
 

 

                  

ENTRE O REAL E O IDEAL: uma análise do discurso da política pública de saúde e a 

realidade vivenciada pelas mulheres do campo 

 

Mara Kátia de Oliveira Nascimento1 
Mora Kissi de Oliveira Nascimento2 

Gilcélia Batista de Góis3 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo é parte de uma pesquisa realizada para um 
trabalho monográfico. Temos como objetivo analisar o acesso 
das mulheres do campo aos serviços públicos de saúde na 
zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. A 
pesquisa foi realizada em três comunidades rurais, ambas 
distantes da zona urbana, onde se concentram os serviços de 
saúde. Ficou claro o descaso com a população do campo, 
principalmente, com as mulheres, que historicamente vêm 
sendo oprimidas e tem seus direitos negligenciados. Houve 
avanços nessas comunidades, no entanto, o SUS idealizado 
ainda está bem distante do SUS vivenciado por essas 
mulheres. 
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ABSTRACT 
 
The present article is part of a research performed to a 
monograph.We aim analyze the access of rural women to 
services public health in the rural area municipality of 
Governador Dix-Sept Rosado / RN. The survey was conducted 
in three communities rural, both of distant from the urban zone, 
where they are concentrated health services. It was clear the 
neglect with the camp population, especially, with women, 
which historically are being oppressed and has rights 
overlooked. There have been advances in these communities, 
however, the SUS still designed far removed from SUS 
undergone by these women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Devido às lutas e pressões de grande parte da população brasileira em defesa 

de uma sociedade democrática, em 1988, é criada a Constituição Federal que expande os 

direitos de todos os cidadãos, principalmente, no que diz respeito à saúde. A saúde aparece 

no texto constitucional como um direito universal, não existindo aquela distinção entre 

aqueles trabalhadores que contribuíam ou não com a previdência social, como era o caso 

das CAP’s4, e entre a população do campo e da cidade.  

A Constituição Federal representou no plano jurídico “[...] a promessa de 

afirmação e extensão dos direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas 

de enfrentamento dos enormes índices de desigualdade social” (BRAVO, 2007, p.9). 

 Assim, foi no final da década de 1980, através da Constituição, que se criou as 

bases legais para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo este regulamentado 

pela Lei 8.080/90, conhecida como a Lei Orgânica de Saúde (LOS), que trás como 

princípios norteadores do SUS, a universalidade, integralidade e equidade.  

      No entanto, paralela a expansão dos direitos sociais também se instaura no país 

a ideologia neoliberal que, na década de 1990 vai representar uma ofensiva, pois traz 

consigo uma perspectiva de retrocesso desses direitos. A estrutura proposta pelos 

neoliberais diz respeito à composição socioeconômica em que se devem traçar as atuações 

na esfera governamental e do mercado, para que se amplie e fortaleça cada vez mais o 

capital.  

A conjuntura brasileira que se apresenta atualmente é a de total descaso com as 

políticas públicas e direitos sociais, sendo a saúde uma dessas políticas na qual os 

rebatimentos da desresponsabilização estatal se evidenciam mais nitidamente devido ao 

grande sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da demanda em busca desse 

serviço.  

Nesse sentido, temos como objetivo nesse presente artigo, analisar o acesso 

aos serviços de saúde na zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, 

destacando as dificuldades que as mulheres do campo enfrentam para o acesso à política 

de saúde. Para isso, fizemos uma pesquisa de campo em tal município, na qual realizamos 

entrevistas com quinze mulheres em três comunidades (Ipueira, Saboeiro e Camurim), 

entretanto, para análise qualitativa foram usadas somente onze entrevistas. Cabe ressaltar 

que ambas as entrevistadas não tiveram seus nomes revelados, visto que atribuímos as 
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mesmas nomes de plantas típicas do nordeste. Além da pesquisa de campo também foi 

realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico.  

 
 
2 O DISCURSO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE E A REALIDADE VIVENCIADA 
PELAS MULHERES DO CAMPO: um retrato a partir da pesquisa no município de 
Governador Dix-Sept Rosado-RN 
 
 

O SUS, considerando sua proposta teórica, é um dos melhores sistemas de 

saúde público e universal, além de garantir ampla assistência ao cidadão/ã brasileiro/a, no 

entanto, a conjuntura que se apresenta atualmente é a de total descaso com as políticas 

públicas e direitos sociais, sendo a saúde uma dessas políticas na qual os rebatimentos da 

desresponsabilização estatal se evidenciam mais nitidamente devido ao grande 

sucateamento do SUS e da enorme demanda em busca desse serviço.  

