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Resumo

Este estudo refere-se à saúde rural e foi construído a partir das diferentes percepções sobre 
a  assistência  à  saúde  promovida  por  uma equipe  de  saúde  da  família  (PSF)  em uma 
comunidade rural situada no interior de Santa Rosa – Rio Grande do Sul, Brasil. Tendo por 
objetivo conhecer e diagnosticar  os processos de atenção à saúde local,  esta pesquisa 
caracterizou-se como descritiva e qualitativa.  A coleta de dados foi  realizada através de 
entrevistas  em profundidade  envolvendo  informante-chave  da  rede  municipal  de  saúde. 
Assim, foram investigadas as percepções dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores 
sobre a implementação da atenção em saúde na zona rural. Os discursos analisados foram 
organizados de forma a criar comparações de conteúdo nas seguintes dimensões: princípios 
doutrinários  do  Sistema  Único  de  Saúde;  Acolhimento  e  Vínculo;  Controle  Social; 
Intersetorialidade; Déficits identificados e Sugestões. A partir  da análise,  evidenciou-se a 
discrepância  das percepções em relação à Saúde Rural  e  às  demandas dos diferentes 
atores. 

Palavras –chaves: saúde rural, comunidade, percepções, gestão.

1 INTRODUÇÃO

Os  meios  rurais  e  urbanos  são  campos  diferenciados  de  atuação  do  homem. 

Diferenças que se evidenciam no cotidiano de vida e trabalho e, consequentemente, nas 

suas demandas sociais.  Neste sentido, cabe nos referirmos à necessidade de conhecer o 

homem rural. Pesquisar suas representações, conhecer as concepções dos indivíduos e das 

comunidades rurais as políticas públicas a que estão sujeitos é um convite a perceber suas 

especificidades e, efetivamente, fazer do ser humano o centro da extensão rural. 



Promover o desenvolvimento de uma comunidade rural é um desafio intersetorial e 

tem  efeitos  determinantes  sobre  as  condições  de  vida  de  indivíduos,  famílias  e 

comunidades. Assim, deve envolver a participação efetiva dos diferentes segmentos sociais 

e institucionais  e,  essencialmente,  da população local.  Quando tratamos da saúde rural, 

entendemos  que  o  planejamento  e  a  execução  da  política  precisam  promover  a 

resolutividade da atenção a fim de gerar impactos positivos na vida das comunidades. 

Portanto,  a  saúde  rural  não  pode  ser  pensada  e/ou executada  como uma mera 

reprodução do modelo urbano. Diferentemente, precisa ser pensada enquanto estratégia de 

desenvolvimento rural, como um meio de assegurar a cidadania do homem do campo. Esta 

necessidade  se  evidencia  quando  nos  deparamos  com a variedade  de  problemas  para 

gestores e equipes que buscam orientar e implementar as ações e com as percepções e as 

demandas dos usuários  do sistema público de saúde no meio rural.

Este estudo refere-se à saúde rural e envolve a participação de gestores da rede 

municipal,  de  profissionais  da  equipe  de  assistência  e  de  usuários  do  sistema  e  foi 

construído a partir das diferentes percepções sobre a assistência à saúde na comunidade 

de Linha das Flores em Santa Rosa – RS, Brasil. 

2 OBJETIVOS

2.1Objetivo Geral

Conhecer  e  diagnosticar  os  processos  de  atenção  à  saúde  promovida  na 

comunidade rural da Linha das Flores, Santa Rosa-RS, Brasil.

2.2Objetivos Específicos

 Investigar as percepções dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores sobre a 

implementação da atenção em saúde na zona rural  e,  estimular  o exercício do controle 

social  pela  participação  dos  usuários  na  identificação  de  demandas  e  expectativas  em 

relação à atuação da equipe de referência.

3 COMO SE DÁ O FUNCIONAMENTO DAS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE NO BRASIL



A saúde  como um conceito,  pode  ser  abordada  de  forma bastante  ampla.  Para 

Denardim (1999),  convivemos com novos significados para o entendimento do que seja 

saúde e na tentativa constante da superação dos conhecimentos que os embasam. Para 

Tonini  (2006),  a  melhoria  das  condições  de  saúde  das  populações  não  se  restringe  à 

diminuição de doenças, está relacionada e deve ser contextualizada com a melhoria das 

condições  sócio-econômicas,  com  a  distribuição  de  renda  e  com  uma  política  pública 

voltada para as questões sociais e o desenvolvimento da cidadania. 

