dificuldades no trabalho, na vida 
pessoal, na política, na vida sexual e reprodutiva e na família.

Quando falamos em relações de gênero, falamos em relações de poder e relações desiguais. É através 
das instituições, da cultura, das crenças, das leis civis, da educação, da divisão sexual do trabalho, que 
se constroem homens e mulheres que, a partir de valores desiguais, envolvem-se em uma relação de 
dominação
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Historicamente, cabe ao homem uma participação mais diversificada e ativa de forma 
remunerada, sendo ele, na família rural, em sua maioria, representado pela figura do “chefe 
da família”, o que dificulta ainda mais o acesso direto das mulheres às políticas públicas 
que asseguram diversos direitos, como o direito à documentação civil e trabalhista, o direito 
à terra, aos recursos naturais e produtivos. Porém, nos últimos 12 anos, este quadro tem 
sido alterado. As estatísticas nacionais revelaram um aumento nos níveis de renda das 
trabalhadoras rurais, a diminuição do trabalho sem remuneração ou voltado exclusivamente 
para o autoconsumo, assim como a ampliação de sua participação em atividades em que 
tradicionalmente havia menor presença feminina. 

Nessa perspectiva, o governo federal criou o Programa Nacional de Documentação 
das Trabalhadoras Rurais (PNDTR). É uma ação fundamental para a inclusão social das 
trabalhadoras rurais, seja na reforma agrária ou na agricultura familiar, uma vez que possibilita 
a emissão  gratuita de documentos civis, trabalhistas e de acesso aos direitos previdenciários 
por meio de mutirões itinerantes de documentação. O programa também realiza ações 
educativas para esclarecer as beneficiárias sobre o uso de documentos, apresentar políticas 
públicas e orientar quanto ao seu acesso.

O PNDTR faz parte do Programa Territórios da Cidadania, do Plano Social Integrado 
de Registro Civil de Nascimento e Documentação Civil Básica e do Pacto de Redução das 
Desigualdades Regionais do governo federal. 

Você pode mudar essa realidade, 
participando da vida de sua comunidade!

Outra questão importante é a exposição aos agrotóxicos, seja ambiental ou ocupacional, 
que é um dos fatores de adoecimento da população rural, podendo causar danos à saúde 
das mulheres trabalhadoras do campo. Entre os mais comuns estão: a hipertrofia celular, 
que pode levar à ocorrência de câncer, em especial da tireoide, e a distúrbios do sistema 
reprodutivo. Outros fatores também contribuem para o agravamento desse quadro, como 
o assédio moral, a violência doméstica e sexual, a violência institucional praticada por 
alguns profissionais de saúde, nos atendimentos nos centros de saúde, nas maternidades, nos 
hospitais e nos laboratórios públicos e privados, assim como a sua falta de conhecimento e 
acesso às informações de saúde e sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

10 11



12 13

Noemi Margarida Krefta, MMC/SC, integrante do Grupo da Terra – Ministério da Saúde

Desde 1995 faço parte do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), que vem aprofundando 
a situação de vida das mulheres, a preocupação com a produção de alimentos saudáveis, o cuidado 
com o ambiente, a água, o solo, as sementes, enfim a biodiversidade. Neste contexto, as denúncias e o 
enfrentamento ao modelo agroquímico, patriarcal e machista que têm resultado nas práticas de produção 
de alimentos saudáveis, no cuidado com a biodiversidade e na luta pelas políticas públicas traduzem-se na 
concepção de saúde construída a partir dos movimentos, ou seja, como reforma agrária, moradia, escola, 
lazer, transporte, crédito, com uma seguridade social que ampare a classe trabalhadora nos momentos em 
que necessitar. A saúde pública tem sido um dos eixos pelo qual o MMC vem lutando desde 
o seu princípio. A defesa do SUS público e com as políticas complementares deve resultar 
na promoção da saúde das mulheres e no campo. Fazer parte da elaboração da PNSIPCFA 
para mim tem sido algo desafiador, entendendo que esse espaço foi fundamental para a 
aproximação dos movimentos e o Ministério da Saúde. Assim, desde 2004 tenho levado 
a prática do MMC nos debates com o Grupo da Terra. 

Ser camponesa, participar do MMC, exige sacrifício e esforço, mas ao mesmo 
tempo traz conhecimento, conquistas e é muito gratificante por dar-nos a certeza 
de que as futuras gerações lembrar-se-ão de quem deu sua contribuição na 
construção da história de luta das mulheres trabalhadoras. Assim, reafirmo 
que a libertação da mulher de toda forma de violência e opressão é obra da 
própria mulher, e o projeto de agricultura camponesa e agroecológico e a luta 
pela sociedade socialista e feminista resulta em um modo de vida e projeto de 
sociedade que só o MMC oferece às mulheres.

 CONTANDO NOSSAS HISTÓRIAS
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melhor os povos indígenas, era necessário conhecer melhor a cultura do povo como um todo, e então fui contribuir no 
movimento dos atingidos por barragens (MAB), no qual estou até hoje. 

Tenho contribuído na discussão sobre a reforma agrária e a importância de se ter um pedaço de chão, um dos 
grandes problemas do Brasil, que decorre do inchaço das cidades e do êxodo rural, que começou no período da 
industrialização, com o aumento da população na zona urbana e, consequentemente, com a mão de obra excedente e 
o desemprego.

Mas é bom lembrar que, quem participa de um movimento social, não é por acaso, e sim porque acredita na mudança 
e na conquista de uma sociedade melhor e mais justa com dignidade, onde os direitos de todos são respeitados. 

Ao concluir esse relato, vejo o quanto é importante discutir a prática e a realidade da nossa educação popular como 
ferramenta de mudança e transformação social, onde o sujeito seja o protagonista da sua história. Esse deveria ser o 
compromisso ético-político fundamental da prática dos educadores do nosso sistema de ensino. Só assim a história fará 
a mudança na sociedade como um todo. E com essas palavras que expresso como sinto fazer parte com vocês nessa 
caminhada.

Maria do Rosário Fernandes Barba (Juma) – Autazes/AM

Eu, Maria do Rosário Fernandes Barba (Juma), sou assentada da reforma agrária no projeto 
agroextrativista Novo Jardim (PAE Novo Jardim) no Município de Autazes/AM. Já venho 
militando no movimento social desde 1996, mas só em 2009 e 2010 eu me dediquei de cabeça, 
corpo e alma ao Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), pois 
tenho um sonho que é um dia ver os agricultores familiares do Estado do Amazonas não 
comprarem o seu alimento nos supermercados, e sim produzirem basicamente todo 
seu alimento na sua propriedade. Em março de 2010, fui eleita para a Secretaria de 

Judite da Rocha, coordenadora do coletivo de saúde do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB-
Tocantins)

Sou filha de família camponesa, meus pais sempre moraram na roça, somos oito irmãos. Destas, duas mulheres. 
Meus pais são naturais de Santa Catarina. Minha mãe sempre foi uma mulher dinâmica, dizia que tínhamos que aprender 
de tudo porque não sabíamos como seria o dia de amanhã; já meu pai era um homem muito machista, nunca me deixou 
estudar e dizia que filha mulher não precisava estudar. Meu pai nunca me chamou de filha e isso me marcou muito.