No município de Governador Dix-Sept Rosado-RN5, este de pequeno porte, 

localizado geograficamente na região Oeste Potiguar, essa realidade não é diferente, talvez 

se agrave ainda mais devido se tratar de um município de localizado no interior do estado e 

com pouca dinâmica social, sendo o espaço rural, a área mais precarizada no acesso aos 

serviços de saúde. 

Silva (2002) destaca que até o ano de 1953, Governador Dix-Sept Rosado ainda 

não possuía nenhuma instituição de saúde, no entanto, nesse mesmo ano a Associação de 

Proteção à Maternidade e Infância (APAMI) cria o Hospital Maternidade Onzieme Rosado. 

Entretanto o mesmo só é inaugurado em 10 de abril de 1960, sendo também mantido 

financeiramente pela entidade filantrópica, a APAMI. 

      Já em 2002 a infraestrutura de saúde do município era composta por um centro 

de saúde localizado na zona urbana, com atendimentos clínicos e laboratoriais, do hospital 

maternidade, com leitos divididos entre clinica médica e obstetrícia, e um posto de 

atendimento odontológico. No caso da zona rural a mesma dispunha apenas de um posto 

de saúde localizado na comunidade Camurim. De acordo com Silva (2002) o município 

também era beneficiado com diversos programas de saúde, como o PSF, o PACS, 

atendimento mensal a famílias da zona rural com leite em pó entre outros. 

                                                           
5 Governador Dix-Sept Rosado é um município jovem, com apenas 51 anos de emancipação política. 

Foi em 4 de Abril de 1963 que o mesmo deixa de fazer parte do município de Mossoró – RN, no 
entanto a história que antecede a sua autonomia é bastante extensa e difícil de ser elaborada devido 
à falta de documentos que comprovem os fatos daquela época e de poucos escritos sobre o 
município. Até o presente momento a história que encontramos no decorrer da pesquisa, de forma 
sistematizada, é aquela contada de pais para filhos, de gerações para gerações.  
 



 

 

                  

Segundo uma entrevista informal que realizamos com a coordenadora de 

atenção Básica da secretaria de saúde, Macambira (2014) 6, os serviços ofertados pelo 

município atualmente são o de atenção básica e o de média complexidade. Atualmente o 

município dispõe apenas de cinco unidades de atenção básica, onde é desenvolvida a 

Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo duas para a zona urbana, com atendimento 

médico e odontológico de segunda a sexta, manha e tarde, e três para a zona rural, com 

atendimento apenas pela manha, cabendo ressaltar que ambos não contam com 

atendimento médico e odontológico diário, mas apenas de quinze em quinze dias, e com 

limite de fichas em ambos os casos, e em algumas comunidades apenas uma vez ao mês. 

Quando indagada sobre o porquê do déficit de atendimentos, a mesma responde que muitos 

médicos se recusam a trabalhar na atenção básica devido a má remuneração. 

Atualmente há diferentes concepções sobre a zona rural, de modo geral e a 

nível de senso comum, o espaço rural é tido como um lugar atrasado, pouco desenvolvido, 

lugar esse em que o capitalismo ainda não se desenvolveu e que, portanto não requer tanta 

atenção.  Lusa (2011) enfatiza que 

 
 
Poder-se-ia dizer ainda que discutir o rural significa dispor-se a compreender um 
espaço da sociedade capitalista, que, mesmo fazendo parte do todo que a constitui, 
geralmente é colocado como um espaço periférico a ela. Logo, como um espaço que 
não demanda atenção, debates e, portanto, atendimento (p. 39-40).  

 
 

Paralelo a isso, a zona urbana é tida como um espaço moderno, de inovação, 

onde se concentra mais habitantes e serviços, e, portanto, mais atenção dos/as 

governantes. 

Ao mesmo tempo em que todas as atenções estão voltadas principalmente para 

o espaço urbano, os diferentes sujeitos do campo, dentre eles, trabalhadores/as rurais sem 

e/ou com terra, agricultores/as familiares, trabalhadores/as assalariados/as, camponeses/as, 

desempregados/as, crianças, mulheres, idosos/as etc., ficam a mercê de políticas públicas 

fragilizadas, e que não contemplam as especificidades de cada um, já que são políticas que 

vê o rural como espaço homogêneo. 