A  participação  e  o  controle  social  sobre  as  políticas  públicas  estabelecem 

possibilidades  concretas  para  que  o  aparato  estatal  fique  à  disposição  da  população, 

particularmente daqueles segmentos até então alijados do processo de desenvolvimento. A 

participação  na  promoção  e  animação  de  processos  capazes  de  contribuir  para  a 

construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, centrado na 

expansão e fortalecimento da agricultura familiar  e  das suas organizações,  por meio de 

metodologias educativas e participativas, integradas às dinâmicas locais, buscam viabilizar 

as condições para exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

(ATER, 2004).

Caporal e Costabeber (2007) concordam que cabe também a todos os cidadãos o 

dever - e também o direito - de trabalhar pela ampliação das oportunidades de construção 

de  saberes  sócio-ambientais  necessários  para  consolidar  um  novo  paradigma  de 

desenvolvimento  rural  da  sustentabilidade  com  enfoque  científico  e  estratégico 

multidisciplinar. 

As novas concepções de desenvolvimento rural refletem o entendimento para além 

das questões econômica e tecnológica ou aquelas vinculadas à atividade agropecuária, ou 

seja, dependem de outras dimensões inerentes à qualidade de vida do homem que vive no 

campo. Quando o termo “Desenvolvimento Rural” é citado por autores como Hedegüs  e 

Vela (2003), ele é caracterizado destacando o aspecto social. 

Caporal  e  Costabeber  (2004)  consideram que as estratégias de desenvolvimento 

rural não podem orientar-se simplesmente pela acumulação de metas de desenvolvimento 

econômico, produção e produtividade, mas devem apoiar também aquelas mudanças que 

conduzam a uma maior segurança alimentar, níveis de educação, de saúde e bem-estar.

Para  Rodrigues  (2007),  o  novo  paradigma  que  engloba  aspectos  múltiplos  do 

desenvolvimento  do  meio  rural  discute  o  tema  no  âmbito  social,  em  um  contexto  de 

integralidade, uma vez que focaliza a qualidade de vida alcançada pelo atendimento das 

necessidades básicas e principalmente da participação dos cidadãos nesse processo.

 Tais  constatações refletem uma visão integral  do desenvolvimento rural,  que de 

acordo com Silva (2003), tem enfatizado, entre seus principais objetivos, o bem estar das 

populações  rurais.  Assim,  o  desenvolvimento  rural  pensado  numa  perspectiva  integral 



procura promover índices satisfatórios de qualidade de vida para as pessoas que vivem no 

campo.

Evidencia-se assim,  a importância da dimensão social,  que de acordo com Silva 

(2003, p.10) “engloba a qualidade de vida, as oportunidades empreendedoras, o acesso a 

sistemas de saúde e educação que satisfaçam as necessidades básicas e, principalmente, a 

participação cidadã do homem rural nesses processos”. Neste contexto, a política de saúde 

constitui-se  em  elemento  relevante  para  o  desenvolvimento  rural.  Assim,  é  importante 

destacar os conceitos, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde regulamentado nas 

Leis Federais nº 8080 e nº 8142 de 1990.

Quanto aos princípios e diretrizes destacamos os aspectos avaliados nesta pesquisa: 

universalidade,  equidade  e  integralidade,  acolhimento  e  vínculo,  controle  social  e 

intersetorialidade.

Os três primeiros são os chamados princípios doutrinários e garantem o acesso de 

todos os brasileiros às ações e serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  Com o 

objetivo de promover a integralidade, os serviços de saúde devem destinar-se à promoção, 

proteção, tratamento e recuperação da saúde respeitando a legitimidade da demanda dos 

usuários. Assim, a eqüidade se constitui enquanto um princípio de justiça social.

 O  acolhimento  e  o  vínculo  são  a  aplicação  prática  da  doutrina,  valorizando  a 

autonomia e as demandas das comunidades e das equipes. O controle social concretiza a 

efetiva participação da comunidade através das Conferências e Conselhos de Saúde. Estes 

últimos têm poder fiscalizatório  e deliberativo em nível  municipal,  estadual  e federal.   A 

intersetorialidade  diz  respeito  à  necessária  integração  das  políticas  públicas  e  as  mais 

variadas instituições sociais.