Mesmo assim aprendi a ler e escrever; com 10 anos já sabia ler, aprendi sozinha. Tinha comigo um sonho de 
aprender para poder ensinar os outros. Aos 15 anos, comecei a pensar diferente, queria muito aprender para poder 

ensinar e foi aí que achei que o convento era a única solução. Foi a igreja que me ajudou a ter outra visão, 
e foi aí que comecei a perceber que podia fazer algo. Sempre trabalhei nas periferias dando aulas e na 

saúde fazendo vários trabalhos sociais, fazendo parte dos conselhos das favelas e contribuindo com 
o debate político, participando das Comunidades Eclesiais de Bases. Sempre sentia que podia fazer 

a l g o mais. Mesmo sendo difícil sempre dava um jeito de estar com o povo. Morei uns dez anos 
nas favelas de Heliópolis, fiz parte do movimento de moradia, fizemos muita luta por moradia em 
São Paulo. Coordenei por quatro anos o projeto esperança que trabalhava com crianças vivendo 

com aids e mais quatro anos no projeto Liberdade Assistida com os meninos da Febem.

Participei de vários cursos de formação humana, política social entre outros. Como já 
tinha estudado, queria conhecer mais a nossa cultura, principalmente, os povos indígenas, 
pois me identificava com eles. Meu irmão foi fundamental para essa aproximação. No final de 

2001, vim para o Tocantins para fazer parte do conselho indigenista missionário (Cimi) e 
trabalhar com o povo Krahô e depois com o povo Xerente. Fiquei três anos. Como já tinha 

vivenciado na minha família de ser atingida pela barragem de Caxias no Paraná, fui 
contribuir com os índios Xerente que foram atingidos pela barragem de Lajeado. 

Nessa atividade aprendi muito, foi então que comecei a perceber que, para ajudar 

14
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Mulheres da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETTAGRE) – AM.

Entretanto, em 2005 e 2006, eu me dediquei à causa do assentamento PAE Novo Jardim, que foi buscar a 
regularização do PAE que, até então, estava só no papel. Neste mês de março, deixo a Secretaria de Mulheres 
e assumo a Secretaria de Políticas Sociais desta federação. 

Rejane Maria de Oliveira, da comunidade quilombola de Maria Joaquina do Rio de Janeiro/RJ

Meu nome é Rejane Maria de Oliveira, sou da comunidade quilombola de Maria Joaquina, no Município 
de Cabo Frio/RJ. Comecei no movimento social desde criança, lutando pela luz elétrica e o transporte para 
minha comunidade com os adultos. Aos 20 anos, fui a primeira presidente de associação de moradores da 
minha comunidade e ali vi, de perto, o que era ser representante de povo que lutava por política pública, 

e tudo que tinha no bairro era com luta, fazendo manifesto. Aos 26 anos, comecei a participar das reuniões 
de quilombo e gostei de ouvir, e comecei a pesquisar e ajudar o quilombo da Rasa no Município 
de Búzios. O quilombo era e é o maior quilombo do Estado do Rio de Janeiro. São três 

comunidades em um quilombo. Passei a fazer parte da diretoria do quilombo, e foi onde eu 
aprendi tudo sobre quilombo e entrei de corpo e alma defendendo nosso povo e acreditando 
no movimento, fazendo várias ações como seminários e palestras. Só que meu esforço 
não dava para contemplar a minha comunidade, como falei, são três comunidades em 
um quilombo: Rasa, Maria Joaquina e Baia Formosa. Maria Joaquina, que é a minha 

comunidade, estava dentro de Cabo Frio/RJ, e as outras dentro de Búzios, e quando 
pedia uma política pública para a comunidade pelo Município de Búzios, ele não 
podia fazer por Maria Joaquina que estava dentro de outro município. Era 
difícil, pois não podiam fazer nada. E aí, em 2010, aconteceu o cadastro único, 

e minha comunidade não podia ser cadastrada 

porque estava em outro município, e não constavam os quilombolas de Maria Joaquina em Cabo Frio/RJ. E 
começamos a nos organizar com as 97 famílias e pedíamos à Fundação Cultural Palmares a certidão da nossa 
comunidade, e separamos do quilombo da Rasa e passamos a ser quilombo de Maria Joaquina, no Município 
de Cabo Frio/RJ, e hoje estou como presidente da minha comunidade, onde tenho buscado melhorias e apoios 
para nosso quilombo. No último encontro estadual, saí como delegada e fui indicada pela nossa região para ser 
representante da Conaq e estou mais feliz ainda fazendo parte do Grupo da Terra.

Maria do Socorro de Souza, presidenta do Conselho Nacional de Saúde

No decorrer desses quase 25 anos de militância, tive a oportunidade de acompanhar a crescente evolução 
dos movimentos sociais brasileiros, sintetizada em suas lutas, agendas e pautas políticas que, apesar 
de serem diversos e distintos sujeitos políticos, seja do campo ou da cidade, sempre tiveram uma 
finalidade comum: a construção de um projeto político e democrático para o País capaz de 
promover a igualdade e a justiça social. De fato, na minha fase de “idealismo juvenil”, optei 
por exercitar a práxis política nos Movimentos Sociais do Nordeste, na condição de militante 
e educadora popular; ou no exercício da docência em escolas públicas na bela Cidade de 
Olinda/PE, estimulando o pensamento crítico em jovens estudantes do ensino fundamental 
e médio. 

Com aos povos do campo e da floresta comecei, em 1988, minha 
militância no Cimi/CNBB, como assessora no movimento indígena. 
Segui, em 1997, para o movimento sindical de trabalhadores 
rurais, quando coordenei o projeto saúde reprodutiva, gênero e 
família, uma parceria Contag – FNUAP, e coordenei o projeto 
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saúde e gênero no campo, Contag – MS/SGEP. Participei do Grupo da Terra – espaço nacional de articulação 
no âmbito do Ministério da Saúde – Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa/Departamento de Apoio 
à Gestão Participativa, com participação dos movimentos camponeses, que teve como maior resultado a 
formulação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas. 

Fui a primeira mestranda do serviço social da UNB a defender dissertação que trata do tema saúde 
articulado com a questão agrária no Brasil, 2010-2013. Participei do júri do prêmio Objetivos do Milênio 
– que analisou 65 experiências e iniciativas da sociedade civil e governamental relacionados aos objetivos 
4 (Reduzir a Mortalidade Infantil), 5 (Melhorar a Saúde das Gestantes) e 6 (Combater a aids, a malária e 
outras doenças). Sendo as experiências selecionadas com impactos sobre as populações rurais nos estados 
do Acre, Ceará, Mato Grosso, Goiás entre outros. 