Algumas comunidades rurais que não são contempladas pelos postos de saúde, 

têm o atendimento médico realizado em uma unidade móvel de saúde, na qual a mesma 

tenta fazer um “rodízio” entre as comunidades com maior número de habitantes do 

                                                           
6
Entrevista realizada no dia 13/06/2014. Momento em que me dirigi pela primeira vez à secretaria de 

saúde do município para conseguir algumas informações e documentos sobre os serviços de saúde 
do município, no entanto, tais documentos não me foram disponibilizados naquele, sendo permitida 
somente uma conversa com a coordenadora de Atenção Básica. 



 

 

                  

município, no entanto, o que acaba acontecendo é que muitas comunidades acabam tendo 

atendimento médico apenas uma vez ao mês ou mesmo nem tendo. 

Em relação às comunidades estudadas, Ipueira, Camurim7 e Saboeiro, a 

comunidade Camurim é a única que possui um posto de saúde, tendo atendimento médico e 

odontológico duas vezes ao mês, pela manhã, com vinte e cinco fichas para a consulta 

médica e dez para a consulta odontológica. No posto de saúde desta comunidade são 

cadastradas8 120 famílias na ESF, sendo 83 somente da comunidade Camurim.  

Já nas comunidades Ipueira e Saboeiro o atendimento é feito numa unidade 

móvel de saúde que vem uma vez ao mês, a mesma fica estacionada em frente a uma 

escola municipal. Ambas as comunidades são atendidas no mesmo dia, também com vinte 

e cinco fichas para o atendimento médico e dez para o odontológico. Em Ipueira são 

cadastradas 74 famílias e Saboeiro 35 famílias. 

Cabe ressaltar que a população de uma determinada comunidade não pode 

receber atendimento em outra comunidade, por exemplo, a comunidade Camurim é 

“privilegiada” em receber atendimento duas vezes ao mês, mas se alguém da comunidade 

ipueira ou saboeiro for procurar atendimento lá, essa pessoa terá o atendimento negado.  

Em ambas as comunidades também é ofertado o atendimento pré-natal, com a 

equipe de enfermagem. 

Como podemos observar no mapa, as comunidades são um pouco distantes da 

cidade: 

 

Figura 01: Mapa de localização das comunidades estudadas 

                                                           
7
 Esta comunidade é dividida em Camurim I e II. A população de Camurim II tem o atendimento 

realizado na comunidade de Saboeiro, sendo 21 famílias cadastradas. 
8
 Dado obtido com as agentes comunitárias de saúde responsáveis pelas comunidades. 

  



 

 

                  

 

           Fonte: IBGE, 2015. 

 

A distância entre as comunidades e a cidade é de aproximadamente 16 km, 

dificultando o acesso das famílias aos serviços prestados na cidade. 

Devido à fragilidade da atenção básica recentemente foi inaugurado no 

município um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) que conta com diferentes 

especialidades médicas. 

Os serviços de média complexidade são ofertados por um Pronto Socorro 

denominado de Unidade Mista de saúde, que disponibiliza serviços de urgência e 

internamentos. No entanto, segundo a entrevistada a maioria da população procura esta 

unidade de saúde devido não terem conseguido atendimento nas ESF´s por causa da pouca 

disponibilidade de fichas, o que acaba superlotando e fragilizando o atendimento em tal 

unidade. 

A superlotação citada pela coordenadora foi comprovada através da observação 

participante9. Através dessa técnica, pudemos observar que a unidade estava extremamente 

lotada, e que pelas conversas das pessoas a maioria dos usuários/as que ali se 

encontravam eram da zona Rural, e os demais moravam na cidade e não tinham 

conseguido atendimento na ESF de sua área. Somente algumas pessoas realmente se 

encontravam em situação de urgência.  

Nesse dia pudemos comprovar o quanto a saúde do município está precarizada, 

e o quanto os/as moradores/as do município e, em especial, os/as moradores/as do campo, 

                                                           
9
 Essa técnica de coleta de dados foi realizada no dia 8 de setembro de 2014, momento em que 

procurei a unidade por motivos de saúde, e anotei todas as observações em diário de campo. 