A participação social foi considerada com destaque nesta pesquisa já que buscou 

conhecer os posicionamentos da comunidade rural frente às questões da saúde e qualidade 

de vida, uma vez estas condições são inerentes ao processo de desenvolvimento rural. Este 

desenvolvimento,  em  termos  de  política  de  saúde,  vem  sendo  objetivado  pela 

implementação da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A estratégia de Saúde da Família é considerada pelo Ministério da Saúde (2008) um 

projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e organização do sistema 

de  saúde  no  Brasil.  Iniciada  em  1994,  esta  estratégia  apresentou  um  crescimento 

expressivo nos últimos anos pela adesão progressiva dos gestores estaduais e municipais 

aos seus princípios. 

De acordo com dados do Fundo Nacional de Saúde (2005), entre 2003 e 2005, o 

número de equipes passou de 19 para 25 mil atingindo mais de 5000 municípios, com uma 

cobertura populacional que evoluiu de 35 para 44,4%. Este  crescimento  também  pode 



ser verificado quando se analisa o repasse de recursos financeiros pelo governo federal aos 

estados e municípios, número que quadruplicou no mesmo período.

A Saúde da Família é uma estratégia de assistência operacionalizada mediante a 

implantação  de  equipes  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)  a  fim  de  acompanhar 

aproximadamente mil famílias (3 a 4,5 mil pessoas) residentes em território pré-definido. As 

equipes são formadas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem  e  seis  agentes  comunitários  de  saúde  (ACS)  que  atuam  com  ações  de 

promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento, recuperação e reabilitação e na 

manutenção da saúde desta comunidade. 

O trabalho das Equipes da Saúde da Família (ESF) se desenvolve nas UBS, nas 

residências  e  através  da  mobilização  da  comunidade.  Por  prestar  assistência,  realizar 

atividades de educação  e  promoção  de  saúde,  estabelecer  vínculos  de compromisso e 

corresponsabilidade,  estimular  a  organização  das  comunidades  e  atuar  de  forma 

intersetorial,  o  trabalho  das  equipes  é  considerado  o  elemento-chave  para  a  busca 

permanente  de  comunicação  e  troca  de  experiências  e  conhecimentos  entre  seus 

integrantes e o saber popular. 

4 METODOLOGIA

Este estudo caracterizou-se como de uma pesquisa descritiva e qualitativa. Para Gil 

(2002)  a  pesquisa  descritiva  tem  como  objetivo  a  descrição  das  características  de 

determinada  população ou fenômeno ou o  estabelecimento  de relações  entre  variáveis. 

Neste sentido, a presente pesquisa descreve as características e peculiaridades do sistema 

de saúde no município de Santa Rosa,  o serviço prestado pela equipe da Vila  Sete de 

Setembro,  assim  como  a  caracterização  de  sujeitos  envolvidos  na  saúde  rural  da 

comunidade de Linha das Flores.

De acordo com Oliveira (1999), o uso do método qualitativo se faz necessário para 

que  o  pesquisador  possa  estabelecer  de  forma adequada  e  perfeitamente  entendível  a 

relação de causa e efeito, e consequentemente chegar a sua verdade e razão. De acordo 

com Goldenberg (2000), a pesquisa qualitativa é indicada para investigação de contextos 

organizacionais  e  sociais.  No presente  estudo o  conteúdo das entrevistas  e  da reunião 

constituíram-se como objetos de análise. 

A coleta dos dados primários desta pesquisa se deu entre os dias 20/10/2008 e 

23/10/2008. Neste período, com o propósito de conhecer a saúde local, foram realizadas 

entrevistas em profundidade. Estas entrevistas envolveram informantes-chaves de forma a 

contemplar a gestão, os trabalhadores e os usuários do sistema. Foram entrevistados o ex-



diretor e a atual diretora de Planejamento da Fundação Municipal e de Saúde de Santa 

Rosa (FUNSAAR); uma enfermeira, um técnico de enfermagem e uma agente comunitária 

da Unidade de Saúde do distrito Vila Sete de Setembro, duas famílias usuárias do serviço e 

o presidente da comunidade de Linha das Flores.

 Além das entrevistas, os pesquisadores promoveram e coordenaram uma reunião 

com membros da comunidade,  a fim de buscar  suas percepções acerca do sistema de 

saúde, adotando uma dinâmica participativa, democrática e plural. Tal reunião foi divulgada 

nas rádios locais e pela agente comunitária e aconteceu na noite do dia 22/10/2008 no 

Salão  Comunitário  da  Linha  das  Flores.  A dinâmica  adotada  permitiu  que  membros  da 

comunidade registrassem suas impressões acerca dos pontos fortes,  fracos,  ameaças e 

oportunidades  referentes  ao  acesso  e  a  qualidade  da  assistência  à  saúde  naquela 

localidade.

