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Objetivo: Compreender as práticas de saúde, crenças e conhecimentos de usuários e
trabalhadores de saúde acerca de ser saudável e adoecer no município de Marliéria.
Metodologia: Esta é uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, submetida e
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais.
Foi realizada no município de Marliéria, Minas Gerais, onde participaram da pesquisa
22 usuários e oito funcionários da Unidade de Saúde de Cava Grande deste município.
Após conhecer e concordar em participar do estudo, responderam um formulário
semi-estruturado que visava identificar a interferência da cultura local na maneira
como tratavam de sua saúde. O Total de participantes foi dimensionado após o início
da coleta de dados, utilizando como base a saturação dos dados. Resultados: É
marcante a manutenção dos valores culturais aprendidos com a família demonstrado
pelos trabalhadores da saúde, mesmo após terem vivenciado a aquisição de novos
conhecimentos durante a formação profissional ou em capacitações técnicas para o
desempenho de suas funções, prevalecendo a influência dos valores culturais, sobre os
cientificamente construídos. Pode-se perceber dessa forma, o despreparo da maioria
dos trabalhadores da saúde pesquisados, para lidar com os usuários dos respectivos
serviços e a impregnação da cultura repassada pelos pais em orientações para seus
clientes.
Já com os usuários, fica explícito a recusa de aceitar uma nova maneira de cuidar da
saúde, levando assim em algumas vezes em uma inversão de papéis, onde os usuários
ensinam aos trabalhadores da saúde maneiras empíricas, considerada por ambos
vencedoras na cura de certas patologias.
 Conclusão: Foi compreendido que tanto os usuários quanto os trabalhadores da saúde
usam os métodos empíricos aprendidos com seus familiares e estes métodos continuam
sendo importantes em relação à saúde e adoecer entre os sujeitos pesquisados.
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