 

 

                  

sofrem com o descaso da política pública de saúde. Além disso, também pude observar que 

aquela unidade ainda não aderiu, pelo menos por completo, a Política Nacional de 

Humanização, pois pudemos observar que não havia a classificação de risco do paciente tal 

como está previsto. A recepcionista ia dando prioridade aqueles que ela ia se lembrando 

que estava com algum sintoma mais grave, o que provocou muitos atritos entre os/as 

usuários/as, pois aparentemente a recepcionista estava dando margem que  estava 

querendo beneficiar uns e outros não.  

A partir disso, neste capítulo iremos contrapor o discurso da saúde pública no 

Brasil idealizado e oficializado perante a lei, com a realidade vivenciada pelas mulheres do 

campo do Município de Governador Dix-Sept Rosado, a partir da pesquisa de campo por 

nós realizada. Logo, a partir de então começaremos a analisar com mais afinco os dados 

obtidos com a pesquisa de campo.  

Conhecer o público alvo de nossa pesquisa é de fundamental importância para 

podermos analisar melhor a conjuntura e o cotidiano em que as mulheres do campo estão 

imersas e, compreendermos até que ponto tais características podem comprometer e/ou 

dificultar o acesso à política de saúde do município em destaque, bem como influenciar no 

processo saúde-doença dessas mulheres. Sendo assim, para obtermos as informações 

socioeconômicas, entrevistamos cinco mulheres de cada comunidade, totalizando assim, 

quinze mulheres.  

Em nossa pesquisa, pode-se constatar que essas mulheres tem um perfil muito 

semelhante, independente da comunidade que reside.   

Em ambas as comunidades, foi entrevistado o mesmo número de mulheres já 

idosas, totalizando 20% das entrevistas. As comunidades de saboeiro e Ipueira tiveram os 

mesmos números de mulheres jovens e de média idade, com 40%, e na comunidade de 

camurim o número de mulheres de média idade prevaleceu, com 60% das entrevistas. As 

diferenças de idade podem contribuir na forma como essas mulheres veem e acessam os 

serviços de saúde, como veremos mais adiante. 

Outro dado coletado foi em relação ao grau de escolaridade das entrevistadas. 

Nesse quesito, há uma variedade de graus de escolaridade, no entanto, alguns prevalecem 

mais que outros. No caso, tanto na comunidade Ipueira e Saboeiro a escolaridade 

prevalecente é o ensino médio completo, com 40% das entrevistas. Já na comunidade 

Camurim a escolaridade prevalecente é o ensino primário completo com 40%, esse fato 

deve se dar por causa da idade das entrevistadas que no caso da comunidade em questão, 

prevalecem as mulheres de idade 35 e 53 anos. Afirmamos isso, pois “pode-se dizer que a 

educação, enquanto direito fundamental, foi ao longo dos anos, negligenciada às classes 

mais pobres da população brasileira” (PINHEIRO, 2011, p. 03).  



 

 

                  

Outro dado que nos chama atenção é a questão de apenas uma das quinze 

entrevistadas estar cursando o ensino superior, isso só nos comprova, mais uma vez, o 

descaso com a população pobre e do campo, além é claro, da questão de gênero, onde as 

mulheres foram/são negadas a terem acesso à educação devido a toda uma ideologia de 

dominação e opressão sobre as mulheres. 

Pudemos constatar que é grande o número de entrevistadas que dependem de 

benefícios sociais, sendo que na comunidade Ipueira 100% delas recebem algum benefício. 

Dentre os benefícios mais citados nas três comunidades, destaca-se o Bolsa Família, 

programa criado em 2003 que tirou milhões de brasileiros/as da extrema miséria, e ainda 

continua sendo a única renda formal de muitas famílias pobres. Segundo Martins (1991) 

citado por Yazbek (2012), a pobreza,  

 
 
É uma categoria multidimensional, e, portanto, não se caracteriza apenas pelo não 
acesso a bens, mas é categoria política que se traduz pela carência de direitos, de 
oportunidades, de informações, de possibilidades e de esperanças (MARTINS citado 
por YAZBEK, 2012, p. 2). 

 
 

Como foi dito, a pobreza está para além do acesso aos bens materiais, é uma 

expressão da questão social inerente à desigualdade existente desde os primórdios da 

formação do Brasil, que ainda hoje, exclui e nega direitos a uma significativa parcela da 

população brasileira. 

 
 
3 A SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO A 
PARTIR DAS FALAS DAS MULHERES RURAIS 

 
 

Antes que questionarmos sobre os serviços públicos de saúde do município em 

questão, achamos necessário perguntamos como as mesmas definiam o que era saúde. 