Mais recentemente, tenho participado do Movimento da Reforma Sanitária, sintetizada em suas lutas 
em defesa da saúde pública no País, fruto do engajamento com a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esse momento coincide também com a minha segunda participação no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), no segmento dos usuários, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), desde dezembro de 2007. Nessa arena política, diversos movimentos sociais que 
têm representação no CNS – campo, floresta, negros, indígenas, população LGBT, ciganos, populações de 
rua – estão buscando construir nova correlação de forças visando materializar o princípio da equidade nas 
políticas de saúde, considerando o ambiente político favorável às lutas sociais. 

Mulheres do Campo
As mulheres do campo caracterizam-se por terem seus  modos de vida,  de produção e reprodução social 

relacionados predominantemente com a terra. Camponesas, trabalhadoras rurais assentadas ou acampadas, 
assalariadas e temporárias que residam ou não no campo e que estão na agricultura familiar. 

Mulheres que, na maioria das vezes, são referência na sua comunidade quando o assunto é luta, participação 
e cuidados  na saúde.

Mulheres que trabalham na agricultura familiar, orgânica ou diretamente com a agricultura convencional.  
Fazem daquela labuta o seu meio de sobrevivência e tecem com a terra uma relação de sustento direto, de 
afetividade e de respeito, com a consciência de que toda a sua ancestralidade feminina  sobreviveu e viveu  
uma relação de cumplicidade com o campo.   
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Mulheres da Floresta 
Essas mulheres vivem nas comunidades tradicionais, como as ribeirinhas e as quilombolas, habitam ou 

usam reservas extrativistas em áreas florestais ou aquáticas e, ainda, fazem parte de populações atingidas 
por barragens. A lida do trabalho das mulheres nas florestas é bem antiga, lugar onde teve e ainda tem, na 
maioria das vezes, o domínio da exploração ambiental, da injustiça e da acentuada desigualdade social, 
mas que também é lugar de oferta da natureza abundante e diversificada da floresta. Por isso, muitas 
dessas mulheres valorizam e permanecem em seus territórios, reverenciando sua ancestralidade e suas 
raízes tradicionais.

As mulheres da floresta convivem com altos casos de malária, doença de Chagas e leishmaniose. 
Na floresta, a prática do extrativismo é bastante comum e tem por base a coleta de produtos de fontes 
naturais. Muitas vezes a prática do extrativismo provoca problemas específicos na saúde dessas mulheres, 
que precisam ser visíveis para os profissionais de saúde. 

Mulheres das Águas
As mulheres das águas utilizam matérias-primas para fazer apetrechos para a pesca, gerando assim a 

reprodução do pescado e do modo de vida da comunidade pesqueira. Elas buscam manter a conservação 
dos manguezais, arrecifes, igapós, lagoas, lagos, igarapés, entre outros. Entretanto, os riscos a que essas 
mulheres estão expostas impactam diretamente a saúde, como por exemplo, contaminação/intoxicação, 
movimentos repetitivos, a postura antálgica, grande exposição ao sol (calor, luminosidade), umidade, 
salinidade, intempéries, afogamentos, riscos de cortes e outros.  
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Participação na Saúde
No Brasil, temos espaços de participação social legitimados em que cidadãos, gestores, profissionais 

de saúde e usuários podem participar das decisões sobre as políticas de saúde e, entre esses espaços, 
existem os Conselhos de Saúde.

Conselhos de Saúde: são órgãos de instância colegiada, deliberativa – têm poder 
de decisão – e de natureza permanente, que têm por objetivo atuar na formulação e no 
monitoramento das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas 
estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude. 

23

Cidadania
Cidadania é participar das decisões, é conhecer os direitos garantidos nas leis e exigir que sejam 

cumpridos e respeitados. 
A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá a pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro 
do grupo social.  (DALLARI, D.A, 1998, p. 14)

Todos (as) têm o direito a:
•	 Participar das associações, clube de mães, sindicatos e 

outras organizações.
•	 Participar dos conselhos de direitos e conferência. 
•	 Monitorar os recursos públicos e as políticas 

públicas.
No exercício da cidadania, compreendemos que, por 

meio de nossas opiniões e ações, temos condições de 
interferir na sociedade e de ajudar a construir um 
mundo melhor. Todos podem participar 
das decisões de sua comunidade, de seu 
município, de seu estado, do seu povo.

QUEREMOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
E CIDADANIA

Os Conselhos de Saúde e as 
Conferências de Saúde são 
instâncias de participação no 
SUS. Conhecer e participar 
é uma forma de  construir e 
consolidar   o  SUS!
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Conferências de Saúde: acontecem a cada quatro anos com as representações dos 
diversos segmentos da saúde (gestores, prestadores, trabalhadores e usuários) que se reúnem 
para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes e estratégias para as políticas de saúde 
nos níveis correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 
pelo Conselho de Saúde.

Como participar do Conselho de Saúde do seu município?
A composição dos conselhos de saúde é definida pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e a 

Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que prevê que 50% dos membros 
dos conselhos de saúde sejam de representações do segmento de usuários, 25% de 
trabalhadores e 25% de gestores e de prestadores de serviços.   

Além disso, deve-se garantir também a autonomia administrativa e financeira 
para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária e 

organização da Secretaria-Executiva com a devida infraestrutura 
e apoio técnico, conforme a Resolução nº 453, de 10 de maio de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde. Compete aos Conselhos 
de Saúde nacional, estadual, municipal e do Distrito Federal 
o fortaler  a participação e o controle social no SUS, 
mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na 
defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o 
SUS e também participar da elaboração e aprovação dos 

planos municipais, estaduais e nacional de saúde, assim como aprovar o Relatório Anual de 
Gestão (RAG), entre outros.

No Conselho há representação dos usuários, e neste segmento pode haver a representação 
dos movimentos sociais do campo, da floresta e das águas. Conheça, participe e faça a diferença 
na saúde no seu município!

24 25



26 27

O planejamento da saúde contempla um novo instrumento da gestão compartilhada, que é o Contrato 
Organizativo de Ação Pública (Coap), com o objetivo de explicitar a definição clara das responsabilidades 
de cada ente federativo na organização do SUS.

O Coap é o contrato organizativo da ação pública, um instrumento da gestão compartilhada que tem 
o objetivo de definir entre os governos federal, estadual e municipal as suas responsabilidades no SUS, 

permitindo, a partir de uma região de saúde, uma organização dotada de unicidade 
conceitual, com diretrizes, metas e indicadores, todos claramente explicitados e 

que devem ser cumpridos dentro de prazos estabelecidos.

Visa, desta forma, dar mais transparência a essa estrutura, a fim de 
garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos 

entes federativos, possibilitando o(a) cidadão(ã) reconhecer as ações e os 
serviços de saúde ofertados nas regiões de saúde e organizados em redes 

de atenção.

