
Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas
Apresentação do Programa - Caio Labaki, Helena Santos, Karoline Sakurai, 

Lígia Muller, Maria Pini, Mariana Khaznadar e Milena Caruso



http://www.youtube.com/watch?v=X0IKnMI1Px0


População de campo, da floresta e das águas: 
quem são?
● Povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução social relacionados 

predominantemente com o campo, a floresta, os ambientes aquáticos, a agropecuária e o extrativismo

○ Camponeses: vivem e se relacionam com a terra e têm essa atividade como meio de 

sobrevivência, seja na agricultura convencional, familiar ou orgânica. Podem ser trabalhadores 

rurais assentados ou acampados.

○ Comunidades das florestas: vivem e se utilizam das reservas extrativistas como forma de trabalho 

e subsistência. Normalmente fazem parte de comunidades tradicionais

■ Ribeirinhos:  habitante tradicional das margens dos rios

■ Quilombolas: habitante do quilombo, pequeno vilarejo formado por ancestrais escravizados

○ Comunidades das águas: vivem e se relacionam com os mares, rios, lagos, manguezais, recifes, 

igapós, igarapés. Podem ser integrantes da comunidade pesqueira



A situação de saúde das populações de campo, 
da floresta e das águas

● Saneamento básico inadequado (falta de esgoto e água encanada, que gera altos índices de 

doenças gastrointestinais)

● Dificuldade de acesso aos serviços de saúde

● Utilização de agrotóxicos de forma inadequada (intoxicações agudas e influência em doenças 

crônicas e reprodutivas)

● Lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho

● Malária, leishmaniose, febre amarela, dengue e doença de Chagas

● Contato com poluentes em atividades extrativistas

● Violência contra a mulher

● Comunidades das águas: exposição aos longos períodos na água (sol, umidade, contaminantes, 

movimentos repetitivos, calor, salinidade, riscos de morte, acidentes e afogamentos)



POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL 
DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA 
FLORESTA E DAS ÁGUAS (PNSIPCFA)

Trabalho desde a criação do Grupo da Terra (Portaria MS/GM nº. 2.460/2005) → promoção do diálogo 
entre a gestão do SUS e os movimentos sociais do campo, da floresta e das águas para atender as 
necessidades de atenção à saúde dessas populações

Aprovada na 14ª Conferência Nacional de Saúde 

- Reconhecimento dos determinantes sociais do campo, da floresta e das águas - processo 
saúde/doença

Portaria nº 2.866 de 2 de dezembro de 2011 e Portaria nº 2.311 de 23 de outubro de 2014

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

- Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS
- Resolução nº 3, 6 de dezembro de 2011



Portaria nº 2.866 

Art. 1º - Objetivos gerais:

- Promover a saúde das populações do campo, da floresta e das águas com ações e iniciativas que 
reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça/cor, etnia e orientação sexual. 

- Visando:
- Acesso aos serviços de saúde com resolutividade, qualidade e humanização
- À redução de riscos e agravos à saúde resultantes do trabalho e das tecnologias agrícolas
- À melhoria dos indicadores de saúde e qualidade de vida 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL 
DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA 
FLORESTA E DAS ÁGUAS (PNSIPCFA)



Art. 2º 

- Agricultura camponesa, familiar, camponeses(as), extrativismo, florestania, populações do campo e 
da floresta, povos e comunidades tradicionais, violência no campo e na floresta

- V: Descentralização 
- VIII: Diversidade
- IX: Equidade
- XIII: Integralidade
- XIV: Intersetorialidade
- XXI: Sustentabilidade
- XXVII: Território
- XXIX: Universalidade

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL 
DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA 
FLORESTA E DAS ÁGUAS (PNSIPCFA)



Reconhecer e valorizar os saberes e práticas tradicionais de saúde das populações do campo e da 
floresta

Aumentar a participação das representações dessas populações nos Conselhos de Saúde estaduais, 
distrital e municipais 

Informação e comunicação, pesquisa e produção de conhecimento

Promoção de ambientes saudáveis, contribuindo para a defesa da biodiversidade e do respeito ao 
território na perspectiva da sustentabilidade ambiental, apoio à produção sustentável e solidária

Intersetorialidade - articulação com órgãos e entidades governamentais e não governamentais 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL 
DAS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA 
FLORESTA E DAS ÁGUAS (PNSIPCFA)



PLANO OPERATIVO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE INTEGRAL DAS POPULAÇÕES DO 
CAMPO E DA FLORESTA  2012/2015 

- Objetivo: estratégias de orientação dos níveis nacionais para enfrentamento das iniquidades e 
desigualdades em saúde, com foco nas populações do campo e da floresta

- Articulação intra e intersetorial e a transversalidade no desenvolvimento de políticas públicas e a 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF). 

- A Política define os princípios, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades de 
gestão voltadas para a melhoria das condições de saúde desse grupo populacional.



