
Introdução 

Resultados

O perfil aciona a saúde coletiva buscando

contextualizar esses resultados com as demais

dimensões presentes, o que proporciona uma interação

interprofissional que facilitará desencadeamentos mais

próximos da realidade, tanto para fisioterapia como para

saúde coletiva no campo das políticas públicas. Para

além disso, tenciona-se a partir das dimensões

descritas, perceber as articulações presentes no que

tange o desenvolvimento de políticas públicas em

saúde. Partindo de uma compreensão analítica do seu

desenvolvimento, vê-se a identificação não apenas de

sua contribuição à saúde da mulher rural, mas quais as

interações necessárias para esta contribuição, as

instituições participantes e a maneira com que se

relacionam, destacando as (im)possibilidades da

atuação em rede de toda a construção política

relacionada, entendendo, a partir dessa analítica, como

as políticas públicas fazem parte e tem parte da

multidimensionalidade das mulheres do campo.

Conclusão

Ida a campo nas comunidades rurais do Distrito

Federal e entorno para realização de oficinas e

entrevistas de abordagem qualitativa, para recolha das

situações de vida das mulheres nas atividades que

desempenham, em formato de fotos, desenhos e

vídeos., com dimensões que abrangem o social, o físico

e o ambiental. CAAE: 23545319.2.0000.0030, 2020.
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Uma das atividades trabalhadas é a plantação de

hortaliças, o perfil socioeconômico na parte qualitativa,

perpassa o esforço corporal que a mulher faz, o sentido

social da atividade para ela e os elementos ambientais

e biológicos que influenciam o fazer. Com atenção a

área da fisioterapia, a coluna e joelhos se apresentam

em destaque por elas nas fases de plantio, como maior

esforço físico na atividade, devido ao longo período nas

posições de cócoras e com flexão de tronco,

favorecendo a sobrecarga da coluna e das articulações

do joelho, essas mulheres relatam dor e desconforto

quando ficam por muito tempo nessas posições.

Identificar e analisar, a partir da cartografia das

atividades que essas mulheres do campo

desempenham no seu dia a dia, e da contribuição da

fisioterapia as repercussões físicas na mulher rural.

Agradecemos ao Núcleo de Estudos em Saúde

Pública da Universidade de Brasília (NESP/UnB), as

mulheres Rurais por autorizarem a realização do

estudo, à Fundação de Empreendimentos Científicos e

Tecnológicos (FINATEC) pelo fomento disponibilizado

para a realização da pesquisa.

Agradecimentos

Objetivo 

O projeto Saúde da Mulher Rural da Região do Distrito

Federal e entorno, coordenado pelo Núcleo de Estudos

em Saúde Pública da Universidade de Brasília

(NESP/UnB), é formado por uma equipe multidisciplinar

em saúde, que visa a construção de um perfil

socioeconômico, que é constituído em parte

quantitativa, qualitativa e Revisão Sistemática Scoping

Review.