Os dados secundários foram obtidos  a partir  de documentos,  relatórios e folders 

fornecidos pela FUNSAAR, no Sistema Informação de Atenção Básica (SIAB/DATASUS) e 

no sítio na internet da Prefeitura Municipal.

Para  o  tratamento  e  análise  dos  dados,  adotou-se  a  análise  de  conteúdo.  Para 

Bardin  apud Triviños  (1987),  a  análise  de  conteúdo  é  um  meio  para  estudar  as 

comunicações entre os homens, colocando ênfase no conteúdo das “mensagens”. Para o 

autor,  a ideia é usar o método de análise de conteúdo nas mensagens escritas, porque 

estas são mais estáveis e constituem um material objetivo ao qual se pode voltar todas as 

vezes que se deseja. 

Neste  sentido,  os  dados  foram  transcritos  e  analisados  de  forma  a  destacar 

conteúdos ligados aos princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro e organizados, 

sob  a  forma de  uma tabela,  em três  categorias  diretamente  relacionadas  às  fontes  de 

informação: a gestão, a equipe e os usuários. 

5 DESENVOLVIMENTO

Os dados coletados foram organizados de forma a estabelecer paralelos entre os 

conteúdos dos discursos dos sujeitos da pesquisa. Assim, como pode ser observado no 

Quadro 1,  buscou-se organizar o conteúdo em três categorias: a gestão,  a equipe e os 

usuários  relacionando-os  com  os  princípios  da  política  de  saúde  e,  no  Quadro  2,  os 

problemas identificados e as sugestões. Algumas palavras ou expressões estão destacadas 

no texto.  Este destaque tem a intenção de problematizar  as representações construídas 

pelos diferentes sujeitos e as condições reais da assistência.



Gestão Equipe Usuários

Universalidade, 

Integralidade e 

Eqüidade

Protocolos técnico-

assistenciais;

Transporte de 

pacientes;

Funcionamento das 

unidades das 8h às 

16h (conforme a 

necessidade da 

comunidade)

Assistência 

Curativa;

Realização de 

consultas

“Falta de fichas.”

“Venda de fichas a 

10 reais para pegar 

atendimento.”

“Uma ficha por 

família.”

Acolhimento e 

Vínculo

“O acompanhamento 

é feito pela ACS”;

Preocupação em 

manter os 

profissionais 

vinculados ao 

serviço;

Dedicação exclusiva;

Salários 

diferenciados.

Capacitação 

mensal;

Vínculo pelo 

salário;

Falta de 

profissionais;

Falta de 

comprometimento 

de profissionais 

com a equipe.

“Transferência de 

pessoal, já tava 

acostumado.”

“Não dá mais, não 

tem mais ficha.”

Controle social “Modelo 

participativo”

Avaliação interna 

com as equipes, 

não com a 

comunidade. 

Dificuldade de 

mobilização

A comunidade 

mostrou 

desconhecer os 

princípios da ESF; 

não participa das 

decisões da equipe
Intersetorialidad

e

“Educação e saúde 

como carros-chefe”

“Intoxicação por 

venenos, não usam 

EPIs – 

responsabilidade da 

Emater.”



Quadro 1 – Descrição do conteúdo dos discursos em três categorias: a gestão, a equipe e 

os usuários.

Gestão Equipe Usuários
Déficits  / 

problemas 

identificados

Falta de médicos;

Problemas financeiros; 

baixa cobertura de 

assistência odontológica.

Assistência 

odontológica; 

Turnos de 

assistência 

psicológica e 

nutricional;

Hospital de 

referência.

Falta de médicos;

Número de atendimentos 

insuficiente.

“Madrugar pra pegar ficha 

no posto.”

“Pouca ficha e 

atendimento muito 

demorado.”

“Muito longe do posto de 

saúde (12 Km)”
Sugestões “Colocar médico todos os 

dias.”

“Médico no local é 

fundamental.”

“Colocar médicos 

permanentes para o dia 

inteiro.”

“Melhorar o atendimento 

com mais médicos.”

“Todos os remédios de 

graça.”

“Ter um posto de saúde 

mais perto, funcionando 

todos os dias, pelo menos 

meio dia.”

