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RESUMO
A preocupação desta investigação surgiu da necessidade de uma discussão sobre a saúde pública na comunidade rural
do Vale Azul, Maringá-PR, levando em consideração que as produções científicas existentes ainda não são suficientes
para explicar as relações entre as condições de saúde dessas famílias e seus determinantes. A metodologia será feita
através do trabalho de campo com questionário aplicado afim de conhecer a qualidade de vida das pessoas em risco de
vulnerabilidade social, identificar qual a condição de moradia dessas famílias e avaliar o conhecimento da comunidade
em relação à saúde bucal. Tendo como objetivo principal viabilizar o acesso dessa população aos serviços de saúde e
da Equipe de Saúde da Família para que todos sejam assistidos de forma integral, universal e com equidade de acordo
com os princípios do SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Rural; Qualidade de Vida; Vulnerabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Apesar de haver inúmeras definições, não existe um conceito de qualidade de vida que seja
amplamente aceito ainda. O principal exemplo que pode ser citado é o conceito preconizado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) no qual qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos
de  que  suas  necessidades  estão  sendo  satisfeitas  ou,  ainda,  que  lhes  estão  sendo  negadas
oportunidades de alcançar a felicidade e a autorrealização, com independência de seu estado de
saúde físico ou das condições sociais e econômicas (OMS, 1998).

De que forma as condições de sobrevivência dessa comunidade interferem nos níveis de
doença? Os ambientes rurais e seu modo de organização expõem as famílias a diversos riscos
ambientais, os quais se configuram em fatores agressivos a saúde, ou seja, a população rural pode
ser tão ou mais acometível do que a população urbana em diversos fatores (WUNSCH et al., 2014).
Porém há escassez de publicação sobre esta população e principalmente relacionando com os
indicadores de saúde.

Segundo Czeresnia e Freitas (2003) a ideia de promoção da saúde se traduz em expressões
próprias  à  realidade  atual,  como  a  de  desenvolvimento  sustentável,  e  na  discussão  teórica  de
conceitos com a vulnerabilidade, risco, exclusão fragilidade, entre outros. Por sua vez, o conceito de
vulnerabilidade é “construto e construtor de uma percepção ampliada e reflexiva de qualquer dano
ou condição”. Isto o torna interessante à saúde pública e a sociologia, pois sua formação passa por
aspectos  que  vão  de  comportamentais,  culturais,  econômicos,  históricos,  ambientais  a  políticos
(AYRES  et  al.,  2003).  Conclui-se  que  a  saúde  é  também  o  produto  final  dessa  série  de
circunstâncias citadas acima e de outros fatores conjunturais, estruturais, biológicas e psicológicas
que  vão  determinar  a  boa  ou  má  condição  de  vida  da  população  (SAMAJA,  2000;  MINAYO,
MIRANDA; 2002).

No Brasil quando se trata do acesso da população aos serviços de saúde, a Atenção Básica
em Saúde (ABS) ou APS, tem sido pensada, tanto como a porta de entrada do sistema, como o
primeiro  nível  de  contato  da  população  com  o  sistema,  aquele  mais  próximo  às  famílias  e  à
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comunidade (CECÍLIO et  al,  2012),  para as famílias rurais isto não é diferente,  onde para uma
assistência adequada a localização destes locais é  fundamental  para vinculá-los as Equipes de
Saúde da Família.

Para Starfield (2002), é a Atenção Básica em Saúde deve coordenar os fluxos dos usuários
entre os vários serviços de saúde, buscando garantir maior equidade ao acesso e à efetiva utilização
das  demais  tecnologias  e  serviços  do  sistema,  para  responder  às  necessidades  de  saúde  da
população.

A Equipe de Saúde da Família (ESF) é um modelo que procura reorganizar a Atenção Básica
de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 1997) e com o apoio do o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), estrutura vinculada à Atenção Básica de Saúde que
busca ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na ESF, privilegiando a construção de
redes de atenção e cuidado, constituindo-se em apoio às equipes de saúde da família e ampliando
sua resolutividade e sua capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do cuidado (COSTA;
CARBONE, 2009).

Cada equipe deve ser  constituída  por  no  mínimo,  médico  generalista  ou  especialista  em
saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em
saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo
acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
bucal (BRASIL, 1997).

A  comunidade  Vale  Azul  localiza-se  no  limite  dos  municípios  de  Maringá  e  Sarandi,
compreendendo duas mil pessoas que vivem em vulnerabilidade social, onde a assistência à saúde
é prestada  somente  por  um médico  que  utiliza  a  Unidade Básica  de Saúde dois  períodos por
semana e com a auxiliar de enfermagem que permanece na unidade todos os dias pela manhã.