No âmbito estadual, as atribuições englobam a descentralização e 
a promoção dos serviços, a execução de ações e procedimentos de 
forma complementar e o apoio técnico e financeiro aos municípios. 
No nível municipal, competem a execução, o controle e a avaliação 
de bens e serviços das ações de saúde.

Os princípios que dão base ao SUS são: a universalidade, a 
integralidade e a equidade  nos serviços e ações de saúde. Por 

PROSEANDO SOBRE O SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro, criado por meio da Constituição 
Federal de 1988, conforme o artigo 198: 

O Sistema Único de Saúde  é considerado a maior política de inclusão social. Destaca-se que a 
construção do SUS, desde o início, é marcada profundamente pela participação social. 
Suas diretrizes e princípios foram propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde e 
que tem como base os ideais do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. O SUS 
possui três esferas de atuação: federal (Ministério da Saúde), estadual (Secretarias 
Estaduais de Saúde) e municipal (Secretarias Municipais de Saúde). Na esfera 
federal tem atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas públicas voltadas para 
a área da Saúde, bem como normatizar ações, prestar cooperações técnicas aos 
estados, aos municípios e ao Distrito Federal, e controlar e avaliar as ações e 
serviços, respeitando as competências dos demais entes. A Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, (Lei Orgânica da Saúde) que regula, em todo o território 
nacional, as ações e serviços de saúde foi um marco na institucionalização da 
Política de Saúde. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, normatiza o 
seu regulamento. Destaca-se o importante papel  deste do Decreto , pois ele  
“regula a estrutura organizativa do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, dentre outros aspectos, tão necessários a sua 
consolidação e melhoria permanente”.  (BRASIL, 2011). 
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outro lado, seus princípios organizacionais são: a descentralização, a regionalização e a hierarquização da 
rede e a participação social. Sendo a prioridade dada às ações preventivas como forma de promover a saúde, 
não somente a cura de doenças, representando assim a principal estratégia para a efetivação da saúde como 
qualidade de vida.

•	 Princípio da universalidade: segundo esse princípio, a saúde é um direito de todos e dever do 
Estado. Significa que todos temos direito ao acesso universal aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência..

•	 Princípio da integralidade: a oferta de serviços de saúde pelo Estado deve abranger todas as 
doenças, desde os cuidados básicos até a medicina mais avançada. Pelo SUS, todos os cidadãos 
têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas unidades de saúde vinculadas 
ao SUS, sejam públicas (esfera: federal, estadual e municipal), ou privadas (contratadas pelo 
gestor público de saúde), ou seja, a cada qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que 
refere aos níveis de complexidade diferenciados. 

•	 Princípio da igualdade/equidade: significa que todos e todas devem ser tratados com igualdade 
na assistência à saúde, sem preconceitos de raça/cor, etnia, orientação sexual, gênero, geracional 
ou de classe social ou privilégios de qualquer espécie.

•	 Participação da comunidade: entendida aqui como uma forma de se efetivar a democracia, 
por meio de novos sujeitos sociais nos processos de gestão do SUS, como participantes ativos 
nos debates, nas formulações e na fiscalização das políticas desenvolvidas pela saúde pública 
brasileira, conferindo-lhe legitimidade e transparência.

A regionalização e a hierarquização da rede, das ações e dos serviços de saúde: esses princípios 
são referentes às atribuições dos gestores estaduais e municipais, que devem buscar a melhor forma de 
garantir a eficiência, eficácia e efetividade do SUS.

A saúde como direito de todos e dever do Estado
A busca pela proteção dos direitos básicos é uma luta cotidiana de todos e de todas. No campo da 

Saúde, ainda é um desafio fundamental que o Estado assuma a responsabilidade por uma política de saúde 
integrada às demais políticas sociais e econômicas e que garanta a sua efetivação.

O direito à saúde é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como 
inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. 

No Brasil, esse direito foi reconhecido na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado oferecia 
atendimento à saúde para trabalhadores com carteira assinada e suas famílias, as outras pessoas tinham 
acesso a esses serviços como um favor e não como um direito. Durante a Constituinte de 1988, com a 
mobilização social de todos os setores e a luta pela reforma sanitária, a saúde passou a ser direito de todos 
e dever do Estado: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).

A Carta de Direitos dos Usuários do SUS, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em junho 
de 2009, é um importante instrumento para que você conheça seus direitos em relação à saúde. Esse 
documento tem seis princípios basilares básicos que asseguram ao cidadão o ingresso digno nos sistemas 
de saúde, tanto público quanto privado.
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Principais diretrizes da Carta de Direitos dos Usuários da Saúde
1. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a 

garantia da promoção, da prevenção, da proteção, do tratamento e da recuperação à saúde.

2. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver seu 
problema de saúde.

3. Toda pessoa tem direito ao tratamento humanizado, realizado por profissionais 
qualificados, em ambiente limpo, acolhedor e acessível a todas as pessoas.

4. Toda pessoa deve ter seus valores, sua cultura, sua crença e seus direitos respeitados 
na relação com os serviços de saúde.

5. Toda pessoa é responsável para que seu tratamento e sua recuperação sejam 
adequados e sem interrupção.

6.  Toda pessoa tem direito à informação sobre serviços de saúde e as diversas 
formas de participação da comunidade.

7. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde 
e de exigir que o gestor federal e os gestores estaduais e municipais de saúde cumpram os 

princípios da Carta de Direitos dos Usuários do SUS.

Você conhece a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde
Conhecer seus direitos é um exercício de cidadania!

Disque 136 – Disque-saúde: é um canal de manifestação de ouvidoria e um serviço de promoção de saúde, 
pois orienta a população sobre a saúde e políticas de saúde, ou seja, um espaço de acolhimento, tratamento 
e encaminhamento das manifestações da população aos gestores, sobre o atendimento, ações e serviços de 
saúde, entre outros no SUS.

Disque 100 – Disque-direitos humanos (Disque 100): serviço utilizado para permitir que o cidadão 
denuncie atos de violência (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH). 

