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Introdução: A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta 

(PNSIPCF), aprovada na 14ª Conferência Nacional de Saúde, é um marco histórico no âmbito 

da saúde, e expressa o compromisso do governo federal em garantir o direito e o acesso à 

saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo as condições e os 

determinantes sociais no processo saúde/doença dessas populações [1]. Por meio da Portaria 

n° 2.866/2011 ocorre o reconhecimento das peculiaridades e especificidades da saúde das 

referidas populações, com destaque para a população ribeirinha, em prol da melhoria dos seus 

indicadores de saúde e de qualidade de vida [1]. Diante desse cenário, exemplificando os 

frutos da politica citada, foi inaugurada em 1998, reformada e ampliada em 2017, a Unidade 

Saúde da Família (USF) Ilha do Combu, a qual é cercada por uma natureza exuberante e uma 

cultura ímpar, em prol de expandir a promoção de saúde para além dos limites terrestres em 

território paraense. No entanto, apesar dessa rica biodiversidade e todas as peculiaridades que 

a cerca, os habitantes desta Ilha próxima à capital paraense, ainda enfrentam muitos desafios 

no âmbito da atenção primária, os quais corroboram para a sua vulnerabilidade e dificultam a 

plena assistência à saúde. Dessa forma, o entendimento das dificuldades que ainda cercam 

este universo torna-se necessário às intervenções tanto da Equipe de Saúde da Família 

Ribeirinha (ESFR), em prol da revitalização e do fortalecimento da atenção primária à saúde 

dessa parcela social. Objetivos: Identificar as peculiaridades e relatar os obstáculos 

vivenciados pela ESFR na assistência à comunidade ribeirinha Ilha do Combu. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um relato de experiência, originado da vivência de uma discente do 

Curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal do Pará, durante as práticas do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade na 

USF da Ilha do Combu, durante os meses de Junho a Outubro de 2019. Durante as atividades, 

a discente realizou rodas de conversa com a preceptora e os profissionais de saúde que 

trabalham na ESFR no intuito de conhecer a percepção destes profissionais quanto à saúde 

ribeirinha, quais os desafios enfrentados pela equipe e as dificuldades encaradas no cotidiano 

da assistência na USF Ilha do Combu. As rodas de conversa estimularam o debate e a troca de 

informações, e gerou eixos reflexivos à discente, como: promover saúde diante de um cenário 

peculiar; distanciamento geográfico desta comunidade fluvial; condições de trabalho dos 

profissionais e infraestrutura da unidade. Resultados: A promoção de saúde abriga um 

sentido mais amplo que a de prevenção, dado que as medidas adotadas não são restritas a uma 

determinada desordem ou doença, mas atuam em prol da melhoria da saúde e do bem-estar, 

tendo, portanto, como sustentação os fatores que permeiam a qualidade de vida de seus 

usuários, como nutrição e habitação, o apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida 

saudável e espectro adequado de cuidados de saúde [2]. Nota-se que nas comunidades 

ribeirinhas, diante de suas características geográficas, culturais e sociais, existem muitos 

desafios para promover a saúde satisfatoriamente [2] e na Ilha do Combu não é diferente. A 

USF Ilha do Combu atende a todo o Arquipélago, formado pelas Ilhas do Combu, Murutucum 

e Ilha Grande. Estas ilhas são divididas em seis microáreas, contudo, o distanciamento 

geográfico entre as ilhas e a USF dificulta o acesso dos usuários, visto o deslocamento só 
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poder ser realizado por via fluvial, necessitando da disponibilidade de barco e de um gasto 

significativo de combustível pelas famílias. O distanciamento também corrobora para que a 

microárea da Ilha Grande, por ser a mais distante da USF, esteja atualmente descoberta de 

ESFR. Destaca-se também que, dentre as peculiaridades do funcionamento da USF Ilha do 

Combu, há uma forte dependência da questão climática, visto que apesar de ser preconizada a 

jornada de trabalho de 8 horas diárias, o funcionamento depende da movimentação da maré 

ou ocorrência de chuva, muito comuns na região amazônica, para que os profissionais possam 

ter segurança em seus campos de atuação. No que tange às condições de trabalho, pode-se 

destacar a carência de fotoproteção aos profissionais da USF, sobretudo aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), que são expostos diariamente aos potenciais riscos 

carcinogênicos dos raios solares durante a execução das visitas domiciliares, devido à 

ausência de um barco com teto forrado ou fornecimento de protetores solares pela gestão 

municipal. Ademais, há o descaso quanto ao fornecimento de combustível para o transporte à 

unidade, tendo a equipe muitas vezes que realizar coletas individuais para poder abastecer, 

cumprir com sua jornada de trabalho e prestar assistência a essa comunidade. Em relação à 

equipe de saúde, apesar de ser preconizada a presença de um médico na equipe 

multiprofissional, atualmente a USF não dispõe deste profissional, prejudicando a assistência 

integral. Além disso, nenhuma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) está 

vinculada a ESFR, o que prejudica a assistência do cuidado no que tange à saúde mental, 

nutricional e reabilitação [3]. No que se refere a questões estruturais, a USF necessita de 

adequações de acessibilidade, visto a inclinação da rampa de acesso ser influenciada pelo 

nível da maré, dificultando o acesso quando a maré está em nível baixo; e a ausência de 

cobertura de internet dificulta a marcação de consultas especializadas, bem como a emissão 

do cartão SUS, fazendo com que muitos usuários precisem se deslocar até unidades de saúde 

urbanas de Belém para realizar a emissão. Também foi ressaltado pelos profissionais 

participantes da roda de conversa que as constantes quedas de energia na unidade, que não 

dispõe de gerador de energia, prejudicam o atendimento rotineiro e o armazenamento dos 

imunobiológicos na USF. Conclusão: Notou-se que por trás da rica e exuberante cultura que 

cerca a comunidade ribeirinha deste relato, escondem-se também as dificuldades enfrentadas 

por esse povo no que tange à completa assistência à saúde no eixo da atenção primária. Nessa 

perspectiva, são muitos os desafios a serem solucionados para a atenção integral à saúde da 

população ribeirinha, com enfoque na garantia de acesso fluvial aos serviços, infraestrutura 

adequada e valorização de profissionais e quadro condizentes com as necessidades de 

atendimento da USF. Pode-se constatar que a USF Ilha do Combu apresenta profissionais 

comprometidos e que se dedicam a oferecer o melhor para a comunidade dentro das 

condições existentes. Sendo assim, há a necessidade de aprimorar o acesso dessa parcela 

social aos serviços de saúde, de forma eficaz e regular, por intermédio de um esforço conjunto 

entre as entidades governamentais e a própria ESFR, tanto para o cumprimento dos direitos à 

saúde preconizados pelo PNSIPCF, quanto para revitalização e fortalecimento da atenção à 

saúde, independentemente das barreiras geográficas. 

Descritores: Atenção primária à saúde, Populações vulneráveis, Promoção de saúde. 
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