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RESUMO  

 

O direito à saúde foi inscrito na Constituição Brasileira de 1988, como produto das lutas 

sociais dos brasileiros pela reforma sanitária. Ao legitimar esse direito, a Constituição adotou um 

conceito ampliado de saúde, incorporando uma dimensão relacionada com a implementação de 

políticas públicas para a redução do risco de doenças e de outros agravos, e outra que contempla o 

acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação, através do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A concretização desses direitos no cotidiano da sociedade tem caráter 

processual, mas até aqui, decorridos 34 anos de aprovação da Constituição de 1988, são notórias as 

desigualdades nas condições de saúde entre os diferentes grupos sociais e entre as regiões brasileiras, 

assim como são grandes as desigualdades no acesso aos serviços de saúde do SUS. Esta pesquisa 

buscou analisar o acesso à saúde pelos moradores da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Vila Nova York, localizada no Distrito Administrativo de Aricanduva, na cidade de São Paulo. 

A metodologia é qualitativa e os dados foram produzidos a partir das experiências e percepções de 

moradores do território e de trabalhadores da Unidade, captadas em 22 entrevistas semiestruturadas 

com moradores e em três Rodas de Conversa com um grupo de trabalhadores, além de registros feitos 

em Diários de Campo. Os resultados são apresentados segundo quatro categorias: “o acesso à UBS 

Vila Nova York – há de fato barreiras?”, “o acesso à UBS Vila Nova York: a atenção às diferentes 

necessidades e demandas dos moradores”, “o papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como 

mediadores do acesso à UBS” e “há mesmo usuários e não usuários da UBS?” Eles indicam um bom 

nível de acesso da população ao serviço, com diversas iniciativas da Unidade para potencializar esse 

acesso, além de evidenciarem vínculos sólidos entre os trabalhadores da UBS, especialmente os ACS, 

e os moradores. Os resultados colocam em questão os conceitos de “usuário” e “não usuário” da UBS, 

sinalizando, na verdade, a existência de diversos padrões de utilização do serviço pelos moradores. 

A pesquisa propiciou a apresentação e discussão de aspectos relevantes do trabalho da UBS, que tem 

o tema do acesso no centro da sua agenda de discussões, e que tem operado constantes mudanças nos 

seus processos de trabalho com o objetivo de estreitar relações com os moradores da sua área de 

responsabilidade. A pesquisa também propiciou o levantamento de questões relevantes sobre o 

universo dos moradores da área, suas expectativas e suas formas de relacionamento com a Unidade 

de Saúde e com seus profissionais.   

 

 

 

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde; Sistema de saúde; Saúde coletiva, Sistema 

Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde. 
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ABSTRACT  

 

The right to Health was inscribed in the Brazilian Constitution of 1988, as a product of the 

social struggles of Brazilians for health reform. By legitimizing this right, the Constitution adopted 

an expanded concept of health, incorporating one dimension related to the implementation of public 

policies to reduce the risk of diseases and other injuries, and another that contemplates universal and 

equal access to actions for its promotion, protection, and recovery, through the Unified Health System 

(SUS). The realization of these rights in society's daily life has a procedural nature, but so far, 34 

years after the approval of the 1988 Constitution, the inequalities in health conditions between 

different social groups and between Brazilian regions are notorious, as well as the great inequalities 

in access to SUS health services. This research sought to analyze access to health by residents of the 

area covered by the Basic Health Unit (UBS) Vila Nova York, located in the Administrative District 

of Aricanduva, in the city of São Paulo. The methodology is qualitative, and the data were produced 

from the experiences and perceptions of residents of the territory and workers at the Unit, captured in 

22 semi-structured interviews with residents and in three rounds of conversation with a group of 

workers, in addition to records made in a Field Journal. The results are presented according to four 

categories: “access to UBS Vila Nova York – are there really barriers?”, “access to UBS Vila Nova 

York: attention to the different needs and demands of residents”, “the role of Community Agents 

(ACS) as mediators of access to the UBS” and “are there really users and non-users of the UBS?” 

They indicate a good level of access by the population to the service, with several initiatives by the 

Unit to enhance this access, in addition to showing solid links between UBS workers, especially the 

ACS, and residents. The results call into question the concepts of “user” and “non-user” of the UBS, 

actually signaling the existence of different patterns of use of the service by residents. The research 

allowed for the presentation and discussion of relevant aspects of the work at the UBS, which has the 

issue of access at the center of its discussion agenda, and which has operated changes in its work 

processes with the aim of strengthening relations with the residents of its area of responsibility. The 

research also allowed for the raising of relevant questions about the universe of residents of the area, 

their expectations and their forms of relationship with the Health Unit and its professionals. 

 

 

Keywords: Access to Public Health services; Public Health system; Public Health; Primary 

Health Care.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa está situado no campo da Atenção Primária à Saúde (APS), 

área à qual tenho me dedicado durante boa parte da minha vida profissional. Tendo vivenciado as 

lutas pela democratização do país e por direitos sociais desde a minha vida escolar, ainda como 

secundarista, no final dos anos 1970, escolhi a Saúde Coletiva como área de atuação profissional e 

campo para ação política. Graduei-me como Cirurgião-Dentista no ano de 1983, e, em seguida, em 

1985, me especializei em Saúde Pública. Nos primeiros anos após a graduação, trabalhei em 

sindicatos de trabalhadores, em uma escola e em um “postinho de saúde”1, ao mesmo tempo em que 

seguia militando nos movimentos sociais, com foco na luta por um novo sistema de saúde, nos anos 

cruciais do movimento pela Reforma Sanitária. Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

passei a atuar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), e em seguida, em processos de formação de 

profissionais de nível médio e universitário, atividade esta que mantenho até hoje. Desde o final dos 

anos 1980 tenho atuado na gestão do SUS, desenvolvendo projetos nos municípios de Embu das 

Artes, Diadema e São Paulo, e passando também por posições de gestão nos níveis estadual e federal 

do Sistema. Ao longo dessa trajetória me especializei em Saúde da Família e mantive meu foco de 

atuação profissional na APS, tendo assim vivenciado a evolução dessa área desde os anos 1980, ainda 

antes da criação do SUS. Participei de conquistas importantes, trabalhando com equipes 

multidisciplinares de saúde e articulando ações com outras áreas das políticas públicas, mas também 

tive frustrações, quando os projetos e desejos não se realizavam plenamente. Entre as conquistas e 

frustrações, sempre me compreendi como um dos milhares de trabalhadores que estão construindo a 

base sobre a qual se sustenta o SUS.  

O Mestrado Profissional em Saúde da Família representou para mim a possibilidade de 

mergulhar no campo da APS com novos olhares e objetivos, revendo minhas experiências, estudando, 

pesquisando e produzindo conhecimentos para evoluir na minha formação acadêmica, e também para 

contribuir com as reflexões e com o trabalho de outros atores dessa grande obra coletiva que é o SUS. 

Após um ano de estudos, durante o qual produzi um esboço do que seria meu projeto de 

pesquisa, dificuldades na interlocução com o município inicialmente escolhido para a realização da 

pesquisa trouxeram a necessidade de buscar um novo tema e um novo campo para realizar minha 

dissertação. Tendo como referência minha história profissional, iniciei a busca por um contexto em 

que o produto do meu trabalho acadêmico pudesse trazer respostas para questões relevantes para os 

 
1 Trata-se de uma denominação popular, muito utilizada até hoje, cuja origem está ligada às dimensões 

reduzidas da maioria das unidades de saúde pública existentes antes da criação do SUS.  
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trabalhadores da saúde e moradores de um território-vivo. Queria que minha pesquisa tivesse 

relevância social para os atores nela envolvidos, além de contemplar padrões de liberdade acadêmica 

e qualidade essenciais em qualquer trabalho científico. 

O novo campo deveria contemplar alguns requisitos importantes na minha perspectiva de 

pesquisador. O primeiro se referia à busca de uma UBS que tivesse uma prática de gestão 

participativa, na qual trabalhadores e usuários contassem com espaços de discussão sobre o seu 

trabalho, exercendo influência na organização dos cuidados de saúde ofertados à população. E o 

segundo requisito se referia a que, naquela Unidade, gerente e trabalhadores tivessem interesse em 

participar de uma pesquisa que contribuísse para aprimorar sua atuação junto à comunidade. Por meio 

de contatos com profissionais com quem trabalhei ao longo da minha trajetória, cheguei à UBS Vila 

Nova York, localizada no Distrito Administrativo de Aricanduva, na zona leste da cidade de São 

Paulo, que preenchia os requisitos para a realização da minha pesquisa.  

Tomada a decisão quanto ao campo de pesquisa, passei a visitar a Unidade e a dialogar com 

sua gerente. Em seguida realizei uma Roda de Conversa com os seus trabalhadores, na qual 

identificamos temas de interesse da equipe, que pudessem ser objeto de pesquisa acadêmica. A 

Unidade havia realizado mudanças nos seus processos de recepção, acolhimento e agendamento de 

consultas, tendo implantado há cerca de um ano o sistema de Acesso Avançado2. Vinha também 

desenvolvendo esforços no sentido de cadastrar toda a população do território e ampliar sua 

vinculação com a UBS. Na ocasião de realização da Roda de Conversa com os trabalhadores, a 

evolução da Pandemia de COVID 193 (CSSE, 2023) gerava constantes mudanças nos processos de 

trabalho, mas o tema do acesso continuava ocupando o centro das atenções da gerência e da equipe, 

o que levou à sua escolha como objeto da minha pesquisa.  

Cabe acrescentar que assumi o compromisso de, após a conclusão do projeto e a defesa da 

Dissertação, elaborar um relatório da pesquisa, a ser encaminhado a todos os participantes. Realizarei 

também uma atividade de encerramento da pesquisa, para a qual convidarei todos os participantes. 

Nessa atividade apresentarei e debaterei os resultados e conclusões da pesquisa, consumando os 

compromissos assumidos. 

 
2 Acesso Avançado é uma modalidade de organização do atendimento à população em Unidades Básicas de 

Saúde. Segundo Pires Filho et al. (2019), esse modelo permite aos pacientes buscarem cuidados primários de saúde – com 

seus profissionais de referência – no momento de sua necessidade ou escolha. 
3 A ocorrência de centenas de casos de COVID inicialmente na China, e em seguida em países da Asia, Europa 

e das Américas fez com que a Organização Mundial da Saúde passasse, em 11 de março de 2020, a tratar o problema 

como uma pandemia. Em 20 de janeiro de 2023, 669.241.708 casos haviam sido confirmados em todo o mundo, com 

6.74168 mortes atribuídas à doença, o que torna essa pandemia como uma das mais mortais da história. (CSSE, 2023) 
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Em meu caminho profissional, o problema do acesso à saúde sempre esteve presente, 

suscitando incômodos e reflexões, bem como ações de gestão que propiciassem que o trabalho da 

APS pudesse beneficiar mais pessoas. Já no início da minha carreira comecei a me deparar com 

situações objetivas nas quais o acesso de parcelas da população aos serviços ofertados era limitado. 

No serviço odontológico escolar apenas as crianças matriculadas na própria escola recebiam 

tratamento, enquanto no “postinho” de saúde os recursos eram insuficientes até mesmo para o 

atendimento ao grupo prioritário, composto por crianças e gestantes. Os recursos da saúde pública 

estavam então concentrados no sistema previdenciário, acessível apenas para trabalhadores formais 

e seus dependentes.  

Depois da criação do SUS, atuando em uma UBS ou na gestão da APS, continuei me 

defrontando com o problema do acesso e com seus efeitos sobre a saúde da população. Ao coordenar 

e participar de processos de territorialização em saúde, em situações de apropriação de territórios- 

vivos por equipes de saúde, pude observar o cotidiano de comunidades, e nelas reconhecer obstáculos 

que se interpunham entre os moradores e os serviços, impedindo que a universalidade da saúde se 

concretizasse. Buscando formas de enfrentar essas barreiras, participei da implementação de diversas 

estratégias para melhorar o acesso ao sistema de saúde, tais como o acolhimento, a escuta qualificada 

e, mais recentemente, o Acesso Avançado. 

Assim, tendo dedicado minha carreira profissional à APS, e tendo agora a oportunidade de 

desenvolver meu projeto de pesquisa, minha motivação foi, colocando o foco no acesso à saúde e 

escutando relatos das experiências dos seus atores – profissionais e cidadãos, buscar respostas para 

indagações como: de que forma os profissionais e moradores compreendem o acesso aos serviços e 

à saúde, e qual é o papel das UBS no acesso da população à saúde? 

O presente projeto de pesquisa se justifica pela importância da realização de novos estudos 

sobre o tema do acesso à saúde que, no dia a dia dos brasileiros, continua representando um desafio 

fundamental para a efetivação do direito à saúde. 

Na introdução, apresento uma breve revisão da literatura publicada sobre os direitos 

humanos e os direitos de cidadania, sobre o direito à saúde no Brasil, sobre o acesso à saúde, e sobre 

a APS, em especial no que se refere ao seu papel no acesso à saúde. Esses elementos teóricos foram 

fundamentais para a elaboração e condução do projeto de pesquisa, na medida em que trouxeram 

subsídios para o estudo da compreensão das experiências e percepções dos moradores e dos 

trabalhadores de uma UBS do território estudado, entendidos como protagonistas do processo que 

aproxima ou distancia os indivíduos dos cuidados de saúde e do direito à saúde.  
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Em seguida, apresento os objetivos da pesquisa, o percurso metodológico e os resultados e 

a discussão da investigação, apresentados em quatro categorias – “o acesso à UBS Vila Nova York – 

há de fato barreiras de acesso?”, “o acesso à UBS Vila Nova York: as diferentes necessidades e 

demandas de saúde dos moradores”, “o papel dos ACS como mediadores do acesso à UBS” e “há 

mesmo usuários e não usuários da UBS?”. Por fim, apresento as minhas considerações finais.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A ORIGEM E O SIGNIFICADO DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Ao iniciar essa introdução, entendo ser importante lembrar que, em sociedades democráticas, 

a defesa e a prática da promoção dos direitos humanos estão incorporadas entre os valores dos povos 

e das nações, fazendo parte das suas vidas políticas. Mas, como afirma Benevides (1994), a sociedade 

brasileira é marcada pela discriminação, pelos preconceitos e pelas mais variadas formas de racismo 

e intolerância, estando entre aquelas nas quais os direitos humanos são frequentemente violados. 

Aqui, a ideia de direitos humanos permanece ambígua e deturpada, o que torna importante resgatar a 

origem e significado dos direitos humanos, situando-os no seu devido lugar na história. 