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher: serviço ofertado pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), com o objetivo de receber denúncias ou relatos de violência, reclamações sobre serviços 
da rede e de orientar as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as para os 
serviços quando necessários.
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As Políticas de Promoção da Equidade em Saúde
A equidade em saúde supõe que, idealmente, toda pessoa deve ter oportunidade justa para alcançar seu 

potencial pleno de saúde. A equidade refere-se a uma atenção justa, que respeite as necessidades de cada 
cidadão e considere suas especificidades, sem privilégios ou preconceitos. Implica implementar mecanismos 
de indução de políticas, programas e ações para populações em condições de vulnerabilidade e iniquidade, 
reconhecendo suas demandas, além de determinantes e condicionantes sociais. A construção da universalidade 
do acesso à saúde e a efetivação da integralidade do cuidado perpassam o reconhecimento da saúde enquanto 
processo determinado socialmente com dimensões como preconceito, localização geográfica, barreiras culturais 
e estruturais dos serviços, entre outros. As Políticas de Promoção de Equidade em Saúde formam um conjunto 
de ações e serviços de saúde priorizados em função da gravidade da doença ou da situação de populações em 
condições de vulnerabilidade, e ajudarão a alcançar, de forma igualitária e universal, o desafio maior do SUS: a 
garantia de acesso resolutivo, em tempo oportuno e com qualidade, às ações e aos serviços de saúde. 
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Comitês de Equidade em Saúde
Os comitês de equidade são espaços de diálogo da gestão em saúde com setores da sociedade civil,  como  

representantes dos movimentos sociais, representantes governamentais de outros setores, representantes de 
instituições de formação,  entre outros,  para a discussão e a elaboração de estratégias e ações de saúde visando à 
implementação das políticas de equidade. 

Ressalta-se que esses espaços possuem o caráter de decisões consensuadas e expressam a materialidade da 
gestão participativa pelo compartilhamento do poder decisório, pela definição conjunta de prioridades e pelo 
fortalecimento dos atores envolvidos.

Existem comitês que envolvem todas as políticas de equidade em um mesmo comitê e existem comitês organizados 
por políticas. Isso depende da realidade local, da organização dos movimentos sociais e da capacidade da gestão. 
Alguns estados já têm Comitê de Equidade, que possuem representação dos movimentos sociais das populações do 
campo, da floresta e das águas. São eles: Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí,  Espírito Santo, Rio Grande do Sul e 
Maranhão. Esses Comitês já estão dialogando sobre a melhor maneira de implementar as políticas de equidade nos 
estados, entre elas a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da 
Floresta e das Águas.  

O comitê é composto por lideranças 
dos movimentos sociais do campo, da 
floresta e das águas, representação de 
setores/áreas da Secretaria Estadual e/
ou Municipal de Saúde, representante 
do Conselho Estadual de Saúde, de 
outras áreas de governo e convidados. 

O Ministério da Saúde e as demais esferas de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) vêm implementando as Políticas de Promoção da Equidade, com o objetivo de 

diminuir as vulnerabilidades a que certos grupos populacionais estão mais expostos e 
que resultam de determinantes sociais da saúde, como os níveis de escolaridade e de 

renda, as condições de habitação, o acesso à água e a saneamento, a segurança alimentar e 
nutricional, a participação na vida política local, os conflitos interculturais e preconceitos 

como o racismo, a homofobia e a misoginia, entre outros. A busca pela equidade significa a 
disputa por alterações nas instituições, instâncias de participação e os serviços de saúde que 

promovam e respeitem a expressão de antigas invisibilidades sociais. 

Entre as Políticas de Promoção da Equidade construídas pelo Ministério da Saúde, além 
da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas que 

será tratada posteriormente, está a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
publicada pela Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009. Tem como objetivo garantir a equidade 

na efetivação do direito humano à saúde da população negra em seus aspectos de promoção, 
prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. Sua 
marca principal é o reconhecimento do racismo como determinante social de adoecimento e agravos à saúde.  A 
Política Nacional de Saúde Integral de LGBT  (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) prioriza 
a redução das desigualdades por orientação sexual e identidade de gênero, assim como o combate à homofobia, 
à lesbofobia e à transfobia e o combate à discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único de Saúde. 
Sua marca é o reconhecimento de que o preconceito e a discriminação por orientação sexual e a identidade de 
gênero são determinantes sociais de agravos a saúde das pessoas LGBT. 
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Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais
Para atender às demandas e às especificidades das populações ribeirinhas, o Ministério da Saúde, em parceria 

com o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), aprovou ajustes na Portaria nº 837, de 9 de maio de 2014, da Atenção Básica, que estabelece, 
entre outras diretrizes, as Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais. 

Elas estão direcionadas para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul 
Matogrossense. Considerando as especificidades locais, os municípios podem optar entre dois arranjos 
organizacionais para equipes de Saúde da Família, além dos existentes para o restante do País: 

•	Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRs): equipes que desempenham a 
maior parte de suas funções em Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas/
localizadas nas comunidades pertencentes a regiões à beira de rios e lagos cujo 
acesso se dá por meio fluvial; e 

•	 Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFFs): equipes que desempenham 
suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFs). A Atenção 

de Urgência e Emergência tem como objetivo garantir a universalidade, a 
equidade e a integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, 

gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas às causas 
externas. O financiamento federal desta política é composto por recursos 

que estão condicionados à implantação de estratégias e programas 
prioritários, tais como os recursos específicos para os municípios 

que implantarem as equipes de Saúde da Família e as equipes de 
Saúde da Família Fluviais e Ribeirinhas.

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas
A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA) 

nasceu da experiência prática e concreta dos movimentos sociais que têm seu campo de atuação relacionado à 
questão agrária, que trazem presente a questão da saúde ambiental e da defesa e luta pelo SUS. A elaboração da 
PNSIPCFA foi um processo intenso e rico de discussão e debate. Construída de forma participativa e coletiva. 
Articulada não somente com os gestores e trabalhadores do Ministério da Saúde, mas com os movimentos 
sociais do campo, da floresta e das águas, da academia, com técnicos de outros ministérios, tendo em vista seu 
caráter transversal. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta e das 
Águas (PNSIPCF) teve sua portaria assinada na 14ª Conferência Nacional de Saúde. Representa  
um marco histórico na saúde e um reconhecimento das condições e dos determinantes 
sociais do campo, da floresta e das águas no processo saúde/doença dessas 
populações. Fruto do debate com representantes dos movimentos 
sociais, consagra-se com a Portaria n° 2.866, de 2 de dezembro 
de 2011, que institui a política no âmbito do SUS, um instrumento 
norteador e legítimo do reconhecimento das necessidades de saúde das 
referidas populações.

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da 
Floresta e das Águas incorporou o termo “florestania” a partir de um amplo 
debate e discussão com representantes dos movimentos sociais extrativistas 
e indígenas que não se viam inseridos no processo, tendo em vista o seu 
modo de vida e de produção diferenciados da do campo, apresentando como 
contribuição a seguinte definição:
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Sentimento de pertencer à floresta e ser responsável pela sua conservação; conjunto de valores éticos, 
conceitos e comportamentos apreendidos na convivência com a floresta; direitos dos seres vivos 
habitantes da floresta, direitos da floresta compreendida como um ser vivo;  noção equivalente à de 
cidadania, porém aplicada às populações da floresta (BRASIL, 2011). 