Analisamos essa pergunta de fundamental importância, pois, o conceito de saúde adotado 

com a reforma sanitária analisa a saúde não somente como ausência de doenças, mas 

como qualidade de vida, desse modo, depende de inúmeros fatores. No entanto, cabe 

afirmar que apesar da importância que a pergunta tinha, a mesma foi uma das questões em 

que todas as entrevistadas mais tiveram dificuldade de responder, e ambas relacionam a 

saúde com a ausência de doença como podemos ver nas falas a seguir: 

 
 
“Bem, eu acho que é...é se alimentar bem, fazer exercícios físicos, se prevenir de 
doenças né, isso já é pra mim a maneira de ver o que é saúde...eu acho que só” 
(Jaborandi, camurim). 

 



 

 

                  

Pra mim ... saúde é você ter uma coisa adequada né, uma coisa melhor  né, é você 
sentir que tem médico, é você se sentir que tá bem, que não tá sentindo nada, que 
se vai ao médico vai ser atendida, que vai  tomar um remédio que vai ficar boa, acho 
que é assim. Pra mim a vida boa é ter saúde (Mulungu, ipueira). 
 
“Saúde pra mim é uma coisa pessoal, depende de cada um. Se eu sou doente não é 
por causa de alimentação, ou porque eu não pratico esporte” (Aroeira, saboeiro). 

 

 
Conforme as falas das entrevistadas, elas não tem a noção da saúde para além 

da doença e do bem estar físico, sendo apenas uma das entrevistadas a citar o bem estar 

psicológico, mas que, no entanto, ainda bem distante do conceito propagado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e oficializado no SUS constitucional. Nas falas 

também é evidente a importância que elas dão a saúde, chegando a ser o bem mais 

precioso que elas possuem.  

Nenhuma delas chamou atenção para as condições de moradia, por exemplo, 

que no caso delas não há coleta de lixo e boa parte da população bebe água de cisterna, 

muitas vezes sem tratamento. Nesse contexto há de convir que as entrevistadas tanto não 

têm conhecimento sobre o que é saúde como também estão longe de terem a qualidade 

vida propagada enquanto conceito de saúde.  

Durante nossa pesquisa, perguntamos para as entrevistadas se elas já tinham 

passado por alguma dificuldade, e ao responderem que sim, íamos citando dificuldades 

recorrentes do serviço público de saúde e perguntando se elas já tinham passado por tal 

dificuldade, depois indagamos se elas já passaram por outros problemas que não havíamos 

citados. Sendo assim, dos problemas relatados, exporemos os que foram mais recorrentes 

nas comunidades. 

Uma das primeiras dificuldades citadas foi o desconhecimento dos serviços 

ofertados pelo município, como mostra as falas a seguir: 

 
 
“sim...eu já passei por isso porque eu não sabia que tinha determinados 
especialistas que atendiam [no município], as coisas são pouco divulgada” 
(Jaborandi, camurim). 
 
“eu num dô noticia do que tem ali [na cidade], num sei qual é o medico que tem ali... 

o povo do sítio é mais atrasado” (Xique-Xique, ipueira). 

“Eu desconheço, conheço só alguns mesmo, que eu mal utilizo” (Algaroba, 

saboeiro). 

 
 

Como se pode ver, há um notório desconhecimento sobre os serviços que o 

município oferece em todas as comunidades estudadas. Determinante esse que dificulta o 

acesso da população a tais serviços, já que não há como buscar e reivindicar por um serviço 

que nem sequer sabe que existe. Nas falas em questão, duas nos chamaram atenção, a 

primeira é que uma das entrevistadas diz que a população do campo é atrasada, passando 



 

 

                  

aquela ideia de culpabilização do sujeito e do conceito que alguns autores têm sobre o 

espaço rural, tido como atrasado e pouco desenvolvido. Já a outra fala diz que tem serviços 

que não são divulgados no campo, o que mostra o descaso com que é tratada a população 

que mora na zona rural, gerando uma desigualdade entre o espaço rural e o urbano. 

Outra dificuldade relatada foi o acesso aos locais de funcionamento, devido os 

serviços funcionarem predominantemente na zona urbana, como mostram os relatos: 

 
 

Já passei dificuldade porque tem que chegar cedo para pegar uma ficha e não tem 
como chegar cedo quem não tem transporte, quem mora no sítio e não tem 
transporte, aí acaba que quando chega lá já tem esgotado as fichas (Jaborandi, 
camurim). 
 