O “embrião” dos direitos humanos, segundo Comparato (2003), está localizado na Baixa 

Idade Média, período compreendido entre os séculos XI e XV, que corresponde à etapa de 

desagregação do feudalismo e de transição para o sistema capitalista. Comparato (2003) explica que, 

passadas as invasões germânicas que marcaram a Alta Idade Média, as condições de vida ficaram 

mais estáveis, propiciando crescimento da população e aumento do consumo. A necessidade de 

implementar a produção agrícola fez com que as áreas produtivas fossem ampliadas e novas técnicas 

agrícolas fossem desenvolvidas. O excedente de produção passou então a ser comercializado, 

produzindo transformações profundas nas sociedades rurais europeias. Em meio às disputas de poder 

entre o imperador carolíngio e o papa, os senhores feudais passaram a reivindicar poderes e 

prerrogativas até então exclusivas da nobreza e do clero. É nesse contexto que o autor situa as 

primeiras manifestações de rebeldia contra os abusos da concentração do poder: a Declaração das 

Cortes de Leão de 1188, na Península Ibérica e, sobretudo, a Magna Carta de 1215. Na primeira, os 

cidadãos, representantes da camada popular, foram incorporados nas Cortes de Leão, modelo que 

seria adotado, mais adiante, em outros países da Europa. Na segunda, de acordo com Hunt (2009), o 

novo contexto possibilitou que os próprios súditos elaborassem a declaração em que o Rei reconhecia 

os direitos dos barões ingleses em relação a ele. A Carta Magna atribuía plenos direitos aos “homens 

livres” da Inglaterra, e estipulava limites aos poderes do rei, que não deveria coagi-los. Mesmo com 

suas limitações, a Magna Carta é, ainda nos nossos tempos, um marco do avanço das leis no mundo 

ocidental.  

Comparato (2003) destaca que naqueles momentos da história despontava, antes de tudo, o 

valor da liberdade. Não ainda a liberdade geral em benefício de todos, sem distinções de condição 

social, que só viria a ser declarada ao final do século XVIII, mas liberdades específicas, em favor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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principalmente dos estratos superiores da sociedade - o clero e a nobreza, com algumas concessões 

em benefício do "Terceiro Estado", o povo.  

As declarações do final do século XVIII, às quais Comparato se refere, representaram as 

primeiras afirmações históricas dos direitos humanos, quando das Revoluções Americana, em 1776, 

e Francesa, em 1789. À época, como explica Lafer (1995), vários autores já haviam condenado a 

tirania e indicado meios para evitá-la, incluindo uma maior divisão de poderes, mas a ótica até então 

ainda era a dos governantes, e a população era considerada como um conjunto de súditos com uma 

série de deveres com relação ao Estado. Em meio àquele contexto é que ocorreram os acontecimentos 

que, ainda segundo Lafer (1995), inauguraram a época da perspectiva dos governados.  

Tratando especificamente da Revolução Francesa, Bobbio (2004) relata que a aprovação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Nacional da França “representou 

um daqueles momentos decisivos, que, pelo menos simbolicamente, assinalaram o fim de uma época 

e o início de outra, indicando uma virada na história do gênero humano” (BOBBIO, 2004, p. 99).  

Os processos revolucionários do Século XVIII, sob forte influência iluminista, afirmaram os 

direitos humanos como direitos autoevidentes, dotados de alguns atributos intrínsecos. Segundo 

Soares (1998), os direitos humanos são direitos universais, pois se referem às pessoas na sua 

universalidade, e não a um ou outro membro de uma ou outra sociedade. Em outras palavras, são 

direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção de sexo, classe social, nível de instrução, 

cor, religião, orientação sexual ou de qualquer tipo de julgamento moral. A mesma autora afirma que 

os direitos humanos são também direitos naturais, por se referirem à dignidade da natureza humana 

e por serem reconhecidos mesmo quando não estão inscritos em leis.  

Além de universais e naturais, os direitos humanos são também históricos, no sentido de que 

“mudam ao longo do tempo, num mesmo país, e seu reconhecimento é diferente em países distintos, 

num mesmo tempo” (SOARES, 1998, p. 42). O caráter histórico dos direitos humanos é explicado 

por Bobbio (2004), ao afirmar que “eles nascem em certas circunstâncias históricas, caracterizadas 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e emergem de modo gradual, não 

todos de uma vez e nem de uma vez por todas” (BOBBIO, 2004, p. 9). Essa abordagem sugere uma 

contradição entre os diferentes documentos e autores: se um direito é natural e universal, ele não pode 

ser histórico, pois ser histórico é ser contingente em relação a determinados fenômenos e conjunturas. 

Outras características dos direitos humanos, segundo Soares (1998), são as de serem 

indivisíveis e interdependentes, porque “na medida em que são acrescentados ao rol dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, eles não podem mais ser fracionados” (SOARES, 1998, p. 43). 
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Assim é com o direito à vida, núcleo fundamental dos direitos humanos, e com o direito à saúde, a 

ele intrinsicamente vinculado.  

Esses atributos dos direitos humanos, conforme inscritos nas Declarações de 1976 e de 1789, 

no entanto, tem sido objeto de muitos questionamentos. No livro “A invenção dos direitos humanos”, 

a historiadora Lynn Hunt apresenta um estudo histórico da ideia de direitos humanos com base na 

chamada nova história, referenciada na corrente da psicologia e das ciências sociais denominada 

culturalismo. Nele, Hunt (2009) problematiza a naturalidade e a universalidade dos direitos humanos. 

A autora considera que a importância conferida aos direitos individuais cresceu posteriormente, ao 

longo do século XVIII, principalmente na Europa e nos EUA, para então alcançarem o status a eles 

conferido naquelas cartas. Segundo ela, os novos tipos de experiência cultural vivenciados naquele 

período ajudaram a difundir as práticas da autonomia e da empatia. Hunt (2009) também questiona a 

pretensa universalidade dos direitos humanos – para ela os direitos seriam de fato universais apenas 

quando todos pudessem ser vistos como semelhantes.  

Em outras palavras, a proposta de direitos humanos supostamente universais excluía alguns 

grupos porque esses não eram vistos como moralmente autônomos, lhes faltando alguma 

característica essencial. Segundo a autora, é na segunda metade do Século XVIII que ocorre uma 

disparada nas noções de integridade corporal e individualidade empática, em sincronia com a 

positivação dos direitos humanos.  

Outro autor que problematiza a abrangência dos direitos humanos em suas origens é o 

sociólogo Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 2013). Ele considera que as Revoluções 

Americana e Francesa foram realizadas em nome dos direitos da maioria, mas que os conceitos de lei 

e direito se adequavam, naqueles contextos, aos propósitos do individualismo burguês emergente. 

Tendo conquistado a hegemonia econômica, os burgueses almejavam então a hegemonia política. 

 

1.2 A ORIGEM E O SIGNIFICADO DOS DIREITOS DE CIDADANIA 

  

Quanto aos direitos de cidadania, Soares (1998) explica que, diferentemente dos direitos 

humanos, eles se referem à ordem jurídica-política de cada país, e são definidos pelas constituições e 

na legislação de cada Estado. São esses instrumentos jurídicos que definem quem é cidadão e que 

direitos e deveres ele tem, e ainda em que circunstâncias (de idade, estado civil, situação perante a 

justiça, entre outras) esse direito será ou não a ele garantido em cada Estado. Assim, nem os direitos 

de cidadania, nem tampouco a ideia de cidadania, são universais, variando em sua abrangência entre 

os vários países e contextos. 
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Arendt (1990, p. 336) define a cidadania como “o direito a ter direitos”, pois, para ela, a 

igualdade em dignidade e direitos dos seres Humanos é “uma construção da convivência coletiva, 

que requer o acesso ao espaço público”. Para a autora, “é este acesso ao espaço público que permite 

a construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos.”. 

O movimento de positivação de direitos humanos universais emergiu após a Segunda Guerra 

Mundial (ADORNO, 2005)4. É naquele cenário, marcado pelas atrocidades do nazismo e do fascismo, 

que, segundo Piovesan  

 

[....] se desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. 

Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se 

reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir à 

competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque 

revela tema de legítimo interesse internacional (PIOVESAN, 2001, p. 1-2). 

 

Essas novas concepções vão inspirar a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Segundo Alves (1994), durante a Conferência de São Francisco, realizada em junho daquele 

ano, nos Estados Unidos, representantes de 50 países redigiram a Carta das Nações Unidas, que deu 

origem à Organização. Seu decreto de criação estabeleceu a promoção e o incentivo ao respeito aos 

direitos humanos como proposta das Nações Unidas. 

É importante observar que, segundo Cueto (2011), o direito à saúde foi incluído na Carta das 

Nações Unidas, assim como foi aprovada, na mesma ocasião, a proposta de criação de uma nova 

agência multilateral especializada no tema. Um ano depois, em 1946, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) escreveu sua Constituição, afirmando a saúde como direito humano, sem 

discriminação, no plano internacional. Cueto (2011) relata que a Constituição da OMS foi adotada 

pela Conferência Sanitária Internacional, realizada na cidade de Nova York em 1946, contando com 

a assinatura de representantes de 61 países do mundo, entre eles o Brasil. Segundo o autor, a 

Constituição da OMS afirma como principal objetivo da Organização o de atingir o nível mais alto 

possível de saúde para todos os povos. O marco inicial da história da OMS se dá em 7 de abril de 

1948, data escolhida para a comemoração do Dia Mundial da Saúde.  

Também no ano de 1948, a ONU aprovou seu código de princípios e valores universais a 

serem respeitados pelos Estados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela estabeleceu com 

igual ênfase os direitos econômicos, culturais, políticos e sociais, entre eles o direito à saúde: 

 
4 Segundo ADORNO (2005), o direito positivo corresponde ao conjunto de leis e regras que regem as 

instituições e a vida social, num certo período. 
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Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos, os serviços sociais indispensáveis, o direito à seguridade 

social no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 

controle (ONU, 1948). 

 

Segundo Piovesan, a Declaração de 1948 marca o início do desenvolvimento do “direito 

internacional aos direitos humanos”, com “a criação de vários instrumentos internacionais de 

proteção, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos” 

(PIOVESAN, 2001, p. 2). A autora acrescenta que os tratados internacionais de direitos humanos 

ampliaram o universo e a potência jurídica dos direitos nacionais.  

Bobbio (1988), sintetiza esse processo de evolução dos direitos, ao afirmar que 

 

“os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, 

desenvolvem-se como direitos positivos particulares (quando cada 

Constituição incorpora Declarações de Direito), para finalmente encontrarem 

sua plena realização como direitos positivos universais” (BOBBIO, 1988, p. 

30). 

 

A evolução histórica das lutas pela cidadania, segundo Marshall (1967) criou inicialmente 

duas primeiras gerações de direitos, de natureza distintas. Segundo o autor, os primeiros direitos civis, 

ainda no século XVIII, foram os relativos ao direito de ir e vir, à segurança, às liberdades individuais 

e à propriedade privada. A segunda geração, ainda conforme Marshall, se refere a direitos sociais, 

envolvendo necessidades humanas e econômicas como emprego, saúde, educação, habitação e 

alimentação, que se constituíram como direitos ao longo do século XX.  

Segundo Silva (2009) uma terceira geração5 de direitos se desenvolveu também durante o 

século XX, e se refere aos direitos da fraternidade. Neles estão compreendidos o direito a um meio 

ambiente equilibrado, a qualidade de vida e ao progresso, entre outros. Essa geração vai além da 

proteção dos interesses dos indivíduos, de um grupo ou de um momento, incorporando humanismo e 

universalidade ao contemplar, entre outros, os temas do desenvolvimento, da paz, do meio ambiente 

e do patrimônio comum da humanidade. 

 
5 Existe na literatura uma discussão sobre o termo correto para designar esses movimentos de caráter comum 

dos Direitos Humanos. Alguns autores indicam que o termo “gerações” sugeriria que uma geração supera a anterior em 

termos de direitos, então recomendando o uso do termo “ondas” ou “dimensões”. Optamos por não incorporar aqui essa 

discussão, mas vale a ressalva de que as gerações de direitos se acumulam e devem ser entendidas em conjunto, não como 

em substituição. 



21 
 

 
 

Essas três gerações exprimem os ideais de liberdade (direitos individuais e políticos), 

igualdade (direitos sociais, econômicos e culturais) e fraternidade (direitos da solidariedade 

internacional), e compõem atualmente os direitos fundamentais da humanidade (SILVA, 2009). A 

elas, o autor acrescenta ainda uma quarta geração de direitos, correspondente aos direitos da 

responsabilidade. Surgida na década dos anos 2010, em decorrência do avançado grau de 

desenvolvimento tecnológico, essa geração envolve a promoção e a manutenção da paz, a 

democracia, a informação, a ética da vida defendida pela bioética e o direito ao pluralismo, entre 

outros direitos mais difusos.  

O tema dos direitos humanos continua sendo objeto de intenso debate nos nossos tempos. 

Ao tratar dos desafios e perspectivas contemporâneas dos direitos humanos, Piovesan (2009) lembra 

que “não há direitos humanos sem democracia, tampouco há democracia sem direitos humanos” 

(PIOVESAN, 2009, p. 109). A autora ressalta que, naquela ocasião, em 2009, apenas 82 dos 200 

Estados que integravam a ordem internacional eram considerados plenamente democráticos pela 

ONU, correspondendo a 57% da população mundial. A autora analisa também a complexidade 

envolvida na luta pelos direitos humanos, apresentando sete desafios para a sua implementação nos 

nossos tempos:  

 

[...] tensões entre o universalismo e por outro o relativismo cultural, a 

laicidade estatal versus os fundamentalismos religiosos, o direito ao 

desenvolvimento e as assimetrias globais, a proteção dos direitos sociais e os 

dilemas da globalização econômica, o respeito à diversidade versus as 

intolerâncias, o combate ao terrorismo versus a preservação das liberdades 

públicas e, por fim, o unilateralismo versus o multilateralismo (PIOVESAN, 

2009, p. 109). 

 

Em suas conclusões, a autora afirma “a crença na implementação dos direitos humanos como 

a nossa racionalidade e resistência, como a única plataforma emancipatória do nosso tempo” 

(PIOVESAN, 2009, p. 113). 

No livro Direitos humanos, democracia e desenvolvimento, Santos (2013) trata de “ilusões 

e desafios”, e afirma que a grande maioria da população é objeto do discurso dos direitos humanos, 

mas não é sujeito desses mesmos direitos. O autor identifica um consenso sobre a ideia de direitos 

humanos e aponta que suas várias formas de manifestação se assentam em ilusões: “a teleologia, o 

triunfalismo, a descontextualização, o monolitismo e o antiestatismo” (SANTOS, 2013, p. 31). 

Alguns anos antes, Santos (1997), já apontava a globalização como contexto para novos 

desafios no campo dos direitos humanos: 
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Hoje, a deterioração rigorosa do Estado Nação, atribuída ao crescimento da 

globalização, coloca a questão de saber se, quer a regulação social, quer a 

emancipação social, deverão ser inadequadas para o nível global. É nessa 

lógica que se começa a falar em sociedade civil global, governança global e 

equidade global (SANTOS, 1997, p. 13).  

 

Em âmbito nacional os direitos humanos são conquistados em processos políticos, por isso 

a vulnerabilidade do Estado Nação pode trazer consigo a fragilização dos direitos humanos. Santos 

(1997) esclarece por que a política dos direitos humanos se tornou tão acesamente debatida: 

 

Se observarmos a história dos direitos humanos no período imediatamente 

após à Segunda Grande Guerra, não é difícil concluir que as políticas de 

direitos humanos estiveram em geral a serviço dos interesses econômicos e 

geopolíticos   dos   estados   capitalistas   hegemônicos. Um discurso generoso 

e sedutor sobre direitos humanos permitiu atrocidades indescritíveis, as quais 

foram avaliadas de acordo com revoltante duplicidade de critérios (SANTOS, 

1997, p. 20). 