Assim se deu também recentemente com o termo águas, quando da realização do II Encontro Nacional 
de Saúde das Populações do Campo, da Floresta e das Águas. Lideranças da pesca artesanal e marisqueiras 
solicitaram que fosse inserido o termo “águas” na política, tendo em vista o seu modo de produção, de vida 
e de relação com a água, onde estão submetidos aos ciclos dos oceanos, das marés e da lua, trabalhando no 
extrativismo de mariscos imersos na lama de manguezais, nas águas de rios e mares, nos arenosos das praias. 
Foi republicada a Portaria nº 2.311, de 23 de outubro de 2014, que institui o termo “das águas” na Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, passando a vigorar com a seguinte redação: 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas em atendimento às 
populações ribeirinhas e pescadoras.   

A SAÚDE DAS MULHERES
O Ministério da Saúde, em 1983, criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua assistência na integralidade do 
corpo, da mente e da sexualidade de cada mulher. Anteriormente, os programas eram direcionados à saúde 
reprodutiva, como o já conhecido programa materno-infantil, focando principalmente no planejamento 
reprodutivo e familiar. 

No ano de 2004, foi elaborada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Esta 
política, implementada pela Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres do 

Ministério da Saúde, faz articulação com outras áreas técnicas do Ministério 
da Saúde e inclui ações que reconhecem a saúde das mulheres rurais, 

além de outras especificidades.

Quanto às mulheres do campo, da floresta e das águas, os riscos e 
as vulnerabilidades  são decorrentes de vários fatores, entre eles 

a desigualdade nas relações de gênero, raça e classe social 
referente aos determinantes sociais das condições da saúde, 
como as doenças relacionadas ao trabalho, à violência 
sexual, às doenças mentais, entre outras. Constituindo, 
assim, grandes desafios que devem ser enfrentados ao lado 
dos problemas crônicos dos cânceres ginecológicos e da 
morte materna.

Mobilize! E dialogue com a gestão local para a implantação do 
Comitê de Equidade em Saúde no seu estado ou município.
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Rede Cegonha 
É uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, 
bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 
Significa acolher mulheres com suspeita de gravidez nas diversas situações, incluindo o risco de gravidez 
indesejada por violência sexual. É uma oportunidade de identificar mulheres nessa situação, inclusive em tempo 
oportuno para uso do contraceptivo emergencial.

A seguir está o desenho da Rede Cegonha, com todas as unidades de atendimento envolvidas nessa rede: 

O que é Planejamento Familiar? 
É um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o 

crescimento da família.

Além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e a promoção de maior intervalo entre os 
partos, o planejamento familiar proporciona maior qualidade de vida às mulheres.

Cabe à mulher decidir quando, quantos e como deseja ter filhos.

Métodos contraceptivos
Muitas mulheres optam por adiar os planos da maternidade por diversas razões e algumas fazem a 

opção de não ter filhos. Para todas elas, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece as seguintes opções de 
contraceptivos, para que ela possa planejar quando, como e se terá filhos. 

Os contraceptivos oferecidos pelo SUS são: 
•	 Injetável mensal.
•	 Injetável trimestral.
•	 Minipílula, pílula combinada.
•	 Diafragma.
•	 Pílula anticoncepcional de emergência (ou pílula do 

dia seguinte).
•	 Dispositivo intrauterino (DIU).
•	 Preservativos masculino e feminino.38 39
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Pré-Natal
O pré-natal é o acompanhamento que toda gestante deve fazer, com o objetivo de acompanhar as condições 

de saúde dela e do bebê. Durante toda a gravidez, ela deve ser acompanhada pelo médico e pela equipe de 
saúde. São realizados exames clínicos laboratoriais que visam identificar e tratar possíveis doenças que 

podem trazer prejuízos à saúde da mãe e/ou  do bebê.

Informações importantes sobre a gravidez
Durante a gravidez, a mulher tem o direito a realizar, no mínimo, seis consultas durante o pré-natal. Sendo 

que, no oitavo mês, a grávida deve ir à unidade ou posto de saúde de 15 em 15 dias. E, até que aconteça o parto, 
ela deverá ser acompanhada uma vez por semana.

Toda gestante tem o direito de ter a presença de uma pessoa de sua confiança nas consultas do pré-natal, no 
parto e no pós-parto. Para garantir uma gestação e um parto tranquilo às mulheres, o SUS oferece: detecção da 
sífilis e HIV; ampliação e qualificação de leitos de UTI adulto e neonatal; leitos de gestação de alto risco; 
adequação da ambiência das maternidades; construção e custeio de Centros de 
Parto Normal e Casas de Gestantes, Bebês e Puérperas (que são mulheres que 
pariram recentemente), conforme critérios estabelecidos pelas portarias e 
pactuações das Comissões Intergestores Regionais.

Importante lembrar
Cartão da Gestante é dado à paciente na primeira consulta depois de confirmada a gravidez. Nele são feitas 

importantes anotações durante as consultas, que vão informar o desenvolvimento da gravidez, dos exames 
e outras informações sobre a saúde da mulher gestante. Por isso, é importante que ela leve este cartão nas 
consultas pré-natais e veja se ele está sendo devidamente preenchido. A gestante deve apresentá-lo a quem for 
assistir seu parto.

As principais causas de morte da população feminina no Brasil
Infarto e Acidente Vascular Cerebral
No Brasil, as doenças do aparelho respiratório são aquelas que representam maior número de óbitos de 

mulheres em todas as regiões do Brasil. O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de morte nas 
mulheres brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Caracteriza-se pela fraqueza ou dormência súbitas 
em um lado do corpo, pela confusão, dificuldade de falar ou entender de início súbito; dificuldade súbita para 
andar, tontura e dor de cabeça intensa. 

Muitos fatores de risco contribuem para o  surgimento do AVC. Entre esses fatores, podemos destacar: a 
pressão alta, a diabetes mellitus, as doenças cardíacas, a enxaqueca, o uso de anticoncepcionais hormonais, a 
ingestão de bebidas alcoólicas, o fumo, a falta de atividades físicas e a obesidade. A adequação dos hábitos 
de vida diária é primordial para a prevenção do AVC. Portanto, a prevenção dos fatores que levam ao AVC 
é praticar atividade física, ter uma alimentação saudável – para prevenir pressão alta e diabetes – e monitorar 
as doenças cardiovasculares. 

Em todos os serviços de assistência para mulheres, o Ministério da Saúde distribui  
os contraceptivos hormonais (orais e injetáveis), contraceptivos de emergência 
e métodos de barreira (diafragma e DIU), por meio dos municípios brasileiros. 
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Câncer – problema de saúde pública
Os altos índices de mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no Brasil preocupam as 

autoridades, fazendo com que sejam estabelecidas estratégias de combate e controle dessas doenças. 
Dessa maneira, o Ministério da Saúde implementa estratégias efetivas de controle dessas doenças, sendo 
incluídas ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos, 
quando esses se fizerem necessários. 

