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DIAGNÓSTICO DE 8 MUNICÍPIOS DA METADE SUL DO RS E O IMPACTO NO ACESSO 
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS USUÁRIOS DO MEIO RURAL. Joao Carlos Guerin Lima, 
Adriana Roese, Tatiana Engel Gerhardt (orient.) (Departamento de Assistência e Orientação 

Profissional, Escola de Enfermagem, UFRGS). 
Introdução: Este trabalho se insere em um projeto de pesquisa intitulado “Evolução e diferenciação da agricultura, 
transformação do meio natural e desenvolvimento sustentável em espaços rurais do sul do Brasil”, do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural/UFRGS (Acordo de Cooperação Franco-Brasileiro CAPES-COFECUB). 
Objetivo: No citado projeto, este estudo busca identificar o acesso de usuários do meio rural aos serviços de saúde 
em alguns municípios da Metade Sul do Rio Grande do Sul, num contexto de heterogeneidades e desigualdades 
sociais e de saúde. Desta forma, busca-se observar as formas pelas quais as desigualdades sociais produzem 
disparidades no acesso aos serviços de saúde e nas dinâmicas de funcionamento dos mesmos. Metodologia: Dentro 
de uma temática que aborda as interfaces entre a saúde pública e a antropologia o estudo tem uma perspectiva 
metodológica definida como híbrida. O instrumento de coleta de dados será quanti e qualitativo, através de 
questionário (perfil do sistema de saúde), guia de entrevistas e observação participante (fluxo-trajetória de utilização; 
dificuldades e facilidades de acesso). A análise dos dados possibilitará a construção de categorias temáticas. As 
considerações bioéticas serão respeitadas conforme resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados 
preliminares: Num primeiro momento, realizou-se o diagnóstico da área de estudo (8 municípios situados entre a 
Planície Costeira e o Planalto Sul-Riograndense) através de dados sociais, econômicos, culturais, ambientais, 
demográficos e de saúde, em fonte primária e secundária. Num segundo momento, abordar-se-á as dinâmicas das 
relações da sociedade com o seu ambiente através da abordagem das desigualdades sociais e de seu impacto no 
acesso (Geografico, Econômico, Cultural, Funcional) dos usuários do meio rural. Aos serviços de saúde disponíveis 
acredita-se que o estudo contribuirá à reflexão para a formulação de novas concepções de saúde e para propostas de 
revisão de políticas públicas atuais quanto ao acesso de usuários do meio rural ao Sistema Único de Saúde. 
(FAPERGS/IC). 
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