 

O autor considera também que há uma manipulação dos direitos humanos como parâmetro 

universal de dominação da democracia em relação à inclusão de grupos minoritários e do 

desenvolvimento pautado pela hegemonia capitalista e da dimensão econômica. Esse reconhecimento 

não implica, no entanto, em um descarte dos direitos humanos: 

 

Nunca como hoje foi tão importante não desperdiçar ideias e práticas de 

resistência. Só reconhecendo as debilidades reais dos direitos humanos é 

possível construir a partir deles, mas também para além deles, ideias e práticas 

fortes de resistência (SANTOS, 2013, p. 98). 

 

Apesar dessas contradições, ao longo do tempo, o processo de evolução dos direitos 

humanos se desdobrou nas constituições dos países, traduzido como conquistas legais. Como afirma 

Ibanhes (2010), “as lutas e avanços passaram a ser positivados como conquistas, em maior ou menor 

grau, em cada Carta Magna nacional, ou seja, ao Estado de Direito formal” (IBANHES, 2010, p.  

214).  

No próximo item, vamos tratar do caso brasileiro, em especial no que se refere à Constituição 

de 1988, que marcou a inclusão de um conjunto de direitos humanos, incluindo o direito à saúde, na 

legislação brasileira. 

 

1.3 O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL  
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No Brasil, a saúde passou a ser considerada como direito universal a partir da promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Esse direito está inserido na garantia de vários direitos civis, sociais 

e políticos, através dos quais a Constituição de 1988 busca construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e 

promover o bem de todos sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação (BRASIL, 2000). 

Segundo Castro e Ribeiro (2009), a nova carta combina as garantias de direitos com a ampliação do 

acesso da população a bens e serviços públicos. Os mesmos autores incluem os princípios da 

universalização da cobertura e do atendimento em saúde entre os principais ganhos da Constituição 

de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”. 

 De acordo com Santos (2003), o texto da Constituição de 1988 representa um avanço muito 

significativo para a sociedade brasileira, considerando a tradição política autoritária do nosso país. O 

autor trata das consequências dessa tradição, tais como a marginalização das classes populares ou sua 

integração incompleta, através do populismo e do clientelismo. Outra consequência da tradição 

autoritária brasileira apontada pelo autor é a privatização da esfera pública pelas elites, que faz com 

que tenhamos um jogo democrático artificial e uma dissociação entre o “país legal” e o “país real”. 

Nesse contexto, a construção da cidadania, o exercício dos direitos e a participação popular autônoma 

tem enfrentado enormes obstáculos ao longo da história do Brasil. 

Uma evidência dessa característica do processo histórico do nosso país é que, “o direito à 

saúde não foi tema das constituições brasileiras anteriores a 1988, a não ser acidentalmente” 

(DALLARI, 2009, p. 10). Segundo a autora:  

 

[...] em toda a história constitucional apenas o texto da Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934, 

sugere sua possibilidade ao conferir competência concorrente à União e aos 

estados para cuidar da saúde (art. 10) (DALLARI, 2009, p. 10). 

 

Essa mesma Constituição, cuja breve vigência se esgotou com a Constituição de 1937 – de 

natureza marcadamente autoritária, ainda segundo Dallari (2009), incluía a assistência médica e 

sanitária entre os preceitos a serem observados pela legislação trabalhista. 

Quanto às outras Constituições brasileiras, Dallari (2009) afirma:  

 

Os demais textos constitucionais se limitaram a atribuir competência à União 

para planejar sistemas nacionais de saúde, conferindo-lhe a exclusividade da 

legislação sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde e mantiveram a 

necessidade de obediência ao princípio que garantia aos trabalhadores 

assistência médica e sanitária (DALLARI, 2009, p. 10). 
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Segundo a autora, “a introdução da saúde no rol dos direitos sociais na Constituição de 1988 

foi, sobretudo, resultado da força dos movimentos populares no momento da redemocratização 

política, no final dos anos oitenta do século vinte” (DALLARI, 2009, p. 10). 

Naquele momento ocorreu um fenômeno sem precedentes, de grande participação popular 

na formulação de uma Constituição brasileira. O Movimento Pró-Participação Popular na 

Constituinte recolheu cerca de 12 milhões de assinaturas, nas 122 propostas apresentadas 

(WHITACKER, et al., 1989), interferindo decididamente na incorporação de direitos sociais à 

legislação brasileira. 

No texto constitucional de 1988, o direito à saúde está expresso na frase inscrita no Artigo 

196 da Seção II da Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Do ponto de vista político, a garantia desse direito representa um evidente avanço em relação 

à situação até então vigente, na qual o sistema de saúde servia a um público limitado. Como lembra 

Teixeira (2011), até 1988 apenas os trabalhadores com registro em suas carteiras de trabalho e seus 

dependentes tinham direito de acesso aos serviços do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social (INAMPS), por contribuírem para a Previdência Social. Aos demais restava a 

possibilidade de recorrer a escassos serviços públicos mantidos pelo Ministério da Saúde ou da 

Educação (Centros de Saúde e Hospitais Universitários), pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, ou ainda por instituições filantrópicas. 

Ao explicitar a garantia do direito à saúde, a Constituição cuidou de estabelecer que ninguém 

poderia ou deveria ser discriminado, e que todos deveriam ser tratados com igualdade de direitos. A 

Constituição atribuiu aos três entes da federação, a União, os Estados e os Municípios, o dever de 

efetivar o direito à saúde, por meio de políticas sociais e econômicas. E, também, indicou a forma de 

viabilizar o direito ao acesso à atenção integral à saúde, criando o SUS, com responsabilidades não 

somente na recuperação da saúde, mas também na sua promoção e proteção.  

Para compreendermos o significado do direito universal à saúde afirmado na Constituição 

de 1988, é fundamental considerarmos os vários sentidos da palavra saúde.  

Segundo a OMS, nos termos constantes da sua Constituição, “Saúde é o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. A OMS indicou, naquela 
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definição, que a saúde envolveria, além das características individuais, físicas e psicológicas dos 

indivíduos, o ambiente social e econômico em que vivem” (OMS, 1946)6. 

No contexto brasileiro, em 1988, a 8ª Conferência Nacional de Saúde contribuiu para a 

evolução do conceito de saúde, formulando o chamado “conceito ampliado de saúde”:  

 

Em seu sentido mais abrangente a saúde é resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 

saúde”. [...] “A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto 

histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu 

desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas 

cotidianas (BRASIL, 1986). 

 

A Constituição de 1988 assumiu assim uma concepção abrangente e transformadora, na qual 

a saúde não se limita à ausência de doenças e outros agravos, demandando a implementação de 

políticas públicas que tenham como finalidade a redução do risco de doença e de outros agravos e o 

acesso universal igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2000). 

É fato que, como afirma L’Abatte (2010), a conjuntura brasileira dos anos 1988 propiciou 

uma conjugação favorável para transformações, com uma correlação de forças políticas e sociais que 

possibilitou que a saúde e outros direitos sociais fossem inscritos no nosso texto constitucional. Mas 

também sabemos que, como escrevem Brito-Silva et al. (2012), apesar da inscrição constitucional da 

saúde como um direito de todos, a população brasileira continua enfrentando desafios diversos para 

ter a saúde assegurada pelo Estado na amplitude do seu conceito.  

Nesse sentido, Coimbra et al. (2008) afirmam a processualidade dos direitos como 

conquistas datadas historicamente, e o humano como permanente criação de si e de seu modo de 

viver.  Os autores problematizam a crença em um conceito abstrato de direito e de homem, e afirmam 

que a definição e a construção da humanidade se dão a partir das experiências das pessoas nas 

coletividades, nas práticas e nas lutas de cada tempo histórico. 

Assim, ainda hoje, o direito à saúde continua inscrito nas lutas cotidianas dos cidadãos e 

trabalhadores, sejam aquelas travadas no âmbito da institucionalidade, através dos Conselhos de 

Saúde, instrumentos previstos na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990), sejam 

aquelas conduzidas por movimentos autônomos. 

 
6 (A amplitude do conceito da OMS acarretou críticas, algumas de natureza técnica (a saúde seria algo ideal, 

inatingível; a definição não pode ser usada como objetivo pelos serviços de saúde), outras de natureza política, libertária: 

o conceito permitiria abusos por parte do Estado, que interviria na vida dos cidadãos, sob o pretexto de promover a saúde 

(SCLIAR, 2007) 
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Nessa perspectiva, Oliveira e Oliveira (2011) destacam no texto constitucional a abertura de 

perspectivas para a articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa, 

possibilitando a democratização do Estado e legitimando a criação, pelas leis que regulamentaram as 

políticas públicas, de órgãos deliberativos institucionalizados, com participação da sociedade civil. É 

nesse cenário que se inserem os Conselhos e Conferências de Saúde, instâncias nas quais usuários e 

trabalhadores da saúde podem exercer seu direito de participação, podendo assim influenciar o rumo 

das políticas públicas nas diversas instâncias de poder: desde as Unidades de saúde até o Ministério 

da Saúde, passando pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. 

O Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, aprovou em junho de 2006 a “Carta dos 

direitos dos usuários da saúde”, publicada pelo Ministério da Saúde através da Portaria N° 

675/GM/2006 (BRASIL, 2013). Esse documento traz princípios básicos que visam assegurar aos 

brasileiros o acesso ao atendimento em saúde: 

 

Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados 

para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da 

saúde; toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para 

resolver o seu problema de saúde; toda pessoa tem direito ao atendimento 

humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em 

ambiente limpo, confortável e acessível a todos; toda pessoa deve ter seus 

valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde; 

toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação 

sejam adequados e sem interrupção; toda pessoa tem direito à informação 

sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação; toda 

pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de 

exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores (BRASIL, 2006). 

 

No âmbito institucional, o SUS tem feito, ao longo da sua existência, movimentos importantes 

no sentido de promover o acesso da população ao Sistema, por meio de políticas e programas. A 

estrutura da rede básica de saúde, principal porta de acesso ao SUS, conta em outubro de 2022 com 

45.972 UBS espalhadas pelo território nacional (CNES, outubro de 2022). 

Uma iniciativa importante no campo do acesso à saúde foi a criação da Política Nacional de 

Humanização (PNH), lançada pelo Ministério da Saúde em 2004 (BRASIL, 2004). Uma das suas 

prioridades é a busca pela redução das filas e do tempo de espera, por meio da ampliação do   acesso   

e   de   um   atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco. Uma das diretrizes da 

PNH é o acolhimento que significa o reconhecimento daquilo que o usuário traz como legítima e 

singular necessidade de saúde. Segundo o Ministério da Saúde:  
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[...] o acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde 

de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus 

pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar 

respostas mais adequadas aos usuários. Ou seja, requer prestar um 

atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for 

o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para 

continuidade da assistência estabelecendo articulações com estes serviços 

para garantir a eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2006, p. 21). 

Com relação à outra dimensão do direito à saúde, relacionada com a qualidade de vida, a 

revista The Lancet publicou em 2011 uma série de artigos sobre as condições de saúde no Brasil. O 

último desses artigos (VICTORIA et al., 2011), assinado por vários pesquisadores de saúde coletiva 

de algumas das principais universidades brasileiras, traz uma síntese dos demais artigos, com uma 

análise detalhada da situação da saúde dos brasileiros. 

 

O Brasil é um país grande e complexo que vem passando por diversas 

transformações econômicas, sociais e ambientais. Nesta Série de seis artigos, 

evidenciam-se melhorias importantes nas condições de saúde e na expectativa 

de vida da população que podem ser atribuídas basicamente aos avanços na 

esfera dos determinantes sociais da saúde e na implementação de um sistema 

nacional de saúde abrangente e estruturado com participação social. No 

entanto, muitos desafios permanecem. As disparidades socioeconômicas e 

regionais são enormes e inaceitáveis, sinalizando que ainda é necessário 

avançar muito para melhorar a condição de vida de grande parte da população 

(VICTÓRIA et al., 2011, p. 90). 

 

Victória et al. (2011) concluem sua análise convocando a sociedade a agir, participando 

ativamente nas lutas para assegurar o direito à saúde para toda a população brasileira. 

Ao concluir esse item, cabe comentar que, nos últimos anos, o Brasil passou por um processo 

de desconstrução da proteção dos direitos humanos. Diversos estudos têm tratado desse tema, 

abordando aspectos relacionados com o conjunto das políticas públicas, com políticas setoriais e, 

também, com políticas específicas para determinados grupos da população brasileira (SANTOS, 

2020; AGUIAR, 2019; SOUZA, 2020; CASTILHO, 2021; CARDOSO, 2019). Na área da saúde, 

ganha destaque o cenário envolvendo o financiamento federal do SUS, no qual passamos de um 

quadro crônico de subfinanciamento para um quadro agudo de desfinanciamento (MENDES e 

CARNUT, 2020). Esses processos tornam-se ainda mais dramáticos em função da pandemia da 

COVID-19 e da forma como ela vem sendo gerenciada no Brasil (WERNECK e CARVALHO, 
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2020), com o registro de 571.703 óbitos e 20.458.221 casos de coronavírus, segundo balanço do 

consórcio de veículos de imprensa, com dados das Secretarias de Saúde7. 

Esse cenário torna ainda mais relevante a temática do direito à saúde, na medida em que as 

condições de vida e saúde se deterioram e a oferta de serviços de atenção à saúde foi reduzida, o que 

comprometeu significativamente o acesso à saúde pelos brasileiros.  

No momento de elaboração desta dissertação, por outro lado, uma candidatura do campo 

progressista, representada por uma coligação liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

venceu as eleições presidenciais, trazendo expectativas de retomada de políticas públicas voltadas 

para a garantia dos direitos constitucionais. O novo Governo tomou posse no dia 01 de janeiro, e a 

nova Ministra da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, representa a retomada dos compromissos do 

Estado brasileiro com a saúde, firmados na Constituição de 1988. 

Estabelecidas as bases normativas do direito à saúde no Brasil, resta, nessa introdução, 

compreender o elemento que medeia a interação entre o sujeito de direito e a norma jurídica. Trata-

se da categoria de acesso à saúde, da qual trataremos no próximo tópico. 

                                                                                                                                                                                   

1.4.   O ACESSO À SAÚDE NO BRASIL 

 

O tema do acesso à saúde tem sido objeto de intenso debate na produção científica da saúde 

coletiva. Segundo Giovanella e Fleury (1996), isso se deve à importância do acesso para a 

concretização do direito à saúde, especialmente depois que esse direito foi inscrito na Constituição 

Brasileira de 1988. Essa valorização do acesso também é observada no plano internacional. Em 1993, 

por exemplo, o Institute of Medicine (1993) enfatizou a importância do acesso, no momento 

adequado, a serviços e tecnologias adequadas às necessidades das pessoas, assim como da efetividade 

dos cuidados prestados pelos serviços em melhorar o estado de saúde das pessoas.   

Giovanella e Fleury (1996) situam o acesso como categoria central para a análise das inter-

relações entre usuários e serviços de saúde, representando uma síntese do conjunto de dimensões que 

permeiam essas relações. Travassos e Martins (2004) consideram que o conceito de acesso é 

complexo, sendo muitas vezes empregado de forma imprecisa e pouco clara na sua relação com o uso 

de serviços de saúde.  