“Atendimento dentário.”

“Agendamento telefônico.”

Quadro 2 – Déficits, problemas e sugestões referenciados pelos sujeitos da pesquisa.



6 RESULTADOS

Explorando o conteúdo dos discursos dos diferentes sujeitos da pesquisa percebe-se 

um  conjunto  de  divergências.  As  contradições  se  evidenciam  particularmente  quando 

comparados  os  conteúdos  da  gestão  e  dos  usuários,  e  mais  agudamente  quando 

relacionados às diretrizes da política de saúde. Para iniciar a discussão, é preciso lembrar 

que a  FUMSAAR é uma fundação que tem a gestão plena da saúde municipal  e  que, 

segundo os gestores, a modalidade de atenção à saúde na zona rural é a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF).

A Saúde da Família é descrita pelo Ministério da Saúde (2008) como uma estratégia 

de orientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, residentes em uma área geográfica delimitada. A equipe de 

saúde da família (ESF) do distrito da Vila Sete de Setembro é formada por três técnicos de 

enfermagem,  uma  enfermeira,  dois  médicos  (sendo  um  residente)  e  sete  agentes 

comunitários de saúde e, segundo dados do SIAB/DATASUS (setembro de 2008), atende 

130 famílias residentes em dez comunidades rurais, entre estas a Linha das Flores. 

A política prevê que esta adstrição populacional, além cumprir com o princípio de 

territorialização, objetiva a criação de um vínculo efetivo entre a equipe e a comunidade a 

fim de construir uma relação de referência e resolutividade da atenção. Com a finalidade de 

promover  a saúde individual  e  coletiva,  as  equipes  devem buscar  permanentemente na 

relação  com  os  usuários,  a  comunicação  e  a  troca  de  experiências  e  conhecimentos, 

valorizando o saber popular. Assim, o contato direto dos pesquisadores com os sujeitos da 

pesquisa  e,  em  especial,  a  oportunidade  de  reunir  a  comunidade,  constituíram-se  em 

iniciativas de incentivo à integração dos atores e ao exercício de controle social.

Ao  se  observar  a  dimensão  dos  princípios  de  universalidade,  integralidade  e 

equidade, verifica-se que os entrevistados que representam a gestão chamam a atenção 

para o que consideram os virtuosismos do sistema, valorizando a existência de protocolos 

técnico-assistencias e o transporte de pacientes. Este discurso se alia aos dos membros da 

equipe,  reafirmando  o  caráter  curativista  e  protocolar  da  assistência.  Aqui,  já  podemos 

destacar  um aspecto  muito importante,  já  que a estratégia  de Saúde da Família  (ESF) 

preconiza a atenção integral, com um destaque para as ações preventivas e de promoção 

da saúde. É justamente este modelo protocolar curativista que dá origem às queixas em 

relação ao acesso ao sistema. 



Esta  dificuldade  aparece  entre  os  membros  da  equipe,  que  relatam  que  os 

atendimentos  se  limitam  a  consultas  clínicas  e  entre  os  usuários,  que  se  mostram 

relativamente insatisfeitos, realçando um aspecto nevrálgico do sistema, o caso da “falta de 

fichas”. A distribuição e a limitação do atendimento a um determinado número de fichas é 

uma prática que se contrapõe aos princípios da atenção em saúde da família, especialmente 

no que se refere aos princípios de acolhimento e de equidade. Esta falha na atenção fica 

evidente nas falas sobre a venda de fichas ou a existência de uma ficha por família. 

Quanto à dimensão do vínculo, apesar da gestão destacar que o acompanhamento 

das famílias é realizado pela agente comunitária e que tem procurado mecanismos de evitar 

a  rotatividade  dos  profissionais  da  saúde  (sobretudo  através  da  oferta  de  salários 

diferenciados).  A equipe reconhece a existência de incentivo salarial  e de programas de 

capacitação  profissional,  porém  relata  uma  recorrente  falta  de  comprometimento  de 

profissionais com a equipe. Os usuários, por sua vez, manifestam seu desagrado com a 

rotatividade de profissionais e com a não permanência destes em período integral.  Esta 

queixa diz respeito à dificuldade de acesso e criação de vínculo, já que as afinidades com 

determinados  profissionais  são  desejáveis  e  a  mudança  sempre  causa  um  relativo 

desconforto.