“com certeza. É bem difícil, é dificuldade... falta dinheiro, é longe tanto pra 
governador quanto pra Mossoró” (Mulungu, ipueira). 
 
A gente não tem moto, a gente não tem carro, a gente só tem bicicleta... pra ir pra 
governador tem que ir la pra pista né [pegar um taxi alternativo], pra ir pra Mossoró 
tem que ir pra pista também né, então é difícil né. O dinheiro da passagem será que 
tem ou não, não é toda vida que a gente tem. Já aconteceu deu precisar ir pra 
governador e não ter dinheiro pra passagem, já passei por isso, tudo mundo aqui 
passa (Aroeira, saboeiro). 

 

 

Com base nos relatos parece claro afirmar que há em todas as comunidades 

uma grande dificuldade de locomoção da localidade onde elas moram para o espaço 

urbano, local onde se concentra grande parte dos serviços de saúde. Como já foi falado 

anteriormente, as mulheres entrevistadas são pessoas humildes e de baixo poder aquisitivo 

e, consequentemente, não têm condições de possuírem e/ou manterem um transporte para 

a sua locomoção. Como podemos ver até o momento, nas três comunidades há uma grande 

carência de recursos básicos para o acesso de qualidade aos serviços de saúde. 

Devido o grande sucateamento dos serviços públicos de saúde, a busca por 

serviços privados é uma prática cada vez mais recorrente em nossa sociedade, tanto é que 

apesar da legislação assegurar a iniciativa privada em caráter complementar ao SUS, 

vivenciamos atualmente o inverso disso. Segundo Bravo e Menezes (2011) quem mais sofre 

com a privatização da saúde é o usuário do SUS “pois, com a privatização, se oferece um 

grande risco para a efetivação dos direitos sociais, ameaçando assim a quebra do que foi 

conquistado legalmente, fruto de lutas sociais: o direito a saúde” (p. 69).  

Em razão das inúmeras dificuldades relatadas durante a entrevista, perguntamos 

para as entrevistadas se elas consideravam que as mulheres do campo passavam por mais 

dificuldades se comparadas com as mulheres que moram na cidade. As respostas foram 

unânimes em todas as comunidades: 

 
 



 

 

                  

Sim. Eu acho que pela distancia né e pela falta de conhecimento mesmo que ... é... 
falta esclarecimento e as vezes não se sabe quais é ...médicos ou medicamentos 
tem acesso na rede pública...dificuldade no transporte...(Jaborandi, camurim). 
 
Com certeza. Porque na cidade tem médico de plantão de dia e de noite, aqui não 
tem não, e as mulheres daqui se acomodam com isso... não vão atrás. O 
deslocamento também, o transporte, dinheiro... exame... lá faz exame, aqui não faz, 
se morasse lá era mais fácil... tem que deixar lá pra elas marcarem e tem umas que 
nem marcam” (Xique-Xique, ipueira). 

 
Com certeza. Isso aí é sem dúvida que a gente aqui do sítio somos ... é tipo 
esquecidos mesmos, porque não temos acesso a zona urbana, a não ser a gente se 
deslocamento até a pista pra pegar um carro pra ir pra lá ... os médicos vem pra ca e 
não atende toda população, é limitado... e não tem isso de divulgação de nada não” 
(Algaroba, saboeiro). 

 

 
Em suma, como podemos averiguar as entrevistadas reconhecem que há 

disparidades entre o campo e a cidade, disparidades essas que averiguamos no decorrer 

trabalho em questão, como a pouca instrução, dificuldade de acesso aos serviços, pouca 

renda, concentração dos serviços de saúde na zona urbana, não divulgação dos serviços e 

programas, entre outros. 

O descaso com a zona rural não é algo recente. Desde a ascensão do 

capitalismo que houve o inverso de papéis, o campo que era o centro das atenções e 

detentor da economia passa para o segundo plano, tornando-se a cidade a partir de então o 

lócus da modernidade e atenção. Com isso, a população do campo fica a mercê dos 

pouquíssimos investimentos em políticas públicas, havendo um descaso não somente com 

a saúde, mas em todas as áreas que diretamente e indiretamente interferem na saúde da 

população, como a educação, a concentração de renda, o trabalho, a moradia entre outros. 