É interessante observar que até mesmo as terminologias empregadas pelos diferentes autores 

variam de acordo com o ponto de vista ou a abrangência da abordagem do tema. 

 
7 Dados de 18/08/2021, Consórcio de veículos de imprensa com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. 
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Travassos e Martins (2004) lembram que Donabedian emprega o termo “acessibilidade”, 

enquanto outros estudiosos preferem o termo “acesso” para indicar o grau de facilidade ou dificuldade 

com que as pessoas obtêm cuidados de saúde. Andersen e Newman (1973), por exemplo, priorizaram 

o emprego do termo “acesso” nas diferentes versões do modelo de utilização de serviços de saúde 

que desenvolveram ao longo do tempo. Para eles, o acesso é um componente dos sistemas de saúde 

ligado à organização dos serviços, e que se refere à chegada do usuário ao serviço e a sequência do 

seu tratamento.  

Por outro lado, Donabedian (1973) justifica sua opção pelo termo acessibilidade por ele não 

se referir apenas ao uso ou não de serviços de saúde, incluindo a adequação dos profissionais e das 

tecnologias utilizadas às necessidades dos usuários. Para ele, o termo “acessibilidade” abrange uma 

dimensão maior que o termo “acesso”, envolvendo o conjunto de aspectos da oferta de serviços 

relativos à capacidade de produzir serviços e de responder às necessidades de saúde de uma 

determinada população (DONABEDIAN, 1973). 

Para além das diferentes terminologias utilizadas para sua definição, a complexidade do 

acesso propicia uma grande diversidade nos enfoques com que o tema é tratado nos trabalhos 

científicos. A pesquisa bibliográfica sobre o tema demonstra a existência de ao menos três abordagens 

sobre o acesso à saúde: a busca por características de indivíduos ou serviços que os distanciam ou 

aproximam do acesso à saúde, o foco na interação entre indivíduos e o serviço e o estudo de barreiras 

de acesso, com diferentes categorizações. Sem pretensão de esgotar o assunto, apresento a seguir 

algumas referências exemplares desses diferentes olhares sobre o acesso. 

Em um artigo no qual apresentam uma revisão bibliográfica sobre o conceito de acesso, 

Sanchez e Ciconelli (2012) relatam que as primeiras abordagens do assunto, datadas da década dos 

anos 1970, valorizavam especialmente os aspectos geográfico – relacionado com a disponibilidade 

de serviços em cada localidade – e financeiro, relacionado com a capacidade de pagamento dos 

potenciais usuários. Assim, por exemplo, Aday e Andersen (1974) definiam o acesso aos serviços de 

saúde levando em consideração as características da população e as condições organizacionais e 

geográficas do sistema de saúde.  

Já para Donabedian (1973), a acessibilidade envolve atributos sócio-organizacionais que 

incluem as condições sociais, culturais, educacionais e econômicas dos indivíduos, enquanto a 

acessibilidade geográfica se refere a dificuldades relacionadas com aspectos do tempo e do espaço. 

Dessa forma, o autor antecipa a tendência mais recente pela busca de explicações mais abrangentes 

sobre o problema do acesso à saúde.  
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Em 1981, Penchansky e Thomas (1981, p. 127) definiram o acesso como o “ajuste entre as 

pessoas usuárias e os sistemas de atenção à saúde” e identificaram algumas das suas dimensões: a 

acessibilidade geográfica; a disponibilidade dos serviços; a capacidade de compra das pessoas 

usuárias e o grau de acolhimento e a aceitabilidade recíproca entre os profissionais de saúde e as 

pessoas usuárias.  

Posteriormente, Frenk (1985) tratou do acesso como uma complementaridade entre 

características da oferta e da população, e a acessibilidade como produto da relação entre os 

obstáculos para buscar e obter atenção e as capacidades da população para alcançar essa atenção, 

indicando a possibilidade de implementação de ajustes entre o poder de uso da população e as 

características da oferta, num mesmo nível de acessibilidade. 

Unglert (1990) também aborda o aspecto geográfico da acessibilidade. Para a autora, o 

acesso geográfico é caracterizado pela distância entre a residência do usuário e o serviço de saúde e 

pelo tempo necessário para esse deslocamento. A autora também aborda os aspectos econômicos do 

acesso, caracterizados por facilidades e dificuldades que o usuário encontra para obter o atendimento, 

relacionados com a forma e os custos de deslocamento, de procedimentos e da obtenção de 

medicamentos em função da sua condição social, e agrega ainda uma dimensão técnica, que envolve 

desde a entrada propriamente dita aos serviços de que o cidadão necessita, incluindo-se os horários 

de atendimento e a qualidade da atenção a ele oferecida.  

Andersen (1973) considera o acesso como um elemento do sistema de atenção à saúde que 

se refere às entradas nos serviços e à continuidade da atenção. O acesso é definido por fatores 

individuais, sejam eles os predisponentes, anteriores aos problemas de saúde, ou os capacitantes, as 

formas pelas quais as pessoas conseguem os cuidados de saúde, e pelas necessidades de saúde, as 

condições de saúde percebidas ou diagnosticadas pelos profissionais de saúde. 

Anos depois, Andersen (1995) ampliou seu entendimento sobre o acesso, que se torna 

multidimensional, composto por dois elementos: “acesso potencial” e “acesso realizado”. O acesso 

potencial se caracteriza pela presença no âmbito dos indivíduos de fatores capacitantes do uso de 

serviços, enquanto o acesso realizado representa a utilização de fato desses serviços. O conceito de 

acesso potencial incorpora os fatores individuais que limitam ou ampliam a capacidade de uso - os 

fatores capacitantes, enquanto o acesso realizado, além desses, inclui também os fatores 

predisponentes e as necessidades de saúde, além de fatores contextuais. Anderson (1995) também 

introduz os conceitos de “acesso efetivo” e de “acesso eficiente”, buscando incluir no modelo os 

efeitos dinâmicos e recursivos do uso de serviços na saúde. O acesso efetivo trata da utilização de 

serviços que melhora as condições de saúde ou a traz satisfação com seu uso, enquanto o segundo 
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refere-se ao grau de mudança na saúde ou na satisfação em relação aos serviços utilizados. Trata-se 

de uma ampliação do conceito de acesso realizado, agora incluindo os seus efeitos na saúde e na 

satisfação dos usuários.  

Sanchez e Ciconelli (2012) indicam que a produção teórica mais recente sobre o tema tem 

incluído, além das questões socioeconômicas, os aspectos culturais e educacionais como relevantes 

para produzirem um maior ou menor acesso aos serviços de saúde. As mesmas autoras também 

incluem o acesso à informação, associada aos conceitos de empoderamento e de letramento para a 

tomada de decisões de saúde, como aspectos presentes na discussão atual sobre o acesso à saúde. 

McIntyre e Mooney (2007) agregaram à noção de acesso à saúde uma variável que chamam 

de “liberdade para o uso dos serviços”. Para eles, atributos que definem o indivíduo, tais como seu 

nível educacional, sua bagagem cultural e crenças, sua condição social e econômica, entre muitos 

outros, e, também, sua relação com o sistema de saúde, tornam a pessoa mais ou menos livre para 

usar o sistema, o que se traduz em melhores ou piores condições de acesso à saúde. Além disso, para 

aqueles autores, a informação que o profissional de saúde e o paciente possuem é determinante da 

qualidade da interação entre o sistema de saúde e o indivíduo.  

Com relação aos aspectos da acessibilidade ligados aos serviços, Teixeira (2003) argumenta 

que o acesso não depende mais apenas da expansão do número de unidades prestadoras, mas, cada 

vez mais, depende intimamente do tipo de modelo de atenção operante nessas unidades. O autor toma 

como exemplo o caso de Betim, Minas Gerais (MG), relatado por Franco (1999), no qual o 

acolhimento e a organização dos processos de trabalho ampliaram a oferta e melhoraram 

significativamente a acessibilidade dos serviços de saúde.  

Os trabalhos a seguir buscam uma sistematização dos aspectos envolvidos no acesso à saúde, 

agrupando variáveis para explicar esse processo em diferentes realidades. 

Giovanella e Fleury (1996) desenvolveram um modelo analítico para a categoria acesso aos 

serviços de saúde, comportando quatro dimensões: uma dimensão econômica, referente à relação 

entre oferta e demanda; uma visão técnica, relativa ao planejamento e organização dos serviços de 

saúde; uma visão política, relativa à promoção da consciência sanitária e da organização da 

população; e uma dimensão simbólica, relativa às representações sociais sobre os cuidados com a 

saúde e sobre o sistema de atenção.  

Sanchez e Ciconelli (2012) elaboraram uma sistematização dos diversos fatores relacionados 

com o acesso à saúde, organizando-os em quatro dimensões: disponibilidade, aceitabilidade, 

capacidade de pagamento e informação. As autoras também correlacionaram essas dimensões com 
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indicadores, oferecendo subsídios para uma avaliação de cada uma delas, como pode ser observado 

no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1: Dimensões do acesso à saúde e indicadores de avaliação. Adaptado de 

Sanchez e Ciconelli (2012). 

 

Dimensões Indicadores 

Disponibilidade: relação geográfica 

entre os serviços e o indivíduo, como 

distância e opções de transporte; 

relação entre tipo, abrangência, 

qualidade e quantidade dos serviços de 

saúde prestados.  

Tipo de serviço utilizado (hospitalar, médico, 

odontológico, emergencial, assistência 

domiciliar), local no qual o cuidado foi 

dispensado (residência, consultório, clínica, 

hospital), propósito do cuidado (preventivo, 

curativo), % da população em risco que 

visitou ou não um médico em um dado 

intervalo, número de leitos, equipamentos. 

Poder de pagamento: relação entre 

custo de utilização dos serviços de 

saúde e capacidade de pagamento dos 

indivíduos.  

Renda, fontes de renda, cobertura por seguro 

saúde, características da fonte regular de 

cuidado, custos diretos e indiretos com a 

saúde 

Informação: grau de assimetria entre o 

conhecimento do paciente e do 

profissional de saúde.  

Escolaridade, conhecimento e fontes de 

informação. 

Aceitabilidade: natureza dos serviços 

prestados e percepção dos serviços 

pelos indivíduos e comunidades, 

influenciada por aspectos culturais e 

educacionais.  

Crenças e atitudes com relação à saúde, 

conhecimento e fontes de informação sobre o 

cuidado com a saúde, ansiedade relacionada 

à saúde, confiança no sistema de saúde. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações de Sanchez e Ciconelli (2012). 

 

Levesque entende o acesso como “a oportunidade de identificar as necessidades de saúde, 

de procurar serviços de saúde, de chegar, de obter ou utilizar os serviços de saúde e de ter de facto 

uma necessidade dos serviços realizados” (LEVESQUE, 2013, p. 13). O autor identifica cinco 

dimensões da acessibilidade dos serviços, e cinco habilidades correspondentes das populações, 

necessárias para gerar acesso: capacidade de perceber, capacidade de buscar, capacidade de alcançar, 

capacidade de pagamento e capacidade de engajamento. 

A produção científica brasileira traz uma profusão de estudos empíricos que, com diferentes 

enfoques, têm procurado analisar o impacto do SUS sobre o acesso da população aos serviços de 

saúde. Segundo Nonnenmacher et al. (2011), o “acesso” corresponde a um princípio do SUS, o que 

torna importante seu estudo, sobretudo porque a população brasileira passa a demandar cada vez mais 
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os serviços públicos de saúde de diferentes densidades tecnológicas e o aperfeiçoamento da gestão 

das políticas públicas.  

Em uma abordagem mais geral do acesso à saúde propiciado pela criação do SUS, Mendes 

(2019) relata que o acesso às consultas médicas e odontológicas avançaram significativamente entre 

os anos de 1981 e 2013. A proporção de pessoas que declararam utilizar as UBS regularmente cresceu 

de 41,8% em 1998 para 53,7% em 2013. Segundo Mendes (2019), essa ampliação do acesso à APS 

no Brasil pode ser explicada pela grande expansão das equipes da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) ocorrida entre os anos de 1998 e 2017 - de 2.054 para 41.619 equipes. Considerando uma 

cobertura média por equipe de 3.450 pessoas, o autor estimou que a cobertura de pessoas cadastradas 

pelas equipes de Saúde da Família nesse período passou de 4,4% para cerca de 70% da população. 

Considerando as demais equipes de APS, que atuam em sistemas convencionais de prestação de 

cuidados primários e cobrem cerca de 20% da população brasileira, o autor  estimava que a cobertura 

de APS do SUS estivesse, naquela ocasião, próxima de 90% do total da população brasileira. 

Buscando ampliar seu olhar para além das estatísticas sobre o acesso, Mendes (2019) 

analisou também um conjunto de pesquisas de opinião realizadas com usuários do sistema entre os 

anos de 2003 e 2018, concluindo que há diferenças significativas entre os resultados das pesquisas 

científicas que avaliam o SUS e das pesquisas de opinião sobre o Sistema. Segundo o autor, os pontos 

de vista dos brasileiros, captados em pesquisas de opinião indicam uma percepção mais negativa do 

SUS - o problema principal, segundo os entrevistados, reside nas dificuldades para acesso oportuno 

aos serviços de saúde, exemplificadas pela espera exagerada por atendimento e pelas filas muitas 

vezes grandes e demoradas.  O autor conclui que o acesso oportuno aos serviços parece ser, na opinião 

das pessoas usuárias, o grande gargalo do SUS e, por essa razão, deve constituir uma alta prioridade 

para a consolidação do sistema público de atenção à saúde. 

Com relação aos diferentes enfoques dos estudos empíricos sobre o acesso no Brasil, destaco 

alguns trabalhos cujo foco é a APS e suas especificidades. 

Muitos estudos tratam das barreiras que a população enfrenta em sua busca por cuidados 

básicos de saúde, assim como das suas consequências. Nonnenmacher et al. (2011) realizaram uma 

pesquisa qualitativa com usuários de duas UBS de um município do interior do Rio Grande do Sul, 

aplicando a técnica de grupo focal. Nesse estudo, foram evidenciadas barreiras funcionais de acesso 

às UBS, representadas por limitação de vagas para atendimento no dia da procura, não tendo sido 

observadas diferença entre os usuários de uma unidade de Saúde da Família e os de uma unidade de 

saúde tradicional. Essas barreiras fazem com que o pronto-atendimento seja, de fato, a única porta de 

entrada efetivamente aberta naquela rede de saúde. 



34 
 

 
 

Outros estudos tratam de barreiras de acesso relacionadas com as desigualdades 

socioeconômicas e regionais do país, ou com diferenças de acesso entre áreas rurais e urbanas. 

Andrade et al. (2013) estudaram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

dos anos de 1998 e 2008, para mensurar a interferência das desigualdades socioeconômicas no acesso 

aos serviços de saúde no Brasil e regiões naqueles anos. Os resultados mostram aumento das taxas de 

utilização e redução das desigualdades no cuidado primário, sugerindo melhora nos serviços públicos 

no período compreendido entre as duas pesquisas. A exceção foram os serviços odontológicos, cuja 

utilização ainda apresenta alta desigualdade, sendo eles mais utilizados por pessoas com planos de 

saúde. O estudo mostrou a influência das desigualdades sociais sobre o acesso à saúde, com melhor 

acesso das pessoas com maior renda nos dois anos analisados. Os autores concluíram que essa 

evidência sugere que parte da desigualdade no acesso aos serviços de saúde no Brasil tem origem no 

arranjo institucional que permite duplo acesso ao sistema para os indivíduos que têm capacidade de 

pagamento. 