Câncer de colo de útero
O câncer de colo de útero pode ser causado por algum tipo de papiloma vírus humanus (HPV), uma doença 

transmitida pelo sexo. Faça exames regulares, pelo menos uma vez ao ano. O câncer de colo do útero pode ser 
prevenido e se o diagnóstico for feito, no início, pode ser curado. O  uso de preservativos (camisinha), durante 
a relação sexual com penetração, protege parcialmente do contágio pelo HPV. Uma das maneiras de se prevenir 
contra o câncer de colo do útero é tomar a vacina contra o HPV que está disponível pelo SUS, com o objetivo 
de justamente prevenir contra essa doença. 

O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra o vírus HPV no calendário de vacinação em mais de 4 
milhões de meninas de 11 a 13 anos. A vacina não substitui a realização de exame preventivo e nem o uso de 
preservativos nas relações sexuais. Para a prevenção adequada, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013b) orienta 
que:

•	 O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame 
citopatológico. 

•	 O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade 
sexual.

•	 Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as 
mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 

Câncer de mama
O toque é uma forma simples de conhecer melhor o seu corpo. Deixe a vergonha e o medo de lado 

e olhe para você mesma. O autoexame da mama é fundamental e qualquer mudança será um sinal, um 
aviso pra você cuidar mais da sua saúde. O toque é tão importante que pode te ajudar a descobrir um 
câncer de mama. Ele pode ser feito durante o banho ou no momento da troca de roupa, valorizando-se a 
descoberta casual de pequenas alterações mamárias. Nesse caso, procure os serviços de saúde que devem 
se adequar para acolher, esclarecer e realizar os exames diagnósticos apropriados a partir desta demanda. 
Caso encontre algum caroço suspeito, procure os serviços de saúde. O câncer de mama é o tumor mais 
incidente entre as mulheres brasileiras. Os principais fatores (BRASIL, 2013b) para o surgimento do 
câncer de mama são: 

•	 Idade.
•	 Menarca precoce.
•	 Menopausa tardia.
•	 Primeira gravidez após os 30 anos.
•	 Exposição à radiação.
•	 Terapia de reposição hormonal.
•	 Obesidade.
•	 Ingestão regular de álcool.
•	 Sedentarismo.
•	 História familiar.
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Agrotóxicos - Conhecer  para Prevenir
Os agrotóxicos são 

[...] os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 
na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos [...] (BRASIL, 2002).

Caso você suspeite de algo diferente com você, seus familiares e companheiros(as) de trabalho, pare 
suas atividades imediatamente. Procure um serviço de saúde mais próximo e, se puder, leve os rótulos de 
agrotóxicos que foram usados nos últimos dias. 

A exposição a agrotóxicos pode provocar uma variedade de doenças que dependem do(s) produto(s) usado(s), 
do tempo de uso e da quantidade que penetrou no seu corpo.

Os principais males que os agrotóxicos trazem para a saúde são: 
•	 Dor de estômago.
•	 Tosse, dor no peito.
•	 Dificuldade de respirar.
•	 Ardência do nariz e da boca.
•	 Náuseas.
•	 Vômitos.
•	 Diarreia. 

Outros efeitos que também podem surgir a médio e longo prazo são: 
•	 Dor de cabeça.
•	 Falhas de memória.
•	 Depressão.
•	 Irritabilidade. 
•	 Câimbras.
•	 Fraqueza.
•	 Tremores.
•	 Dificuldade para dormir.
•	 Impotência. 

Reconhecendo a necessidade de promover a maior vigilância do uso abusivo dos agrotóxicos, o 
Ministério da Saúde autorizou o repasse financeiro aos estados e ao Distrito Federal para o fortalecimento 
da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos.

Para recebê-los, os estados devem elaborar o Plano Estadual de Vigilância em Saúde das Populações 
Expostas a Agrotóxicos. 

Foram criados dez novos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), que têm como 
atribuição dar subsídio técnico para o Sistema Único de Saúde nas ações de promoção, prevenção, 
vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde. 

As mulheres do campo, da floresta e das águas têm o poder de exercer o controle social, conscientizando 
sobre os efeitos dos agrotóxicos e outras químicas prejudiciais à saúde, promovendo consciência sobre a 
saúde humana e de seu território!  

44 45



46 47

DIREITO A VIVER SEM VIOLÊNCIA
A violência contra as mulheres assume muitas formas – física, sexual, psicológica, simbólica e econômica 

– e são originadas de uma concepção de sociedade machista, centrada na desigualdade de gênero, via relação 
de dominação do homem sobre a mulher. Essas formas de violência se inter-relacionam e afetam as mulheres 
desde antes do nascimento até a velhice.

As raízes da violência contra as mulheres decorrem da discriminação persistente contra elas. Muitas pessoas 
oprimem, desvalorizam e as agridem pelo simples fato de serem mulheres.

Assim, elas enfrentam diversas formas de discriminação e um risco cada vez maior de violência. Combatê-la 
é um dever de todos(as) nós.

O que você deve fazer?
Caso haja violência, comunique o fato na Delegacia de Defesa da Mulher, pois lá existe atendimento 

diferenciado, prestado exclusivamente às mulheres. Caso não tenha essa delegacia perto de sua casa, 
procure a mais próxima e exija o registro de sua queixa no Boletim de Ocorrência.

Como prevenir? 
A prevenção à violência contra as mulheres significou ampliar o acesso das mulheres à 

justiça e aos serviços de segurança pública; lutar contra a mentalidade e as leis que colocam 
as mulheres em posição de subordinação aos homens na sociedade; enfrentar a indiferença 
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social fazendo com que todos saibam que a violência contra a mulher é crime; lutar 
contra a impunidade dos agressores; e romper o isolamento, criando uma rede de denúncias. 

A Lei Maria da Penha
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, promove o 

aumento no rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico 
ou familiar. Representa uma grande conquista no combate à violência contra as mulheres, pois se 

tornou o mais importante dispositivo legal no enfrentamento à violência contra as mulheres 
no Brasil, uma vez que dispõe de diversos instrumentos que promovem desde a 

prevenção até a punição da violência. 

Entre esses mecanismos, podemos citar os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra as Mulheres, com competência 

cível e criminal, as delegacias especializadas e as 
casas de abrigo. Foi reforçada a atuação das Delegacias 

de Atendimento à Mulher, da Defensoria Pública do 
Ministério Público e da rede de atenção à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar e elaborada uma 
série de medidas de caráter social, preventivo, protetivo e 

repressivo. 

O que é violência doméstica?
Existem diversos tipos de violência doméstica descritos pela Lei Maria da Penha. Além da violência física e 

da agressão verbal, muitos tipos de violência são caracterizados pela referida Lei, que são passíveis de punição 
e condenação. A Lei Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no fato de a vítima ser do sexo feminino, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A lei refere-se aos casos em que a vítima e o agressor fazem parte 
de uma família ou unidade doméstica. 

Tipos de violência: 
Violência física: qualquer ato que prejudica a integridade ou 

saúde corporal da vítima.