No entanto, apesar de tantas dificuldades temos que reconhecer que houve 

alguns avanços. Tais avanços foram mencionados por algumas das entrevistadas: 

 
 

Os tempos de hoje mudou muito. No meu tempo de mocinha não tinha médico aqui, 
teve desses tempos pra ca. Pra quem mora no sitio tudo é mais dificil... pra se 
deslocar pra cidade...se for uma coisa grave chama a ambulância se não... (Palmas, 
camurim). 
 
Sim. Nem se compara, 15 ou 20 anos atrás nem se compara a hoje, antes se ficava 
grávida não tinha médico, não tinha pre-natal, não tinha natalidade, quer dizer não 
tinha nada, era só esperar 9 meses e o menino nascer, muitas tinha em casa não 
iam nem na maternidade, mas eu sempre tive medo de ter em casa, aí fazia aquele 
sacrifício, chamava a ambulância e ia. Hoje em dia é todo tipo de exame, é 
morfológica, é isso e aquilo (Aroeira, saboeiro). 
 
eu acho que sim, porque antigamente a gente aqui do sítio não tinha essa unidade 
móvel e hoje em dia tem, toda equipada com enfermeiro, dentista né, medicamentos 
na hora, porque antigamente não tinha, tinha que ir pra cidade mesmo, e agora já 
tem né, uma vez e outra... tem que adoecer de mês em mês [risos] (Oiticica, ipueira).  

 
 



 

 

                  

Podemos perceber nas falas das mulheres que houve alguns avanços para a 

população, avanços esses mínimos como, construção de postos de saúde, atendimento em 

unidade móvel para as populações que não são comtempladas com os postos de saúde, 

entre outros. Mas o que nos chamou atenção nas falas de algumas mulheres foi em relação 

ao pré-natal, pois apesar de toda a precarização existente hoje, anos atrás a situação de 

inúmeras mulheres esteve bastante pior. 

Mas nem todas as entrevistas conseguiram enxergar algum avanço, muitas 

disseram não reconhecer mudança alguma. Tal fato se deu por causa da idade das 

entrevistadas, pois algumas jovens felizmente não chegaram a presenciar a situação do 

Brasil antes do SUS. 

De modo geral, houve tímidos avanços na saúde do município, mas que,  no 

entanto,  o SUS idealizado ainda está bem distante do SUS vivenciado por inúmeras 

famílias que sofrem cotidianamente com o descaso do Estado, principalmente  os 

segmentos mais vulnerabilizados, como por exemplo, as mulheres do campo. 

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Como podemos perceber ao longo do trabalho, o SUS configura-se como 

uma conquista do povo brasileiro, é uma vitória após muitos anos de luta e 

persistência. No entanto, há uma grande lacuna entre o SUS constitucional e o SUS 

que é realidade para milhões de brasileiros/as, devido a isto, são muitas dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres do campo, dificuldades essas originadas devido à 

desigualdade que perpassa a nossa sociedade, tanto em relação ao campo e a 

cidade, como entre homens e mulheres, e pobres e ricos. 

Na zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN, 

conforme a pesquisa de campo realizada, a situação é bastante calamitosa. Os 

princípios de universalidade, equidade, e integralidade consagrados no SUS são 

substituídos por fragmentação, desigualdade e precarização. Diante das entrevistas 

realizadas podemos perceber uma total negação de direitos e descaso com a 

população rural. Conforme já foi analisado, direitos básicos são negligenciados 

constantemente, comprometendo a qualidade de vida e consequentemente o direito 

a saúde.  

Também ficou notório que o campo, embora tenha passado por grandes 

modificações ao longo dos anos, este espaço ainda carrega características 



 

 

                  

peculiares, principalmente, quando se trata de um município do interior do estado e 

pouco desenvolvido, exemplo disso são as relações de gênero, bastante presente e 

naturalizadas em ambas as comunidades. Outro exemplo, é a naturalização das 

mulheres em relação a desigualdade existente o campo e a cidade, para elas, essa 

disparidade é algo normal e imutável, pois desde os primórdios sempre foi assim. 

Em linhas gerais, pudemos perceber que as mulheres ainda têm muito 

que lutar para a efetivação dos seus direitos, pois em se tratando de legislação 

houve um significante avanço, inclusive para a população do campo, no entanto, a 

realidade que se apresenta cotidianamente difere e muito da realidade 

constitucional.  
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