Também nesse universo de estudos sobre desigualdades regionais, e, também, utilizando 

dados das PNAD de 1998 e 2008, Arruda et al. (2018) focaram sua análise nas desigualdades no 

acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais do Brasil. Os autores observaram que o acesso aos 

serviços de saúde foi menor nas áreas rurais do que nas áreas urbanas, concluindo que essa situação 

estava relacionada com a maior vulnerabilidade social e com maiores dificuldades de vida às quais a 

população rural está submetida.  

Outros estudos que tratam das diferenças de acesso entre diferentes regiões do país focam 

sua análise em um determinado ciclo de vida. Travassos e Viacava (2007), por exemplo, analisaram 

o acesso e uso de serviços de saúde por idosos de áreas rurais e urbanas. Concluíram que também 

entre os idosos o acesso dos residentes nas áreas rurais era menor do que o dos residentes nas áreas 

urbanas, guardando relação com barreiras financeiras maiores para os idosos das áreas rurais. O 

estudo sugere que essas barreiras de acesso são ainda maiores para os mais idosos. 

Há também estudos sobre diferenças de acesso entre os gêneros feminino e masculino, nos 

quais são analisadas especificidades relacionadas com a prática do autocuidado e com diferentes 

representações sobre os cuidados com a saúde entre homens e mulheres. Botton et al. (2017) 

realizaram uma revisão de literatura acerca da relação histórica entre o autocuidado e a saúde 

feminina, mais especificamente a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Segundo as autoras , os 

homens são patriarcalmente educados para serem avessos ao cuidado, pois buscar serviços de saúde 

poderia ser contrário à virilidade, força e independência, características que reforçam e perpetuam a 

imagem do masculino predominante na nossa sociedade.  
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 Vieira et al (2013) realizaram um estudo para conhecer os motivos que levam homens a 

procurar atendimento de saúde e para compreender os motivos que os afastam de uma Unidade Básica 

de Saúde da Família no Sul do Brasil. Com entrevistas, captaram motivos declarados de afastamento 

como o de que os homens se sentiam saudáveis, e por isso frequentavam pouco a unidade. Além desse 

motivo e de questões de gênero, “alegaram incompatibilidade de horário, medo de detectarem doença 

grave, número insuficiente de fichas e falta de especialistas” (VIEIRA et al, 2013, p 120). 

Já no campo do acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde, Holanda et al. 

(2015) realizaram um estudo com o objetivo de identificar a constituição das redes de apoio social 

das pessoas com deficiência física e como estas podem contribuir para facilitar seu acesso aos serviços 

de saúde e sua inclusão social no município de João Pessoa (PB). Os autores constataram que as redes 

de apoio contribuíam para o acesso aos serviços e para a participação em grupos sociais, mas que 

50% dos entrevistados relataram não contar com qualquer apoio fora da família. Os dados da pesquisa 

evidenciaram uma reduzida inserção social das pessoas com deficiência estudadas, decorrente 

principalmente da dificuldade de locomoção - principal barreira para a interação social identificada 

no estudo.  

Alguns trabalhos estudados durante o processo de elaboração deste Projeto se aproximam 

mais diretamente dos objetivos da minha dissertação por procurarem, por meio de pesquisas 

qualitativas, captar a experiência e percepção dos usuários e profissionais de saúde sobre o acesso a 

serviços de saúde, em diferentes locais e contextos.  

Lima et al. (2007) partiram da opinião dos usuários para caracterizar o acesso ao atendimento 

e à prestação do serviço oferecido no município de Porto Alegre, levando em consideração a forma 

como eram acolhidos em unidades de saúde. Para tanto, analisaram o conteúdo de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com usuários em duas UBS.  Os usuários não relataram problemas quanto 

ao acesso geográfico às unidades, mas seus depoimentos indicaram barreiras ligadas ao acesso 

funcional, tais como a espera prolongada e a necessidade de chegar muito cedo para garantir o 

atendimento. Segundo Lima et al. (2007), os aspectos do atendimento mais valorizados pelos usuários 

foram o acolhimento, o desempenho profissional durante o atendimento e o vínculo estabelecido entre 

o usuário e o serviço de saúde. Os autores concluíram que o acolhimento realizado pelas unidades 

tinha relação direta com o vínculo entre os usuários e os serviços de saúde, com a resolutividade do 

atendimento e com a adequação do serviço às necessidades dos clientes. 

Tomando como referência a Carta dos direitos dos usuários da saúde (BRASIL, 2013), 

Corrêa et al. (2011) realizaram um estudo de abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar as 

concepções dos usuários de uma USF de Cuiabá, Mato Grosso sobre acesso, acolhimento e vínculo. 



36 
 

 
 

Os autores realizaram um estudo de caso, com análise temática de dados coletados em entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados apontam que quando o acesso foi avaliado de forma negativa, essa 

avaliação estava ligada à demora no atendimento e à sua baixa resolutividade, induzindo os usuários 

a buscarem atendimentos em outros serviços. O desconhecimento dos direitos pelos usuários e a 

incipiente organização da rede de serviços explicavam, em alguma medida, a percepção negativa de 

parte dos usuários, apontando para a necessidade de reorganização da UBS como porta de entrada da 

rede de saúde 

Silva et al. (2014) realizaram uma avaliação da atenção primária com 34 profissionais de 

equipes da ESF da microrregião de Alfenas, Minas Gerais. Os autores tomaram como base os 

atributos da APS (STARFIELD, 2002), e os participantes avaliaram os atributos com altos escores, 

com exceção do acesso de primeiro contato, indicando desequilíbrios entre a oferta de serviços e as 

necessidades da população, comprometendo a qualidade da APS. 

Vidal et al. (2018) também realizaram uma avaliação do desempenho da APS a partir dos 

seus atributos, agora junto aos moradores do município de Florianópolis, em Santa Catarina. O estudo 

foi realizado a partir de questionários aplicados a adultos de uma amostra domiciliar, e a 

acessibilidade foi a dimensão que atingiu menor grau de satisfação pelos usuários.  

Por fim, o trabalho de Viegas et al. (2015) analisou simultaneamente as percepções de 

usuários e trabalhadores de uma mesma UBS quanto aos aspectos que influenciavam o acesso àquele 

serviço. As autoras analisaram o acesso de usuários de uma Unidade Básica de Referência aos 

serviços de saúde de um município da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 

com base na análise de entrevistas semiestruturadas com 15 profissionais de saúde e questionários 

semiestruturados aplicados a 38 usuários. As entrevistas abordaram características do atendimento 

local, da equipe de saúde, dos usuários e da rede prestadora de serviços de saúde, enquanto os 

questionários abordaram características sociodemográficas e de saúde dos usuários. As autoras 

analisaram os resultados segundo várias dimensões. Na dimensão estrutural, verificaram que o 

subfinanciamento do sistema de saúde representava uma dificuldade para o acesso aos serviços de 

saúde; na dimensão relacional, a falta de alinhamento quanto à estrutura e ao funcionamento do 

sistema de saúde impactava negativamente na relação do profissional com o usuário; e na dimensão 

operacional, profissionais de saúde e usuários relataram problemas como a cobertura da ESF, a forma 

de agendamento de consultas, o acolhimento, as barreiras geográficas e o sistema de referência e 

contrarreferência.  Segundo os autores, as informações obtidas na pesquisa possibilitaram para uma 

maior compreensão dos fatores envolvidos no acesso da população aos serviços de saúde, fornecendo 

subsídios para o desenvolvimento de estratégias para melhoria do acesso. 
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Um aspecto comum entre as produções dos vários autores sobre o tema do acesso se refere 

à distinção entre a utilização dos serviços de saúde e a produção da saúde.  

Segundo Nogueira (2010, p.8) , “a saúde e a doença são fenômenos próprios dos modos de 

convivência do homem, um ente que trabalha e desfruta da vida compartilhada com os outros, um 

ente político, na medida em que habita a polis”. Isso significa que a saúde é um fenômeno 

essencialmente humano, e deve ser compreendido como produto de uma determinação social.  

Para Castellanos (1977), saúde e doença expressam a vida e conformam fenômenos que 

traduzem processos de vida e sua forma concreta para cada pessoa e grupo de população.  

Para a OMS indivíduos saudáveis são pessoas capazes de, por um lado, compreender suas 

aspirações e satisfazer suas necessidades, e, por outro lado, modificar e cooperar com o ambiente em 

que estão inseridos. É um conceito positivo, no qual os recursos sociais e pessoais são valorizados e 

a saúde é compreendida como um recurso para a vida cotidiana (WHO, 1984). O mesmo documento 

afirma que o acesso aos serviços de saúde não representa a conquista da saúde, que estaria bem além 

do que é possível realizar nos serviços. Para a OMS, a promoção da saúde é o processo pelo qual as 

pessoas são habilitadas a melhorar a sua saúde e aumentar o controle sobre ela. O conceito de 

promoção de saúde extrapola, portanto, o acesso físico ao sistema de saúde, englobando aspectos 

mais abrangentes, tais como o conhecimento do indivíduo sobre suas próprias necessidades e 

aspirações. 

Também para Travassos e Martins (2004), a saúde é entendida como um fenômeno bem 

mais amplo que a doença, e não se explica unicamente pelo uso de serviços de saúde. Mais que isso, 

as autoras esclarecem que a saúde da população não resulta diretamente da ação dos serviços de saúde. 

Sanchez e Ciconelli (2012) na mesma direção, afirmam que ações limitadas aos sistemas de saúde 

não promoverão a melhoria do acesso à saúde, nem tampouco a garantia de uma maior equidade. 

Estas dependem de ações amplas e intersetoriais, e de políticas sociais e econômicas que possam 

reduzir diferenças de renda e educação. 

Ao tratar do significado do direito à saúde na Constituição de 1988, Dallari (2009) afirma:  

 

[...] Verificada a amplitude conceitual da saúde, fica óbvio que só é possível 

precisar o que está implicado na definição do estado de saúde de pessoas 

concretas, situadas, que vivam ou trabalhem em determinada comunidade. 

Apenas essas pessoas têm legitimidade para decidir o ponto de equilíbrio 

entre, por exemplo, a proteção contra as infecções respiratórias e a limitação 

da circulação de veículos.  Assim como, é apenas a comunidade local que 

pode legitimamente decidir que seja gasta parte significativa do orçamento 

nacional para oferecer transporte e tratamento para doentes que não 

encontrem possibilidade terapêutica naquele local.  Deve-se concluir, então, 



38 
 

 
 

que é do próprio conceito contemporâneo de saúde que decorre a exigência 

de sua definição em nível local, com a necessária participação da comunidade 

envolvida (DALLARI, 2009, p.13). 

Nesse mesmo sentido, a OMS define a qualidade de vida como: "[...] a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHO, 1995). Assim, a 

organização afirma a subjetividade e a multidimensionalidade da ideia de qualidade de vida, bem 

como sua inserção no contexto cultural, social e do meio ambiente. 

Ao encerrar esse tópico, tendo estudado a literatura sobre o desenvolvimento histórico dos 

direitos humanos e dos direitos de cidadania no Brasil, assim como a evolução dos conceitos de saúde 

e de acesso/acessibilidade, me permito considerar que há, na realidade brasileira, dois desafios de 

acesso: o acesso aos serviços de saúde e o acesso à saúde em uma concepção mais ampla. O primeiro 

está associado à possibilidade de se acessar cuidados e tecnologias para lidar com problemas e 

necessidades de saúde, e o segundo à perspectiva de conquistar melhores condições de vida. E, ao 

mesmo tempo, enfatizar que essas duas dimensões do acesso à saúde estão compreendidas no direito 

à saúde, tal qual inscrito na Constituição brasileira. 

 

1.5.   A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A O ACESSO À SAÚDE 

 

Para concluir essa introdução, apresento algumas considerações sobre a APS e seu papel no 

acesso à saúde, com base na bibliografia estudada. Tendo optado por situar meu campo de pesquisa 

na área de abrangência de uma UBS, e tendo identificado os sujeitos de pesquisa entre trabalhadores 

e moradores, o estudo da produção científica sobre a APS traz elementos que reafirmam seu papel 

central na viabilização do acesso à saúde, assim como suscita diversas compreensões sobre as relações 

que as pessoas estabelecem com os serviços a ela ofertados. 

Inicialmente cabe comentar que não há um consenso quanto aos termos utilizados para 

nomear o primeiro nível de atenção à saúde: “Atenção Básica” (AB), “Atenção Primária” e/ou 

“Atenção Primária à Saúde” (APS). Muitos trabalhos acadêmicos discutem as origens históricas e, 

também, as diferenças conceituais contidas nessas expressões, bem como suas implicações nos 

serviços ofertados à população de acordo com as várias concepções. 

Segundo Conill (2008), em alguns países a APS é caracterizada como um programa 

focalizado e seletivo, que oferece uma “cesta” reduzida de serviços, visando a responder a algumas 

necessidades de saúde da população de baixa renda, sem garantir o acesso daqueles a outros recursos 

assistenciais.  
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Segundo Lavras (2011), em outros países, particularmente na Europa e no Canadá, a APS é 

compreendida como o primeiro nível dos sistemas de saúde, que oferta serviços de qualidade, e é 

responsável pela coordenação do cuidado e organização do sistema. Assim compreendida, a APS tem 

sido considerada como a porta de entrada do sistema de saúde, o que a vincula de forma clara à 

responsabilidade pelo acesso dos usuários à saúde. 

 No Brasil, esta discussão tem contornos específicos. A expressão “Atenção Básica” foi 

oficializada pelo Governo Federal durante muitos anos, mas, mais recentemente, o Ministério da 

Saúde passou a utilizar o termo “Atenção Primária à Saúde”, adotando-o inclusive para nomear a sua 

Secretaria dedicada à área (SAPS). Apesar da relevância do conhecimento dessa história e da 

fundamentação dos conceitos representados por esses termos, assim como do reconhecimento desses 

como aspectos fundamentais para a compreensão da proposta brasileira de Atenção Básica no SUS, 

tomei a liberdade de, no presente Projeto de Pesquisa, adotar a consideração feita por Mello et al. 

(2009), em revisão bibliográfica realizada sobre o tema, de que os termos “Atenção Básica”, “Atenção 

Primária” e “Atenção Primária à Saúde” “podem ser utilizados como sinônimos, na maioria das vezes, 

sem que isto se torne um problema conceitual (MELLO et al., 2009, pág. 204).  

Um marco histórico da APS é a “Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde”, realizada em Alma-Ata, cidade do atual Cazaquistão, em 1978. No documento produzido 

naquela ocasião, a chamada Declaração de Alma-Ata, os participantes apresentaram sua concepção 

de Atenção Primária: 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados 

em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 

socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 

famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, 

no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto 

do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco 

principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 

família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os 

cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares 

onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde (OMS, 1978, p. 1-2). 