Diante disso, há uma necessidade em se estruturar a Atenção Básica em Saúde e ainda
possibilitar a criação de uma Equipe de Saúde da Família e vincular a comunidade do Vale Azul para
que todos sejam assistidos de forma integral, universal e com equidade de acordo com os princípios
do SUS. O projeto visa identificar a qualidade de vida das pessoas em risco de vulnerabilidade social
na comunidade rural do Vale Azul, no que diz respeito às ações de saneamento básico, condições
socioeconômicas, o nível de escolaridade e o acesso aos serviços básicos de saúde. 

Nesse sentido, Menezes (2004) retrata que o trabalho de campo além de ser um importante
momento  de  coleta  de  informação  e  integração  com  o  objeto  de  pesquisa,  permite  múltiplos
aprendizados e é também um espaço gerador de tensões e questionamentos, o que possibilita a
revelação de limites  e entraves de suas proposições e contribui  para  a  reformulação de novas
análises dos fenômenos sociais.

Por fim, serão feitas intervenções de saúde para desenvolver as habilidades dos participantes
em manter e melhorar a saúde, trocar informações e realizar ações para a promoção da saúde bucal
(exame  da  cavidade  bucal,  escovação  dental  supervisionada,  aplicação  de  flúor  e  tratamento
restaurador atraumático), promovendo uma integração às demais práticas de saúde coletiva.

2 MÉTODOS

Este estudo é de abordagem quantitativa, refletindo sobre a prática experimental do projeto de
extensão “Vale Azul: Conhecer Para Atuar na Saúde” ao qual a execução será feita em apenas uma
etapa. 

Neste sentido, através do trabalho de campo, será feito o diagnóstico da qualidade de vida
das  pessoas  com risco  de  vulnerabilidade  social,  a  partir  da  visão  da  comunidade,  permitindo
identificar os problemas, as potencialidades e os anseios de seus moradores no que diz respeito às
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ações de saneamento básico, condições socioeconômicas, o nível de escolaridade e o acesso aos
serviços básicos de saúde e de que forma esses determinantes interferem nos impactos à saúde
local. Tendo em vista que boa parte das doenças mais comuns nas comunidades rurais é causada
pela baixa qualidade da água e ao restrito acesso aos serviços de saúde e a informação.

Para  a  obtenção  dos  dados  será  utilizado  um  questionário  aplicado  a  pessoas  que  se
encontram  na  comunidade  em  questão,  com  o  intuito  de  buscar  subsídios  que  possibilitem  o
estabelecimento  de  futuras  medidas  que  proporcionem uma melhor  qualidade  de  vida  à  esses
indivíduos. Este questionário já foi validado por uma tese de doutorado. 

2.1 LOCAL DO ESTUDO E PARTICIPANTES

No Vale Azul  há 2.000 habitantes,  e  dentre eles serão convidadas 25 famílias,  de forma
aleatória a participar do estudo. É necessário que o responsável pelas informações a serem dadas
aceite participar da pesquisa, resida na comunidade a pelos menos 24 meses e ser maior de 18
anos. Sendo assim, o critério de exclusão será não ser residente a pelo menos 24 meses, recusa na
participação da pesquisa e ser menor de 18 anos.

2.2 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

O questionário será aplicado às famílias da comunidade e será explicitado os objetivos e
métodos da pesquisa.  Caso os membros da família  aceitem participar  deverão assinar  o  TCLE
(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Os dados serão anotados no formulário da família, o
qual também constará idade e sexo dos participantes.

2.3 ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Os dados  serão  repassados  para  programa estatístico.  Serão  feitas  análises  inferenciais
descritivas. Pretende-se divulgar os resultados em eventos científicos da área e produzir publicações
em periódicos reconhecidos nacionalmente.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Estima-se que ao final dessa pesquisa a população apresente índices de saúde inferiores ao
da  população  urbana  que  possui  acesso  aos  serviços  e  que  após  o  levantamento  de  dados
possamos viabilizar formas de acesso para estas famílias aos serviços de saúde.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa perspectiva, acredita-se que é importante destacar as ações da ESF, pois a partir dela,
fundamentado no auxílio de uma equipe multiprofissional, pode-se identificar as fragilidades que
acometem os moradores das comunidades rurais e possibilitar o acesso da população às ações e
serviços de saúde,  ofertando uma atenção integral  que vai  desde a promoção da saúde até a
prevenção  de doenças,  melhorando  a  qualidade  de vida  da população.  A obtenção  dos dados
através do questionário aplicado às pessoas que se encontram na comunidade em questão, visa
buscar subsídios que possibilitem o estabelecimento de futuras medidas para que ao final desta
pesquisa a população apresente melhores índices de saúde e que o acesso aos serviços de saúde
se torne mais viável.
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