Quanto ao controle social, os atores ligados à gestão consideram que o modelo em 

voga é participativo, procurando envolver ao máximo os atores do sistema. Já, a equipe 

destoa deste ponto vista, atestando que as “avaliações” se limitam às reuniões mensais da 

equipe,  alegando  que  a  mobilização  da  comunidade  é  operacionalmente  complicada.  

Quanto a este aspecto, inusitadamente, na reunião promovida pelos pesquisadores, 

os usuários mostraram-se bastante interessados em participar das discussões e afirmaram 

desconhecer seu direito à saúde e noções básicas do que seja a Estratégia de Saúde da 

Família. Referiram também que nunca haviam participado de qualquer discussão sobre do 

sistema de saúde por não terem sido oportunizados momentos para tal.

Em referência à intersetorialidade, os entrevistados da gestão destacam a educação 

e a saúde como prioridades para a administração municipal. Já, no discurso da equipe, a 

referência  ao  “envenenamento  por  agrotóxicos”  combinado  a  não  utilização  de 

equipamentos  de  proteção,  é  surpreendentemente  atribuída  à Empresa  de  Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Emater),  evidenciando que a intersetorialidade é um princípio 

ainda negligenciado pelos sujeitos da pesquisa.

No que diz respeito a déficits e problemas identificados os sujeitos entrevistados da 

gestão colocam questões “clássicas”, como falta de profissionais (médicos) e dificuldades 

financeiras.  A  equipe  pontua  como  pontos  nevrálgicos  a  saúde  bucal,  a  pequena 

disponibilidade  de  carga  horária  de  profissionais  de  psicologia  e  nutrição,  além  da 

necessidade  de  um  hospital  de  referência.  Já  os  usuários  são  categóricos  em  suas 



demandas,  apontando  a  falta  de  médicos  e  de  volume  de  atendimento  pela  equipe, 

sinalizando sua insatisfação em relação à organização dos atendimentos e destacando a 

distância do posto de saúde como um elemento que dificulta o acesso.

Por fim, os sujeitos entrevistados vinculados à gestão sugerem que a implementação 

da residência médica em saúde da família pode ser potencializada no sentido de suprir a 

carência  de  profissionais.  A  equipe  sugere  um  trabalho  efetivo  provocador  de 

comprometimento  dos  profissionais  da  saúde  e  de  mecanismos  administrativos  que 

garantam a permanência dos trabalhadores pelo período regulamentado. 

Os usuários ressaltam a necessidade da maior disponibilidade de profissionais na 

unidade,  em  especial  médicos.  Sugerem,  também,  o  aumento  da  disponibilidade  de 

medicamentos,  além  da  própria  qualificação  operacional  do  serviço,  no  sentido  de,  por 

exemplo, permitir o agendamento de atendimentos por telefone. Uma sugestão de caráter 

mais estrutural também foi colocada na perspectiva de se pensar em uma unidade de saúde 

mais próxima da comunidade em análise neste trabalho.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção  de  desenvolvimento  rural  traz  consigo  a  questão  da  saúde  e  da 

qualidade  de  vida,  o  que  justifica  a  atuação  multiprofissional  e  a  participação  das 

comunidades na criação, controle e implementação de políticas de desenvolvimento. 

Entendendo que as ações voltadas às melhorias nas condições de vida e saúde devem ter 

como princípio  o  conhecimento  prévio  da realidade a  que  se destinam,  este  estudo  se 

propôs  a  conhecer  e  diagnosticar  os  processos  de  atenção  à  saúde  promovida  na 

comunidade rural da Linha das Flores, Santa Rosa- RS, Brasil.

A partir da análise comparativa dos conteúdos - nos discursos dos diferentes atores: 

Gestão, Equipe e Usuários, destacou-se a discrepância de olhares em relação à Saúde 

Rural. Discrepância esta que se torna o primeiro desafio da proposta desse trabalho, que 

apontou os problemas e os impasses imputáveis à saúde da região. 

Após acumular informações e realizar  levantamentos, este estudo pretende servir 

como um alerta e, possivelmente, como um elemento a ser considerado no planejamento e 

na gestão da atenção em saúde. Espera-se que as futuras intervenções sejam construídas 

respeitando os princípios e diretrizes do sistema. Assim, as ações que partem da ideia da 

saúde como um direito universal efetivamente promoverá a melhora da qualidade de vida 

daquela  comunidade,  o  incremento  da participação  social  e,  consequentemente,  servirá 

como base para o desenvolvimento rural.
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