 

O texto anexo à Portaria 648/GM de 28 de março de 2006, que instituiu a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB) traz a seguinte definição de AB: 

 

A AB caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 

e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
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agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações (BRASIL, 2006). 

 

A AB considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a 

prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos 

que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável 

(BRASIL, 2006). 

 

A PNAB de 2006, em seu capítulo 1, define, entre seus princípios, o acesso universal e 

contínuo, a efetivação da integralidade das ações programáticas e o atendimento à demanda 

espontânea (BRASIL, 2006). 

Mais recentemente, a PNAB lançada em 2017 afirma que a AB está estruturada como 

primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, e é constituída de equipe 

multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as 

necessidades de saúde das pessoas do seu território (BRASIL, 2017). 

Esses conceitos e definições estabelecem a relevância dos vínculos entre as unidades e seus 

profissionais com os territórios em que estão inseridas para que a AB desenvolva plenamente seu 

papel. Assim, os profissionais que atuam nessa área do SUS, imersos em territórios vivos sempre 

singulares, tem responsabilidades específicas com o acesso à saúde dos cidadãos neles residentes ao 

sistema de saúde.  

Starfield (2002) considera que a APS é o primeiro contato da assistência à saúde das pessoas, 

de forma a satisfazer suas necessidades de saúde, e, também, que ela deve coordenar os cuidados 

prestados a essas pessoas quando elas recebem assistência em outros níveis de atenção. A autora 

estabeleceu o primeiro contato como um dos atributos fundamentais da APS, conjuntamente com a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. O primeiro contato foi apresentado 

por Mendes (2009), em revisão bibliográfica sobre a Atenção Básica, como um atributo que “implica 

a acessibilidade e o uso do serviço para cada novo problema ou novo episódio de um problema para 

os quais se procura o cuidado” (MENDES, 2009, p. 57-58). 

Ao tratar da atuação em espaços e territórios, papel intrínseco dos profissionais da AB, 

Milton Santos afirma que ela demanda compreensão dos processos históricos neles transcorridos. 

Para o autor, “o espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade 

que lhe dá vida”. Mais ainda, Milton Santos define que “[...] o espaço deve ser considerado como um 
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conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do presente” e “[...] se 

define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e 

por uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de processos e 

funções” (SANTOS, 1978, p. 122). 

Tendo o coletivo como seu objeto de trabalho, os profissionais da AB atuam em contextos 

de heterogeneidade. Segundo Laurell (1983), contextos assim são determinados pelas suas 

características sociais, e, neles, ainda segundo a autora, o processo saúde-doença é produto do 

processo da reprodução da vida social. 

É nesses contextos complexos que emergem as necessidades humanas, com as quais os 

profissionais da AB se defrontam em seu cotidiano. Segundo Marx e Engels (1993), para viver 

precisa-se antes de tudo satisfazer necessidades 

 

[...] os homens têm de estar em condições de viver para poder ‘fazer história’. 

Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção 

dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida 

material (MARX; ENGELS, 1993, p. 32-33). 

 

Segundo Fromm (1967), tomando como base a ideia fundamental de Marx, de que o homem 

faz sua própria história, o ser humano e suas necessidades definem-se a partir da sua existência 

concreta. Assim o homem nesse processo constrói realidades sociais e a si mesmo, o que faz com que 

os homens e suas necessidades não sejam uma mera abstração, mas parte da história. 

Mandu e Almeida (1999) consideram que as necessidades humanas englobam dimensões 

físicas, psíquicas e sociais, relacionadas à essência-existência humana e aos carecimentos decorrentes 

do rompimento das suas relações com a natureza, com outros seres e consigo. Para as autoras, para 

além das condições socioeconômicas e das carências que dela resultam, as necessidades humanas 

abrangem aspectos que derivam de uma visão mais ampla da vida humana enquanto essência-

existência, abrangendo as dimensões física, psíquica, afetiva, sociocultural, e, também a dimensão 

política da vida.  

Com relação às necessidades de saúde, Mandu e Almeida (1999) afirmam que elas dizem 

respeito a sujeitos, que não são homogêneos em seus interesses, individualidades e socialidades, o 

que indica que não há uma perspectiva única para o ajuizamento dessas necessidades. 

As formas como as pessoas percebem e vivenciam os seus problemas e necessidades de 

saúde tem sido objeto de vários trabalhos acadêmicos, que exploram diferenças de percepções e 

vivências entre indivíduos e entre grupos sociais. Segundo Bezerra et al. (2011), a autoavaliação de 
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saúde é cada vez mais investigada, e retrata o estado de saúde da população considerando as óticas 

pessoais dos indivíduos. Os mesmos autores ressaltam que esses estudos possibilitam investigar os 

fatores associados à percepção de vida saudável das populações em estudo. 

Para compreendermos as experiências e percepções dos moradores quanto ao acesso a uma, é 

importante identificarmos quais são as necessidades e demandas de saúde daquela população, e, 

também, quais os recursos que utiliza para resolvê-las. Para tanto, cabem aqui algumas considerações 

iniciais sobre como os temas das necessidades e demandas de saúde das populações têm sido tratados 

na bibliografia da saúde coletiva.  

Segundo a PNAB de 2017 (BRASIL, 2017), o acesso universal e contínuo a serviços de saúde 

de qualidade e resolutivos está inserido no primeiro princípio da AB, que é a universalidade. Para que 

ele se concretize, as equipes das UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus 

serviços, e, a partir daí, construir respostas para suas demandas e necessidades.  

É fato que muitas dessas demandas e necessidades de saúde se referem a entidades anátomo-

fisio-patológicas objetivas, descritas em detalhes pelas ciências biomédicas, e, também, que a 

resposta a elas muitas vezes deve contemplar cuidados prestados por profissionais de saúde em 

ambientes clínicos ambulatoriais ou hospitalares. Mas, como explicam vários autores, a ótica da 

integralidade demanda uma outra compreensão das necessidades de saúde. Segundo Ayres (2001), 

trata-se de particularizar e significar as necessidades, compreendendo as experiências singulares para 

além da linguagem das ciências biomédicas que mediam a forma operante no cuidado. Nas palavras 

do autor, “é esse enriquecimento na tradução das necessidades que se busca com a integralidade” 

(AYRES, 2001, p. 12). 

Para Stoltz (1991) embora as necessidades de saúde sejam social e historicamente construídas 

e determinadas, elas só podem ser captadas e trabalhadas em sua dimensão individual. Para defini-

las, o autor considera que “o conceito descritivo e operacional das necessidades de saúde precisa ser 

reconceitualizado para poder exprimir a dialética do individual e do social”. (STOTZ, 1991, p. 136)  

Nessa mesma perspectiva, Cecílio (2001) indica que as necessidades de saúde envolvem 

quatro grandes conjuntos. O primeiro diz respeito a se ter “boas condições de vida”, considerando 

que a maneira como se vive se traduz em diferentes necessidades de saúde. O segundo se refere à 

necessidade de acesso e possibilidade de consumo de toda tecnologia de saúde capaz de melhorar e 

prolongar a vida, compreendendo os conceitos de tecnologias leve, leve-dura e dura (MERHY, 1997), 

e a ideia de que o valor de uso (CAMPOS, 1992) de cada tecnologia de saúde é definido a partir da 

necessidade singular de cada pessoa, em cada momento da vida. Para Cecílio (2001), o terceiro 

conjunto de necessidades diz respeito aos vínculos entre cada usuário e uma equipe e/ou um 
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profissional, traduzido pelo autor como “o estabelecimento de uma relação contínua no tempo, 

pessoal e intransferível, calorosa: encontro de subjetividades”, ou ainda “vínculo enquanto referência 

e relação de confiança, algo como o rosto do sistema de saúde para o usuário” (CECÍLIO, 2001, p. 

119). Por fim, o último conjunto de necessidades corresponde à necessidade de autonomia das pessoas 

em seus modos de levar a vida, autonomia essa compreendida como possibilidade de reconstrução 

dos sentidos da vida, com peso efetivo no seu modo de viver e de lutar pela satisfação das suas 

necessidades.  

Quanto ao conceito de demanda, é importante ressaltar sua especificidade na área da saúde. 

Para Cecílio (2001), a demanda em saúde se refere a um pedido explícito, ou a uma “tradução” das 

necessidades pelo usuário. As demandas, em boa medida, são as necessidades modeladas pelas ofertas 

do serviço de saúde. Dessa forma, as demandas de saúde de uma pessoa podem se referir a consultas 

médicas, medicamentos e exames, que em geral são as ofertas mais percebidas pelos usuários, mas 

as necessidades efetivas de saúde podem ser outras. 

Em contraposição à amplitude das necessidades e demandas de saúde assim compreendidas, 

nossa primeira ideia de acesso frequentemente está relacionada à presença física do usuário na UBS 

e ao seu atendimento para realização de uma consulta ou de um procedimento. O conceito clássico 

de acesso à APS, apresentado por Starfield (2004), é exemplar dessa concepção predominante. 

Segundo a autora, o acesso está relacionado com as diversas possibilidades de adentrar aos serviços 

de saúde, envolvendo a localização da unidade de saúde, a disponibilidade de horários e os dias em 

que a unidade atende, bem como a possibilidade de atendimento a consultas não-agendadas e a 

percepção que a população tem em relação a estes aspectos do acesso. Também as definições de 

acesso de Andersen e Newman (1973), Unglert (1990) e Levesque (2013) se referem especificamente 

à presença física do usuário na Unidade de Saúde. 

É interessante observar que esse entendimento do acesso na realidade atende a apenas um dos 

quatro conjuntos de necessidades apresentadas por Cecílio (2001), o consumo de tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e prolongar a vida. Trata-se de uma dimensão importante do acesso, como atesta 

o posicionamento do Institute of Medicine (1993), ao enfatizar a importância do acesso, no momento 

adequado, a tecnologias adequadas às necessidades das pessoas. 

Apesar dessa relevância, cabe indagar como devemos tratar as muitas ações da Atenção 

Básica, que se dão nos territórios, através dos encontros dos profissionais com os moradores nos seus 

domicílios ou em espaços da comunidade, se essa forma de acessar a saúde não está contemplada nos 

conceitos predominantes de acesso à saúde? 
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Segundo a PNAB de 2011 (BRASIL, 2011), a Atenção Básica se efetiva nas ações da ESF, 

sob a forma do trabalho das equipes multiprofissionais que assumem responsabilidade sanitária pela 

população de um determinado território, considerando a dinamicidade de vida e as necessidades de 

saúde das pessoas que vivem nesse território. A PNAB de 2017 (BRASIL, 2017), mesmo sem 

enfatizar o papel específico da Saúde da Família, mantém o foco das Equipes de Atenção Básica em 

territórios definidos, sobre as quais elas assumem responsabilidade sanitária. Desde sua criação, a 

ESF tem suas diretrizes sempre referenciadas aos territórios de responsabilidade das suas Equipes. 

Em outras palavras, uma Unidade de Atenção Básica se define a partir do seu território e da sua 

população, dos quais é indissociável. 

Essas considerações sugerem que, se a Integralidade demandou uma ressignificação das 

necessidades de saúde, a universalidade demanda uma ressignificação do acesso, levando em conta 

as diferentes necessidades e expectativas dos usuários, assim como as diferentes ofertas que a Atenção 

Primária pode disponibilizar, não apenas na Unidade de Saúde, mas também no território em que está 

inserida.  São várias as formas como as pessoas se comportam quanto à busca por serviços que possam 

ajudá-las a lidar com seus problemas e necessidades de saúde. Alguns buscam intensamente as UBS, 

ávidos por consumirem os serviços por elas ofertados, enquanto outros convivem com problemas de 

saúde até que eles se tornem insuportáveis, só então buscando algum recurso de saúde, ou sendo 

levados a eles em situações emergenciais.  

Cabe aqui uma observação sobre a existência de vários estudos que tratam da busca por 

serviços de Pronto-Atendimento, mesmo para necessidades que poderiam ser melhor resolvidas na 

APS, especialmente quando as UBS não garantem acesso aos moradores dos seus territórios. As 

relações entre os serviços de APS e os de pronto-socorro são o tema do trabalho realizado por Caccia-

Bava et al. (2011), no qual os autores investigam a busca de serviços de pronto atendimento por 

pessoas que apresentam queixas compatíveis com a APS, buscando conhecer as razões da não adesão 

daqueles usuários às unidades básicas e de saúde da família. Segundo os autores, 76% dos pacientes 

entrevistados apontaram fatores relacionados ao acesso e à acessibilidade (horário de funcionamento, 

tempo de espera, distância) e 19% referiram aspectos relativos ao estabelecimento de vínculos. 

Caccia-Bava et al. (2011) acrescentam que a maior adequação tecnológica das unidades de pronto-

atendimento também foi mencionada como estímulo para que estas fossem procuradas.   

Com relação às políticas públicas de saúde, uma iniciativa importante do Ministério da 

Saúde relacionada com a melhoria do acesso à saúde foi comentada no item 1.2 deste projeto, qual 

seja a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), especialmente seu componente referente ao 

acolhimento (BRASIL, 2004). Em vários municípios brasileiros, uma iniciativa que vem sendo 
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implementada mais recentemente é o Acesso Avançado, estratégia de reorganização da agenda e de 

processos de trabalho para facilitação do acesso desenvolvida em outros países (CURITIBA, 2014). 

Esse modelo foi primeiramente implementado em 1990 na Califórnia, Estados Unidos da América 

(MURRAY e TANTAU, 2000) (MURRAY e BERWICK, 2003) e, depois, nos anos 2000, no Reino 

Unido (NHS, 2011), bem como em outros países da Europa (CURITIBA, 2014). No Brasil, as 

primeiras iniciativas partiram de algumas unidades de Florianópolis (SC) em 2007 (NORMAN e 

TESSER, 2015) e de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) entre os anos de 2013 e 2014 (CURITIBA, 

2014). Nesse período, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (PR) implantou esse modelo para 

toda sua rede básica de saúde, como forma de organizar e qualificar o acesso (CURITIBA, 2014).  

Os trabalhos citados nesta introdução demonstram que o acesso à saúde continua sendo um 

grande desafio, instigando ao mesmo tempo os pesquisadores, gestores e trabalhadores da saúde 

coletiva nos seus esforços para compreenderem os mecanismos que aproximam ou afastam as 

Unidades Básicas de Saúde dos moradores dos seus territórios, bem como os cidadãos e suas 

organizações, na sua luta cotidiana pela saúde. Ao realizar essa pesquisa, em um território-vivo e com 

seus atores, espero contribuir com as reflexões e as práticas de saúde relacionadas com o direito e 

com o acesso à saúde, através do meu olhar, iluminado pelas experiências e percepções dos 

trabalhadores e moradores da Vila Nova York.  

