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Introdução: A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de 

redemocratização do Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de Saúde se constituiu como o 

grande marco da luta pela universalização do sistema de saúde e pela implantação de políticas 

públicas em defesa da vida, tornando a saúde um direito social irrevogável, como os demais 

direitos humanos e de cidadania [1]. Sendo que na 8ª CNS foi definido que a saúde é um 

direito de todos e dever do estado, tendo esse direito concebido através de lutas sociais no 

qual a população periférica e principalmente mulheres, foram responsáveis por esse avanço na 

saúde. De acordo com o relatório final da 8ª CNS, ficou estabelecido que o estado teria como 

responsabilidades básicas à saúde: a adoção de políticas sociais e econômicas que propiciem 

melhores condições de vida, sobretudo para os segmentos mais carentes da população; 

definição, financiamento e administração de um sistema de acesso universal e igualitário; 

operação descentralizada de serviço de saúde; normatização e controle das ações de saúde 

desenvolvidas por qualquer agente público ou privado de forma a garantir padrões de 

qualidade adequados [2]. Em 1990 foi elaborada a Lei 8.080/90 e a Lei 8.142/90, as chamadas 

Leis Orgânicas da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, 

regulamentando o capítulo da saúde na Constituição [2]. No período seguinte, 1989/90, 

aconteceu a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), através de mais lutas sociais 

levadas pela insatisfação e inadequação ao sistema de saúde. Após a implementação do SUS e 

das Leis Orgânicas, surgiram políticas que visam melhorar a assistência e condições de saúde, 

inclusive políticas específicas que abrangem os povos que pertencem ao campo e a floresta 

como os povos tradicionais amazônidas. Apesar das LOS, somente em 2 de dezembro de 

2011, foi instituída Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da 

Floresta (PNSIPCF), de acordo com a Portaria nº 2.866/2011. A PNSIPCF, tem como 

objetivo, diretrizes e estratégias assistência de acordo com as questões socioculturais, visando 

garantir o acesso dentro dos princípios doutrinários e organizativos do SUS, levando em 

consideração a especificidade de cada povo e região em que estão inseridos, voltadas para a 

melhoria das condições de saúde desse grupo populacional [3]. Objetivos: Relatar a 

experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem na organização e realização do VI 

Seminário de Políticas Públicas de Saúde na Amazônia – “A perspectiva de saúde na 

atualidade: equidade para quem?”, em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Descrição 

da Experiência: O VI Seminário de Políticas Públicas de Saúde na Amazônia, foi organizado 

pelos alunos de 3º e 4º período do curso de enfermagem, de acordo com um cronograma e 

programação definida antes do evento acontecer, mediante as instruções do docente para 

definir o dia, tema central, mesas, palestrantes convidados, assim como atração cultural. 

Ocorreu no dia 26 de setembro de 2019, no auditório da instituição. Foram debatidas 

temáticas relevantes como meio ambiente, SUS, comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais ou transgêneros, queer, intersexo, assexual e abriga a todas as diversas 
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possibilidades de orientação sexual), povos tradicionais amazônidas. Provocando nos 

acadêmicos discussões pertinentes para a atual conjuntura social e política, além de 

questionamentos críticos, inclusive ao que diz respeito à população considerada por muitos 

como minoria, e com o intuito de repassar ao público presente, acerca do papel fundamental 

do profissional de saúde enquanto agente social transformador de realidades, o seminário 

também e e ressaltar a importância de se valorizar a cultura e tradições dos povos amazônicos, 

a fauna e a flora, a diversidade de gênero e a importância do SUS (Sistema Único de Saúde). 

A conquista do conhecimento precisa acompanhar algumas etapas formais, que passam pela 

escolarização em nível fundamental, médio e pela formação profissional, que encontra lugar 

na universidade. É na Universidade que o indivíduo encontra terreno fértil para desenvolver e 

aprimorar valores relacionados a sua vida profissional e pessoal. Neste meio, através da busca 

do conhecimento científico, também deve encontrar condições para o desenvolvimento da 

consciência crítica e do seu papel enquanto cidadão. Esses quesitos são essenciais para uma 

formação profissional que resulte em comprometimento com a sociedade em que está inserido 

[4]. Resultados: Através da realização do Seminário podemos perceber o quão importantes 

são esses tipos de debates dentro das faculdades, pois instigam o pensamento crítico e a 

valorização da luta de povos que representam resistência em nossa sociedade, além de ter 

fortalecido a habilidade de trabalhar em equipe, já que a turma teve que agir em conjunto para 

a construção do evento. Discutir perspectivas sobre as complexas relações entre meio 

ambiente e saúde na Amazônia é um enorme desafio que, porém jamais deixa de ser 

fascinante e necessário. Quando se trata de Amazônia, nada é simples como pode parecer à 

primeira vista [5]. Levou aos discentes organizadores a adquirir, ainda mais conhecimento 

acerca dos assuntos discutidos, ajudando a moldar aos futuros profissionais que sairão da 

instituição para o mercado de trabalho, já que na região amazônica é grande a diversidade 

cultural. Conclusão: Infere-se que a construção do evento e as discussões levantadas foram 

enriquecedoras para a remodelação e principalmente a reconstrução de pensamentos e 

posturas dos futuros profissionais, podendo prestar futuramente uma assistência de acordo 

com os princípios doutrinários do SUS. 
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