PLANO OPERATIVO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE INTEGRAL DAS POPULAÇÕES DO 
CAMPO E DA FLORESTA  2012/2015 
Conceitos da política que devem orientar o desenvolvimento do plano (em consonância com Plano 
Plurianual (PPA) 2012-2015):

- Território
- Região de saúde
- Mapa da saúde 

● Inserção na dinâmica do SUS -   gestão solidária e participativa, integralidade das ações, atuação de 
equipes interdisciplinares, serviços de forma contínua às pessoas no seu contexto e atuando na 
qualidade de vida, promoção da saúde, prevenção, na atenção básica e na atenção especializada, 
ações de urgência e emergência.



PLANO OPERATIVO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE INTEGRAL DAS POPULAÇÕES DO 
CAMPO E DA FLORESTA  2012/2015 
O Plano Operativo encontra-se estruturado em quatro eixos estratégicos que incidem sobre os diferentes 
condicionantes e determinantes que sustentam a desigualdade social em saúde que acometem as 
populações do campo e da floresta, são eles: 

EIXO 1: ACESSO DAS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA NA ATENÇÃO À SAÚDE 

EIXO 2: AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA 
FLORESTA 

EIXO 3: EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COM FOCO NAS 
POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA 

EIXO 4: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS 
POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA 



EIXO 1: ACESSO DAS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA 

FLORESTA NA ATENÇÃO À SAÚDE

- Mecanismos gerenciais e planejamento para a promoção de equidade em saúde de grupos em 
condições de vulnerabilidade; 

- Instituição de espaços de promoção de equidade em saúde; 
- Produção de informação e comunicação; 
- Implementação de ações intersetoriais, com interfaces nas questões de saúde dessas populações, 

por meio da articulação com os órgãos corresponsáveis, 
- Participação de representação do movimento social do campo e da floresta nos conselhos de saúde; 
- Aperfeiçoamento dos sistemas de informação, inserindo o quesito campo/floresta e a realização de 

estudos e pesquisas sobre a situação de saúde dessas populações
- Serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde, aprimorando a Política de Atenção Básica e a Atenção Especializada: 



EIXO 1: ACESSO DAS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA 

FLORESTA NA ATENÇÃO À SAÚDE

-Portaria nº 2.488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica estabelecendo revisão de 
diretrizes e normas para organização da Atenção Básica, para Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

- Portaria nº 2.191/2010, que institui critérios diferenciados com vistas à implantação, financiamento e 
manutenção da Estratégia de Saúde da Família para as populações ribeirinhas na Amazônia Legal e em 
Mato Grosso do Sul. 

- Portaria nº 90/2008, que atualiza o quantitativo populacional de residentes em assentamentos da reforma 
agrária e de remanescentes de quilombos, por município, para cálculo do teto de Equipes Saúde da 
Família, modalidade I, e de Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família. 



EIXO 2: AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA  

Vigilância em saúde → observação e análise permanente da situação de saúde da população; controle de 
determinantes, riscos e danos à saúde de determinada população; estratégias de vigilância pensadas de 
acordo com as especificidades do território (BRASIL, 2010)

Objetivo: redução de agravos e dos fatores de risco relacionados ao trabalho (agrotóxicos, mercúrio, etc.), 
bem como desenvolvimento do saneamento ambiental

- Fortalecimento das ações de vigilância em saúde em consideração as especificidades 
epidemiológicas, ambientais e sociais da região

- Saúde do trabalhador → Vigilância e promoção de saúde relacionadas aos processos e ambientes 
de trabalho (Ampliação dos CEREST rurais- Portaria nº2.437/2005)

- Ampliação e qualificação do abastecimento de água (Portaria nº 436/2011) 
- Controle de qualidade da água é de responsabilidade de quem oferece o abastecimento 

coletivo (Portaria MS nº 518/2004)



EIXO 3: EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO POPULAR EM 
SAÚDE COM FOCO NAS POPULAÇÕES DO CAMPO E DA FLORESTA 
Inserção das temáticas referentes à saúde no campo e na floresta nos processos de educação permanente 

Desenvolvimento de processos educativos com base na educação popular, na perspectiva de promover a integração de 

saberes e práticas de cuidado das populações do campo e da floresta; 

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

floresta; 

Apoio ao desenvolvimento da educação permanente para o controle social de lideranças sociais do campo e da floresta 

para o controle social;

Qualificação da gestão descentralizada e participativa do SUS, para o monitoramento da Política Nacional de Saúde 

Integral das Populações do Campo e da Floresta

Articulação para garantir que estratégias como o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

– Pró Saúde (Portaria Interministerial MS/MEC n° 309/2007), o Programa Telessaúde Brasil – Telessaúde (Portaria n° 

2.546/2011) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET Saúde (Portaria n° 421/2010) considerem as 

questões desta política.



