CONHECER OS DESEJOS DA TERRA: CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE EM UM
ASSENTAMENTO RURAL
Coordenadora: Mariana Boulitreau Siqueira Campos
Barros

E-mail: marianabscbarros@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: ENFERMAGEM - NÚCLEO DE
ENFERMAGEM

Abrangência: São Lourenço da Mata
Local de Realização: Plenária do Assentamento Luiza Ferreira em Moreno-PE

Resumo da Proposta:
Os movimentos sociais estão dispostos conceitualmente como uma mobilização de ações coletivas, coordenadas a partir
de um interesse na modificação do cenário de desigualdades diante dos diversos níveis organizacionais da sociedade. No
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a saúde no âmbito do campo, em comparação ao urbano,
apresenta uma disparidade visível. A ausência de dispositivos e profissionais especializados, além das condições de
saneamento e moradia, irradiam a necessidade da efetivação das políticas públicas capazes de viabilizar o acesso de
saúde para a população camponesa. Apesar do desafio, promover saúde é favorecer o empoderamento da sociedade,
criando a responsabilização pela individualidade do sujeito e pelo protagonismo diante da coletividade. O projeto tem
como objetivo fortalecer e empoderar agricultores rurais em um assentamento rural em São Lourenço-PE para cuidados
básicos de bem viver na perspectiva das práticas integrativas e complementares a partir de uma lógica de necessidades
e recursos já existentes no território. Trata-se de uma intervenção comunitária, realizada por territorialização, visita
domiciliar, intervenção e avaliação, e terá como público alvo trabalhadores rurais integrantes do MST do assentamento
Luiza Ferreira em São Lourenço-PE, no período de abril a dezembro de 2017. As Intervenções focarão as práticas
integrativas e complementares, principalmente o uso de plantas medicinais, mediante as necessidades e
potencialidades encontradas pelos PROMOTORES DA SAÚDE, integrantes do movimento que foram capacitados no
projeto de extensão realizado anteriormente. Para avaliação, será construído um protocolo de Cuidados Primários à
Saúde, e um relatório do andamento dos casos acompanhados.

Objetivo Geral:
Fortalecer e empoderar agricultores rurais em um assentamento rural em São Lourenço-PE para cuidados básicos de
bem viver na perspectiva das práticas integrativas e complementares a partir de uma lógica de necessidades e recursos
já existentes no território.

Objetivos Específicos:
Caracterizar um grupo de trabalhadores rurais em aspectos sociais, econômicos e ambientais, integrantes de um
movimento social;
Realizar a territorialização e visitas domiciliares no assentamento Luiza Ferreira para levantamento dos determinantes
sociais que interferem no processo saúde-doença-cuidado na comunidade;
Construir e Avaliar um plano de intervenção conforme as lacunas encontradas e as potencialidades da comunidade com
fins de empoderar os trabalhadores rurais quanto à criação do território saudável e as práticas integrativas e
complementares.
Elaborar um protocolo com as intervenções realizadas e um relatório com os casos familiares acompanhados.