 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

• Analisar a experiência e a percepção dos moradores e trabalhadores da UBS Vila Nova York 

quanto ao acesso à saúde e aos serviços de saúde. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Compreender a acessibilidade e as barreiras de acesso à UBS Vila Nova York, na percepção 

dos moradores do território e trabalhadores da Unidade 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Minha pesquisa teve como ponto de partida os direitos humanos e de cidadania, em especial 

o direito à saúde. Para embasá-la, busquei referencial teórico sobre a origem e o significado dos 

direitos humanos, dos direitos de cidadania e do direito à saúde, assim como busquei referências sobre 
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o conceito de acesso à saúde e sobre a concretização desse acesso no Brasil, no contexto da conquista 

e do desenvolvimento do SUS. Munido desse aporte teórico, meu projeto de pesquisa busca conhecer 

e analisar as experiências e percepções dos moradores e trabalhadores da saúde de um determinado 

território vivo sobre diversos aspectos relacionados com seu acesso à saúde, em especial à UBS 

responsável pela área.    

O cenário da pesquisa foi a UBS Vila Nova York (Figura 1) e seu território, compreendendo 

a área da Vila Nova York, localizada no Distrito Administrativo Aricanduva, na região leste da cidade 

de São Paulo (Figura 2). Segundo informações prestadas pela gerente da UBS, que registrei no Diário 

de Campo da pesquisa, a UBS é objeto do Contrato de Gestão 0014/2015, da Secretaria Municipal da 

Saúde de São Paulo com a Organização Social de Saúde Sociedade Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina, e está vinculada à Supervisão Técnica de Saúde Mooca/Aricanduva (STS MO/AR) e à 

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste (CRS Sudeste) da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo. 

 
 

Figura 1: Prédio da Unidade Básica de Saúde Vila Nova York 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 
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Figura 2: Mapa da cidade de São Paulo e localização geográfica do Distrito 

Administrativo de Aricanduva. São Paulo/SP. 

 

Fonte:  

 

A área de abrangência da UBS (Figuras 3 e 4) tem aproximadamente 1,85 Km2, nos quais 

residem aproximadamente 23.000 habitantes, em 7.000 domicílios (média de 3,28 

moradores/domicílio), na maioria de classe média baixa, com uma taxa de analfabetismo em torno de 

2,0%. A região conta com comércio local e aproximadamente 300 fábricas de grande, médio e 

pequeno porte, com cerca de 5300 trabalhadores. (Dados Censo 2010 – Projeção 2020). Segundo 

informações prestadas pela gerente da UBS, registradas no Diário de Campo, a UBS tem 21.631 

pessoas cadastradas, o que corresponde a cerca de 94% dos moradores da área. Cabe salientar que, 

com as mudanças no financiamento da Atenção Básica instituídas pela Portaria nº 2.979, de 12 de 

novembro de 2019, o repasse de transferências federais para os municípios passou a incluir como 

critério a população efetivamente cadastrada nas UBS. Essa mudança provocou esforços dos 

municípios para ampliar o cadastro das suas Unidades, em busca de manter ou mesmo ampliar os 

repasses. Esse processo também ocorreu na UBS Vila Nova York, que já vinha trabalhando nessa 

perspectiva, alcançando um elevado porcentual de população moradora cadastrada. 

Segundo dados de agosto de 2022 do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), a UBS Vila Nova York conta com 5 Equipes de Saúde da Família, com um total de 5 
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Médicos Generalistas, 5 Enfermeiros, 12 Auxiliares de Enfermagem e 30 Agentes de Comunitários 

de Saúde (ACS). Conta também com duas Equipes de Saúde Bucal (ESB) Modalidade I, e mais um 

Dentista com jornada de 20h semanais.  A Unidade possui Equipe Multidisciplinar de apoio, dividida 

em dois Polos, com os respectivos profissionais: o Polo de reabilitação (1 Fisioterapeuta, 1 

Nutricionista, 1 Educadora Física; 1 Fonoaudiólogo) e o Polo de Saúde Mental (1 Psiquiatra; 1 

Psicóloga; 1 Assistente social). Há também uma equipe de Consultório na Rua, com um médico 

generalista, duas enfermeiras, quatro auxiliares de enfermagem, dois agentes sociais e seis agentes 

comunitários de saúde, que prestam serviços à população em situação de rua. Completam a equipe 

10 funcionários da área administrativa. Durante o processo de planejamento e realização do trabalho 

de campo da pesquisa, a UBS foi gerenciada por uma Enfermeira Especialista em Saúde Pública e 

em Gestão Pública. (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – agosto de 2022). 

Realizei um estudo de natureza qualitativa (MINAYO, 2010), através do qual busquei 

compreender a experiência e as percepções da população que reside na área de uma UBS e dos 

trabalhadores que lá atuam quanto ao acesso à saúde e ao serviço de saúde.  

Segundo Minayo e Costa (2019), o termo “experiência” diz respeito ao que o ser humano 

apreende do lugar que ocupa na sociedade em que vive e das ações que nela realiza. Para as autoras, 

o sentido da experiência é a compreensão: antes de tudo, o ser humano compreende a si mesmo e ao 

seu significado no mundo da vida. E, por ser constitutiva da existência humana, a experiência 

alimenta a reflexão e se expressa na linguagem. Ou seja, “as pessoas falam do que experimentam” 

(MINAYO e COSTA, 2019, p. 9). 

Para captar as experiências e percepções de moradores do território, a estratégia foi realizar 

22 entrevistas semiestruturadas com pessoas identificadas pelos ACS, sendo 12 consideradas 

previamente como usuários da UBS e 10 consideradas previamente como não usuários da UBS. 

Inicialmente estavam previstas 10 entrevistas com cada um desses grupos, mas o grupo de usuários 

foi ampliado para contemplar moradores de uma ocupação instalada mais recentemente no território. 

Esse número de entrevistas mostrou-se suficiente para suprir o volume e a riqueza de dados, levando 

em conta o escopo da investigação. A seleção dos dois grupos para compor a amostra de moradores 

foi feita pelos ACS, a partir da minha solicitação quando da realização da primeira roda de conversa 

com os trabalhadores.  Naquela ocasião os trabalhadores manifestaram seu entendimento quanto aos 

moradores que consideravam como “usuários” e “não usuários” da UBS, sendo considerados como 

“usuários” aqueles moradores que frequentam a Unidade com alguma regularidade, estando 

vinculados a alguma programação oferecida por ela ou passando com frequência por acolhimento e 

atendimentos à demanda espontânea. Os moradores que utilizavam a UBS de forma apenas eventual, 
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por sua vez, foram considerados como “não usuários”. Nas entrevistas com os moradores fui sempre 

acompanhado pelo ACS da respectiva microárea. 

Quanto aos trabalhadores da Unidade, suas experiências e percepções foram captadas em três 

Rodas de Conversa. Como explicam Frazer e Gondim (2004), diversos grupos podem ter interesse 

em um mesmo assunto, podendo compreendê-lo de diferentes maneiras em função das suas 

características próprias.  

A opção por realizar entrevistas e Rodas de Conversa representa uma estratégia de 

apresentação de interações sujeito-objeto e seus desdobramentos. Segundo Paulo Freire (2020, p. 

139), a investigação no domínio do humano não se reduz a um ato mecânico. Trata-se de uma busca 

de conhecimento que “exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos temas 

significativos, a interpretação dos problemas”.  

Os dados foram produzidos das seguintes formas: 

Foram feitas entrevistas semiestruturadas com moradores da área de abrangência da UBS, 

incluindo usuários e não usuários da Unidade. Segundo Frazer e Landin (2004), as entrevistas na 

pesquisa qualitativa são apropriadas para investigações que busquem conhecer a percepção do mundo 

pelas pessoas, por privilegiar a fala dos atores sociais, permitindo atingir um nível de compreensão 

da realidade humana que se torna acessível por meio de discursos. Os mesmos autores consideram 

que a realização de entrevistas na pesquisa qualitativa apresenta vantagens como técnica de pesquisa, 

sendo elas a de:  

 

favorecer a relação intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado e permitir uma 

melhor compreensão dos significados, dos valores e das opiniões dos atores sociais 

a respeito de situações e vivências pessoais, e a de flexibilizar a condução da 

pesquisa e a avaliação de seus resultados, valorizando o papel do entrevistado na 

construção da sua interpretação pelo pesquisador (FRAZER; LANDIN, 2004 p. 

152). 

 

 A propósito, Fontana e Frey (2000) tratam o produto das entrevistas qualitativas como um 

“texto negociado” resultante de um processo interativo e cooperativo que envolve entrevistados e 

entrevistadores na produção do conhecimento.   

Foram também realizadas três Rodas de Conversa com trabalhadores da saúde da UBS. 

Segundo Moura e Lima (2014), as Rodas de Conversa são uma forma de produção de dados que 

permite partilha de experiências e reflexões pelos sujeitos, com interação entre o pesquisador e os 

pares, por meio de diálogos internos e, também, do silêncio observador e reflexivo. Nelas, segundo 
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os autores, o pesquisador participa da conversa como sujeito da pesquisa, ao mesmo tempo em que 

produz dados para discussão.  

 Os dados foram registrados em Diário de Campo. De acordo com Pezzato et al (2019), “o uso 

de diários transcende à pesquisa e, antes, foi e continua sendo largamente utilizado no cotidiano da 

vida de muitas pessoas, tornando-se, muitas vezes, um estilo de ser” (PEZZATO et al, 2019, p. 301). 

Segundo Pezzato e L’Abbate (2011), é significativo o número de estudos de natureza qualitativa, com 

diferentes abordagens teórico-metodológicas, que utilizam diários em seus trabalhos de campo. Ainda 

segundo as autoras os Diários de Campo trazem uma escrita implicada, e se materializam como um 

dispositivo ao mesmo tempo de pesquisa e pedagógico. As autoras destacam que o autor deposita 

neles suas reflexões, análises, emoções, e, também, as descrições do que viveu no campo de pesquisa, 

assim como a sua própria vida. Conclui afirmando que essas características dos diários de pesquisa 

possibilitam “que outros possam interagir com esses registros e, consequentemente, refletir, construir 

outras relações e redes entre o que está escrito e o que não está escrito, entre o vivido e o não vivido” 

(PEZZATO, et al, 2019, p. 301). 

Foram realizadas três Rodas de Conversas com trabalhadores e dois blocos de entrevistas 

com moradores – primeiramente com aqueles considerados como usuários da UBS e depois com os 

não usuários. Elas foram realizadas em etapas, de forma intercalada, de modo que cada etapa 

trouxesse elementos para aprofundar o tema na etapa seguinte. Todas as entrevistas e Rodas de 

Conversa foram gravadas e transcritas, com anuência dos participantes.  

A sequência de Rodas de Conversa e entrevistas foi a seguinte: 

• Roda de Conversa inicial 

• Entrevistas com moradores usuários da UBS 

• Segunda Roda de Conversa 

• Entrevistas com moradores não usuários da UBS 

• Roda de Conversa final 

 

As entrevistas e Rodas de Conversa foram semiestruturadas, orientadas por dois roteiros 

(Anexo 1 e Anexo 2) apresentados sob a forma de tópicos, possibilitando assim o aprofundamento de 

temas relevantes para a compreensão do objeto em estudo (FONTANA e FREY, 2000). 

É importante salientar que a alternância entre Rodas de Conversa e Entrevistas no processo 

de produção de dados buscou fazer com que cada etapa de produção de dados alimentasse a etapa 

seguinte. Assim, por exemplo, a Roda de Conversa inicial tratou de aspectos gerais do território e da 

população, e nela foram definidos os critérios para formação dos dois grupos de entrevistados. Essa 
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Roda também contribuiu para que fossem feitos ajustes nos questionários a serem utilizados nas 

entrevistas. A segunda Roda sucedeu as entrevistas com moradores-usuários, e trouxe subsídios para 

uma melhor compreensão do universo desses moradores. O mesmo ocorreu com a terceira Roda de 

Conversa, que sucedeu a segunda rodada de Entrevistas – essa com os moradores - não usuários. As 

informações registradas nos Diários complementavam ambos os processos – Entrevistas e Rodas – 

acrescentando informações e percepções do pesquisador sobre o andamento do trabalho de campo. 

A seleção dos entrevistados e dos participantes das Rodas possuiu intencionalidade, visando 

aproximar o pesquisador da realidade sob investigação, garantir pertinência ao meio social pesquisado 

e permitir a exploração das várias representações sobre o acesso à saúde naquele contexto 

(FONTANA e FREY, 2000). Busquei, assim, participantes com experiências diversas quanto à 

utilização do serviço, e que pudessem contribuir para a compreensão do objeto do estudo.  

Entre os trabalhadores da UBS, foram selecionados 6ACS, 2 Agentes Administrativos, 2 

Enfermeiros, 1 Médico de Família, 1 Cirurgião-Dentista, 1 Assistente Social, 1 Farmacêutico, 1 

Auxiliar de Enfermagem, 1 Auxiliar de Saúde Bucal, 1 Agente de Proteção Ambiental, além da 

Gerente da UBS. Buscou-se contemplar todas as Equipes de Saúde da Família da UBS e todas as 

categorias profissionais que as compõem (Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, ACS), todas 

as Equipes de Saúde Bucal da Unidade e os profissionais que as compõem (Cirurgião-Dentista e 

Auxiliar de Saúde Bucal), além de profissionais da Equipe multidisciplinar de Apoio (Assistente 

Social e Farmacêutica), da recepção da Unidade (Agentes Administrativos), e sua Gerente., 

totalizando 18 trabalhadores. Os trabalhadores foram convidados a participar da pesquisa durante 

visitas do pesquisador à UBS. Essa seleção teve como critério de inclusão o interesse demonstrado 

no tema da pesquisa, identificado pelo pesquisador em visitas prévias e em reunião prévia com os 

profissionais da UBS. Cabe esclarecer que o pesquisador não possui qualquer vínculo com os 

trabalhadores da Unidade, e a participação dos trabalhadores nas rodas foi voluntária, mediante 

liberação pela gerência da UBS. Foi garantido o direito de recusa de participação aos que assim 

desejassem. As rodas com trabalhadores da UBS foram realizadas durante o horário de trabalho, com 

a duração de aproximadamente 90 minutos cada. As rodas aconteceram na sala de reuniões da UBS, 

sem que houvesse necessidade de deslocamento dos trabalhadores para delas participarem, e 

utilizaram parte dos períodos destinados pela gestão à realização de reuniões semanais da equipe de 

saúde. Cabe informar que o tema do acesso à saúde é considerado prioritário pela Gerência e pela 

Equipe de saúde, e já era pauta habitual dos processos de discussão da Unidade.  

A seleção dos moradores foi realizada com a ajuda dos ACS. Todos os moradores da área 

de abrangência da UBS que participaram da pesquisa eram maiores de 18 anos. Os moradores da área 



52 
 

 
 

de abrangência foram convidados a participar da pesquisa pelo pesquisador, em visitas aos seus 

domicílios. As entrevistas foram realizadas nos próprios domicílios dos moradores, evitando assim 

que eles tivessem que se deslocar para participar da pesquisa. As entrevistas e Rodas de Conversa 

foram realizadas nos meses de julho e agosto de 2022.  