“Ao passo que o monitoramento representa o rol de esforços para o acompanhamento sistemático a respeito de 
algum dos aspectos de uma determinada intervenção, por meio de indicadores mensurados a partir da coleta 
contínua de dados, a avaliação corresponde ao exercício de mensurar, compreender e julgar os efeitos de uma 
determinada intervenção, de maneira a subsidiar as escolhas da comunidade política no processo de tomada de 
decisão, seja ele na etapa de formulação ou implementação da intervenção avaliada.” SOUSA (2018)

Objetivos:

(a) julgar os resultados produzidos por uma ação, programa ou política; 

(b) contribuir para o seu desenvolvimento;

(c) apoiar a construção de conhecimento a respeito do fenômeno avaliado.

EIXO 4: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACESSO ÀS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO 

CAMPO E DA FLORESTA



● Continuidade

● Apreensão de um recorte da realidade (contexto político, social e econômico)

● Produção de conhecimento 

● Caráter político-simbólico
○ “Elas preenchem importantes lacunas de informação a respeito dos resultados alcançados pela ação do poder público, sobre a 

alocação (ou realocação) dos recursos oriundos dos tributos e conferem legitimidade à ação política e burocrática.”

● Engajamento e reconhecimento dos diferentes sujeitos envolvidos (debate público)

● Desafios

“Nesse sentido, para além do uso instrumental na qual as avaliações tradicionalmente são mobilizadas, é importante 

destacar seu elemento democratizador, na medida em que se apresenta como importante dispositivo de amplificação da 

responsividade do Estado ante as demandas da sociedade.” SOUSA (2018)

EIXO 4: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACESSO ÀS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO 

CAMPO E DA FLORESTA



EIXO 4: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACESSO ÀS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO 

CAMPO E DA FLORESTA

● Considerar as prioridades e metas do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e do 
Plano Plurianual (PPA) 2012/2015

● Os indicadores devem ter como referência:
○ Morbimortalidade

“[...] A morbilidade é a presença de um determinado tipo de doença em uma população. A 
mortalidade, por sua vez, é a estatística sobre as mortes em uma população. Assim, ambos os 
subconceitos podem ser entendidos com a ideia de morbimortalidade, mais específica, 
significa em outras palavras, aquelas doenças causadas de morte em determinadas 
populações, espaços e tempos.” 
<https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/divulgacao-do-perfil-de-morbimortalidade-da-unid
ade-hospitalar-1 >

https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/divulgacao-do-perfil-de-morbimortalidade-da-unidade-hospitalar-1
https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/divulgacao-do-perfil-de-morbimortalidade-da-unidade-hospitalar-1


EIXO 4: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACESSO ÀS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ÀS POPULAÇÕES DO 

CAMPO E DA FLORESTA

○ Acesso destas populações a atenção integral à saúde, incluindo:
■ A estratégia de atenção de saúde da família;
■ As ações de atenção voltadas à criança, ao/a adolescente, ao/a jovem, à mulher, ao 

homem, ao/à idoso/a, ao/a trabalhador/a e à saúde bucal;
■ O controle de doenças;
■ A promoção de saúde (alimentação saudável, redução do uso abusivo de álcool, 

tabagismo, outras drogas e violências).

● Para cada ação descrita no plano, estão definidos recursos financeiros correspondentes, previstos no 
PPA 2012-2015, na SE, SAS, SVS, SCTIE, SGEP, SGTES, SESAI, ANVISA, FUNASA e FIOCRUZ.



Atuação do Psicólogo
● Decolonizar a psicologia - Referência o homem branco como norma

- Decolonizar o saber e o poder operados pela Psicologia torna-se condição sine qua non para a atuação e trânsito de 
profissionais, estudantes, docentes e pesquisadoras(es) no trato com essas 

- Reprodução de maneira naturalizada de padrões de opressão e dominação entre grupos e pessoas, por meio de 
racionalidades universais sem proximidade ou relação com território no qual os mesmos são produzidos

● Necessidade de reconhecimento da saúde como multideterminada 

- Grande desafio para a profissão no Brasil, não operar junto a essa lógica de dessubjetivação e ressubjetivação 

● Presença da profissão nos movimentos de reformas sanitárias e psiquiátricas na década de 70, levando ao 
surgimento do SUS (1990) e efetivação das políticas de saúde mental após aprovação da lei de Reforma 
Psiquiátrica (2001), e constituição do Sistema Único de Assistência Social (2005) maior força no deslocamento 
da categoria profissional do psicólogo para outros espaços e território urbanos periféricos e realidades rurais 
do país



● Para aproximar-se da tradicionalidade e dos territórios desses povos é fundamental o conhecer a 
historicidade, as cosmovisões, os sistemas simbólicos e suas múltiplas determinações

Em conformidade com a Resolução nº 3, de 6 de dezembro de 2011, da Comissão Intergestores 
Tripartite. O Plano Operativo tem como objetivo apresentar estratégias que orientarão as gestões federal, 
estadual e municipal no processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde, com foco 
nas populações do campo e da floresta.

● As estratégias operacionais, ações e metas contidas neste Plano estão em consonância com o Plano 
Plurianual (PPA) 2012-2015 e visam cumprir os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo e da Floresta.

O que inclui:
- – Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas, conforme a Lei nº 10216/2002, que 

cria os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Portaria nº 154/2008 que cria os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF).
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