Violência sexual: qualquer conduta que force a vítima a presenciar, 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, que 

impeça a vítima de usar qualquer método 

A Lei Maria da Penha tem esse nome em homenagem à história da mulher Maria 
da Penha. Ela sofreu violência física do marido, que a deixou paraplégica em 1983, 
quando disparou uma arma de fogo contra ela. Em uma segunda vez, tentou matá-la 
novamente com afogamento e eletrocutamento. Foi julgado e permaneceu 16 meses na 
cadeia. Ela tornou-se um símbolo no combate à violência contra as mulheres no Brasil, 
e sua determinação e luta dos movimentos de mulheres culminou com a promulgação 
desta lei, que recebeu seu nome em homenagem à sua luta. 
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contraceptivo ou que a force ao casamento, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante ameaça, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

Violência psicológica: qualquer ação que tenha a intenção de provocar dano emocional e diminuição da 
autoestima, controlar comportamentos e decisões da vítima por meio de ameaça, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, insulto, chantagem, ridicularização, ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Violência patrimonial: quando o agressor toma ou destrói os objetos da vítima, seus instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades.

Violência moral: caluniar, difamar ou cometer injúria.

Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
Na perspectiva de desenvolver cada vez mais mecanismos de 

enfrentamento à violência contra a mulher, o governo brasileiro, por 
meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), criou a Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Qual o conceito de Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres? 
O conceito de Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres que a SPM define é a atuação 

articulada com as instituições/serviços governamentais, não governamentais e com a comunidade, visando 
ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento 
das mulheres e de seus direitos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres 
em situação de violência.

Qual o objetivo dessa rede? 
Essa rede tem como objetivo combater, prevenir e dar assistência e garantia de direitos às mulheres 

vítimas de violência, dar conta da complexidade do fenômeno da violência contra as mulheres.

A Rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres é composta pelos seguintes serviços:
•	 Centros de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Centros de Referência de 

Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento à Mulher em Situação de Violência; 
Centros Integrados da Mulher.

•	  Casa Abrigo.
•	  Casas de Acolhimento Provisório – Casas de passagem.
•	  Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – postos ou seções da polícia de 

atendimento à mulher.
•	  Núcleos da mulher nas defensorias públicas.
•	  Promotorias especializadas.
•	  Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
•	 Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.
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•	 Ouvidoria da mulher, serviços de saúde voltados para o atendimento aos 
casos de violência sexual e doméstica.
•	 Posto de atendimento humanizado nos aeroportos.

Já a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – que está dentro da Rede de 
Enfrentamento – faz referência ao conjunto de ações e serviços de diferentes setores (em especial, da 
assistência social, da justiça, da segurança pública e da saúde), que visam à ampliação e à melhoria da 
qualidade do atendimento, à identificação e ao encaminhamento adequado das mulheres em situação 
de violência, à integralidade e à humanização do atendimento (Redes de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres). 

O Serviço de Atenção Integral para Mulheres em Situação de Violência Sexual é composto por 
estabelecimentos de saúde que realizam atendimento ginecológico e/ou obstétrico a mulheres vítimas 
de violência sexual, tais como hospitais gerais e maternidades, pronto-socorro, unidades de pronto 
atendimento (UPA 24 horas) e o conjunto de serviços de urgência não hospitalares, ambulatórios de 
especialidades clínicas afins e unidades de Atenção Básica em saúde e está previsto conforme:

Art. 1º – Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento 
emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos 
físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual e encaminhamento, se for o caso, aos 
serviços de assistência social. (BRASIL, 2013a)

 

Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Campo, da 
Floresta e das Águas

Em resposta a uma reivindicação legítima da Marcha das Margaridas, o governo federal, por meio 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres, criou o Fórum Nacional Permanente de Enfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres do Campo e da Floresta. Fazem parte do Fórum as principais organizações 
e instituições de mulheres rurais e os ministérios do governo federal. 

A partir de 2013, foram criados os Fóruns Estaduais de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres do Campo e da Floresta. Esses fóruns têm como principais funções:

a) Acompanhar e viabilizar a implementação das Diretrizes para o Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres do Campo e da Floresta.

b) Planejar, articular e monitorar as ações das unidades móveis para o atendimento às mulheres do 
campo e da floresta vítimas de violência.

Feminicídio - Um crime hediondo no Brasil
A Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres 

decorrente de violência doméstica. Considera-se feminicídio,  quando o crime envolve duas condições:1) 
violência doméstica e familiar; 2) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  A pena do 
feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado: I - durante a gestação ou 
nos três meses posteriores ao parto; II - contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com 
deficiência; III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.
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MARGARIDA ALVES 

Símbolo de luta das mulheres do campo

Margarida Maria Alves nasceu em Alagoa Grande, município do Estado 
da Paraíba, era trabalhadora rural e presidente do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais do município. Como uma das milhares 
de mulheres que morrem todos os anos no Brasil, também foi 

vítima de violência. Foi assassinada por um pistoleiro a mando 
dos usineiros da região da Paraíba. Estava em frente a sua 
casa com o marido e o filho, quando um matador de aluguel 
deu um tiro em sua face, deformando-a. 

    Desde 1973 ocupava a presidência do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e foi uma das mulheres pioneiras 
das lutas pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais no Brasil. Após a sua morte, tornou-se um símbolo 

das mulheres trabalhadoras rurais, que deram seu 
nome ao evento denominado a “Marcha das 

Margaridas”, uma mobilização nacional 
que reúne, em Brasília, milhares de 
mulheres trabalhadoras rurais no dia 

12 de agosto.

MARCHA DAS MARGARIDAS

O objetivo dessa Marcha é apresentar uma série de reivindicações aos representantes dos poderes públicos 
federais. Essa marcha tem revelado grande capacidade de mobilização e organização pelo caráter formativo, 
de denúncia e pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação política com o governo federal.  
Tornou-se amplamente reconhecida como a maior e mais efetiva ação das mulheres da América Latina. 
Em 1982, as mulheres trabalhadoras rurais brasileiras iniciaram a sua organização em movimentos sociais, 
para lutarem pelo reconhecimento como categoria social. À medida que se consolidava como movimento 
social organizado, ampliava as suas ações e, consequentemente, o seu reconhecimento público foi se 
identificando como Margaridas. 

A Margarida simboliza uma flor, mas simboliza também, principalmente, a luta, 
pois é a líder sindical que não se rendeu e proferiu “morrer lutando, que morrer 
de fome”. As mulheres trabalhadoras rurais, apresentando-se como Margaridas, 
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constroem uma identidade própria de feminilidade que associa as mulheres a uma flor e também a força 
de Margarida Alves, exemplo de luta da mulher do campo. 

Os assassinos de Margarida continuam impunes e o caso permanece entre os grandes crimes de repercussão 
nacional e internacional impunes no País, tendo sido encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA).

A Marcha das Margaridas é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), pelas 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (Fetag), pelos mais de 4 mil Sindicatos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e por várias organizações de mulheres parceiras.
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