Durante as entrevistas foram tomadas todas as medidas recomendadas para prevenção da 

transmissão da COVID. Todos os entrevistados e participantes das Rodas haviam sido vacinados com 

as doses recomendadas de acordo com o imunizante aplicado. Foram observadas todas as normas de 

biossegurança preconizadas pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, tanto para a realização 

das rodas com trabalhadores quanto para o desenvolvimento das entrevistas com moradores. Foram 

seguidas as normas vigentes quanto à proteção individual e coletiva, incluindo distanciamento, 

utilização de álcool gel e de máscaras faciais adequadas. Os trabalhadores utilizaram máscaras e 

álcool gel fornecidos pela instituição para uso rotineiro no serviço. Para as entrevistas com moradores, 

o pesquisador forneceu máscaras N95 e frascos de álcool gel para os entrevistados, assim como 

prestou orientações para sua devida utilização. O pesquisador também utilizou máscara N95 e álcool 

gel. 

O Grupo de funcionários que participou das 3 Rodas de Conversa foi assim composto: 6 

Agentes Comunitários de Saúde, 2 Agentes Administrativos, 2 Enfermeiros, 1 Médico de Família, 1 

Cirurgião-Dentista, 1 Assistente Social, 1 Farmacêutico, 1 Auxiliar de Enfermagem, 1 Auxiliar de 

Saúde Bucal, 1 Agente de Proteção Ambiental e 1 Gerente (Enfermeira). 

A composição do grupo de trabalhadores segundo idade e sexo é apresentada no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Distribuição dos trabalhadores participantes das Rodas de Conversa segundo 

idade e sexo. São Paulo, 2022.  

 

Idade Sexo Total 

Feminino Masculino 

20 a 29 anos 1 0 1 

30 a 39 anos 6 1 7 

40 a 49 anos 5 1 6 

50 a 59 anos 2 1 3 

60 a 69 anos 1 0 1 

Total 15 18 18 

Fonte: Elaboração própria do autor, com base em informações fornecidas pelos trabalhadores. 
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Com relação aos moradores entrevistados, a composição do grupo segundo idade e sexo é 

apresentada no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Distribuição dos moradores participantes das Rodas de Conversa segundo idade 

e sexo. São Paulo, 2022. 

 

Idade Sexo Total 

Feminino Masculino 

30 a 39 anos 3 0 3 

40 a 49 anos 3 0 3 

50 a 59 anos 1 1 2 

60 a 69 anos 5 1 6 

70 a 79 anos 4 1 5 

80 a 89 anos 2 0 2 

90 a 99 anos 1 0 1 

Total 19 3 22 

Fonte: Elaboração própria do autor, com base em informações fornecidas pelos moradores. 

 

 

O percurso metodológico proporcionou ao pesquisador uma aproximação com alguns 

fundamentos da pesquisa participativa, na medida em que os profissionais envolvidos puderam 

participar do desenvolvimento da Pesquisa, desde a escolha do objeto de estudo, a definição dos 

critérios para formação dos grupos de entrevistados e até a finalização dos questionários que serviram 

como roteiro para as Entrevistas. E, também, porque terão a possibilidade de utilizar o saber 

produzido pela pesquisa, cuja realização demandou sua efetiva participação. Essa perspectiva 

participativa foi também fundamental para a definição do campo de pesquisa. Conforme apresentado 

na Introdução desta Dissertação, o campo contemplou critérios de gestão participativa, o que permite 

esperar que os resultados da pesquisa sejam efetivamente apropriados pela Equipe de Saúde.   

Essas intencionalidades foram sendo construídas no processo cuidadoso de aproximação 

entre o pesquisador e a equipe e perpassaram todo o desenvolvimento da pesquisa, o que me permite 

afirmar que ela foi feita em conjunto com todos os seus atores. 
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Após leitura exaustiva das transcrições e diários, os dados produzidos foram sistematizados 

em quadros, com utilização do software MAXQDA, e tiveram seu conteúdo organizado e 

categorizado. O projeto previa que o material fosse sistematizado em categorias de análise que 

envolveriam linhas como “acesso”, “barreiras” e “acessibilidade”, semelhantes às linhas de outros 

trabalhos desenvolvidos sobre o tema do acesso à saúde (VIEGAS et al., 2015; LIMA et al, 2007; 

SANCHEZ E CICONELLI (2012), e outras que se constituíssem a partir dos dados empíricos. Meu 

percurso metodológico me levou a produzir uma análise indutiva, sem códigos pré-estabelecidos e 

sem a formulação de hipóteses. Também não utilizei a frequência ou a ponderação das palavras para 

definir códigos e categorias de análise, optando por selecionar categorias que me pareceram mais 

relevantes em função das particularidades da realidade trazidas pelas entrevistas e Rodas de Conversa. 

Assim, me debrucei sobre questões suscitadas no desenvolvimento do trabalho de campo do projeto 

de pesquisa, em função da singularidade do território, da população e do serviço nele inserido, a saber: 

“o acesso à UBS Vila Nova York – há de fato barreiras?”, “o acesso à UBS Vila Nova York: a atenção 

às diferentes necessidades e demandas dos moradores”, “o papel dos ACS como mediadores do 

acesso à UBS” e “há mesmo usuários e não usuários da UBS?”  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao iniciar a apresentação dos resultados, relato aqui três particularidades do campo da 

pesquisa que julgo relevantes para uma melhor compreensão do contexto pesquisado. A primeira se 

refere ao território, que se trata de uma área urbanizada, com predomínio de ruas asfaltadas, com boas 

condições de saneamento básico, e com residências de modo geral modestas, mas bem estruturadas. 

Nessas áreas residem cerca de 80% da população da Área de Abrangência da UBS. Em contraste com 

essas características gerais, a área de abrangência da UBS contém áreas dos bairros Jardim 

Aricanduva e Vila Antonieta, com residências de mais alto padrão, na qual residem cerca de 15% dos 

moradores da área de abrangência da UBS Vila Nova York. Também em contraste com as 

características gerais do bairro, há na área de abrangência da UBS duas ocupações, com condições 

extremamente precárias de habitação e saneamento, nas quais vivem aproximadamente 5% do total 

de moradores.  

A segunda particularidade se refere à UBS Vila Nova York, unidade de saúde com longa 

existência naquele território, onde está há mais de 40 anos, sendo ela portadora de uma história e de 

memórias de prestação de cuidados à saúde da sua população. A UBS está bem localizada dentro do 
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território de abrangência, podendo ser acessada a pé ou com um único meio de transporte coletivo 

por todos os moradores da área. Trata-se de uma unidade de saúde muito bem estruturada, com prédio 

amplo e com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de ao menos dez núcleos de 

saber, com ampla oferta de serviços que vão da assistência individual a ações na comunidade, 

passando por várias modalidades de atividades educativas com grupos, voltadas para diversos 

problemas e necessidades de saúde.  

A terceira observação se refere ao fato de a UBS ter sido gerenciada nos dois anos que 

antecederam a pesquisa por uma profissional bastante qualificada para a função, sendo ela enfermeira 

com especializações e experiência em Saúde Pública e em Gestão. Esse aspecto se reflete na 

organização dos processos de trabalho e na boa dinâmica de relacionamento com trabalhadores e 

usuários, evidenciados em todas as etapas de elaboração e desenvolvimento da pesquisa. Cerca de 

dois meses após a realização do trabalho de campo a gerente foi substituída por outra profissional, 

também qualificada para a função, sinalizando para a continuidade desse histórico de boa gestão da 

UBS. 

É importante também reiterar que falo do lugar de um profissional de saúde que, ao longo das 

últimas 4 décadas, viveu intensamente os processos micropolíticos dos serviços públicos de saúde, 

especialmente os de APS, e de equipes de gestão do SUS, o que me permite captar e reconhecer os 

dilemas, as limitações e os desafios vividos pelos trabalhadores e gestores da saúde coletiva no seu 

trabalho cotidiano. Esta experiência me propicia  reconhecer  a  complexidade  da  teoria  e das 

práticas de saúde coletiva, e, portanto, a necessidade permanente de analisar e interpretar os seus 

contextos e fenômenos. Assim, ao principiar a apresentação dos resultados da pesquisa que realizei, 

devo declarar que muitas vezes fui surpreendido por situações com as quais me deparei no campo de 

pesquisa, condição esta que permeará o tratamento dos temas apresentados a seguir, que são os que 

considerei como sendo os de maior relevância entre os diversos assuntos tratados nas entrevistas e 

rodas. 

Quanto à apresentação dos resultados, saliento que como afirmei anteriormente, o projeto 

previa que os dados coletados seriam sistematizados e analisados em categorias como “acesso”, 

“barreiras”, e “acessibilidade”, semelhantes às linhas de outros trabalhos desenvolvidos sobre o tema 

do acesso à saúde, e outras que se constituíssem a partir dos dados empíricos. No entanto, os 

resultados do trabalho de campo trouxeram novas percepções sobre o tema do acesso à saúde, 

suscitando a necessidade de repensar a organização de categorias e a análise dos resultados. Como 

indica o trabalho de Giovanella e Fleury (1996), apresentado na Introdução desta Dissertação, o 

acesso representa uma síntese do conjunto de dimensões que permeiam as relações entre os usuários 
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e uma UBS. Assim, boa parte dos Resultados aqui apresentados se referem a aspectos das relações 

que captei nas entrevistas e nas Rodas de Conversa, assim como em todo o processo de realização da 

pesquisa. 

Ao longo das entrevistas e Rodas de Conversa que realizei, foram quatro os aspectos que 

chamaram especialmente a minha atenção, e, por isso, serão os objetos dos itens desse tópico de 

Resultados: o primeiro se refere ao amplo acesso dos moradores à Unidade, o segundo relacionado 

com as diferentes formas de relacionamento instituídas entre os moradores e a UBS, o terceiro relativo 

aos fortes vínculos estabelecidos entre os ACS e os moradores, incluindo aqueles considerados como 

não usuários da UBS. Nos três aspectos, as experiências e percepções coletadas não confirmaram as 

delimitações rígidas inicialmente estabelecidas entre os grupos de “usuários” e de “não usuários” da 

UBS – o que constituiu um quarto objeto de interesse. 

Assim, iniciarei a apresentação dos resultados pelas observações quanto às barreiras ao acesso, 

para depois abordar as relações estabelecidas entre os moradores e a Unidade para resolverem suas 

demandas e necessidades de saúde. Em seguida, tratarei do papel dos Agentes Comunitários como 

mediadores do acesso dos moradores à saúde e, por fim, apresentarei os resultados relacionados com 

as diferentes formas de utilização da UBS, colocando em questão a delimitação feita inicialmente 

entre os “usuários” e os “não usuários” do SUS. 

 

4.1. O ACESSO À UBS VILA NOVA YORK – HÁ DE FATO BARREIRAS? 

 

Aqui moramos eu, minhas três filhas e o meu marido. A gente 

mora aqui há três anos, e é bem tranquilo.  Temos o apoio da 

UBS, nunca deixaram de me atender, no acolhimento ou no 

encaixe do dia (Morador-usuário 9). 

 

As barreiras de acesso aos serviços de saúde são o tema central de grande parte dos artigos 

sobre o acesso estudados durante a elaboração do projeto que deu origem a esta dissertação. Na 

verdade, minha percepção é de que o acesso à saúde tem sido mais frequentemente estudado pelo seu 

oposto - a falta de acesso e as barreiras que se interpõem entre a população e os serviços de saúde – 

do que pelo seu significado como conquista no dia a dia das pessoas. Assim, cabe aqui um olhar sobre 

o que as entrevistas e as Rodas de Conversa trouxeram quanto a obstáculos ao acesso dos moradores 

à UBS Vila Nova York. 

As barreiras de acesso mais mencionadas na produção científica são barreiras geográficas, 

relacionadas com a disponibilidade de serviços em cada localidade (SANCHEZ E CICONELLI, 

2012), (ADAY E ANDERSEN, 1974), (DONABEDIAN, 1973), (PENCHANSKY E THOMAS, 
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1981), (UNGLERT, 1990), barreiras financeiras, relacionadas com a capacidade de pagamento dos 

potenciais usuários (SANCHEZ E CICONELLI, 2012), (DONABEDIAN, 1973), (PENCHANSKY 

E THOMAS, 1981), (UNGLERT, 1990), (GIOVANELLA E FLEURY, 1996), barreiras sócio-

organizacionais, relacionadas com atributos da população como suas características sociais, 

organizativas, culturais, educacionais e de consciência sanitária (ADAY E ANDERSEN, 1974), 

(DONABEDIAN, 1973), (SANCHEZ E CICONELLI, 2012), (GIOVANELLA E FLEURY, 1996), 

barreiras organizacionais, relacionadas com uma dimensão técnica, que envolve a organização do 

serviço e a qualidade do serviço, o horário de atendimento, o grau de acolhimento e a aceitabilidade 

recíproca entre os profissionais de saúde e as pessoas usuárias e as representações sociais sobre os 

cuidados com a saúde e sobre o sistema de atenção (ADAY E ANDERSEN, 1974), (PENCHANSKY 

E THOMAS, 1981), (UNGLERT, 1990), (GIOVANELLA E FLEURY, 1996), (TEIXEIRA, 2003) 

e, por fim, barreiras relacionadas com o acesso à informação, associada aos conceitos de 

empoderamento e de letramento para a tomada de decisões de saúde (SANCHEZ E CICONELLI, 

2012) (MCINTYRE E MOONEY, 2007). 

A princípio, considerando a bibliografia estudada, eu esperava encontrar barreiras dessas 

ordens também no meu contexto de pesquisa. No entanto, as experiências e percepções dos moradores 

do território, captadas nas entrevistas, indicaram que o acesso dos moradores à UBS Vila Nova York 

é bastante amplo, com poucas menções a obstáculos de qualquer natureza. A seguir, vamos tratar de 

cada um dos tipos de barreiras e de como elas se apresentaram – ou não se apresentaram – durante a 

pesquisa. 

Quanto a barreiras geográficas, os entrevistados não mencionaram aspectos relevantes que 

impedissem ou dificultassem seu acesso à UBS. Ao contrário, disseram que a Unidade é bem 

localizada, que está situada em uma área bastante plana, sem grandes aclives ou declives, e que é 

acessível para os moradores de todo o território. Um córrego, que poderia representar uma barreira 

geográfica para os que moram além dele, pode ser atravessado através de uma ponte recentemente 

reformada. 

 

Para a UBS eu vou a pé (Morador-usuário 1). 

 

Para a UBS eu vou em 10 minutos, é super-rápido, tem o acesso pela 

ponte, que conseguiram arrumar, e ajuda bem (Morador-usuário 2). 
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Durante todo o trabalho de campo, a única menção a uma possível barreira geográfica foi feita 

por um trabalhador, numa das Rodas de Conversa. Ele se referiu a uma usuária que achava a UBS 

distante. O mesmo trabalhador, no entanto, problematizou o ponto de vista da moradora, sugerindo 

que outros fatores podem ter interferido nessa percepção de distância manifestada pela moradora: 

 

Na minha área, que é de ocupação, também tem pessoas que 

não utilizam o serviço de saúde por acharem distante, sendo que 

é muito próximo, né? Tive uma gestante que voltou para 

Alagoas, para Arapiraca. porque lá ela saía da casa, 

atravessava a rua e o posto era lá, sendo que aqui ela andava 

algumas quadras para chegar até o posto. Ela preferiu voltar 

para o Estado dela para passar a gestação... Mas acho que não 

foi por isso não. Acho que foram outras coisas que levaram ela 

de volta... (Trabalhador 1). 

 

Mesmo com essa ressalva, foi possível concluir que a localização geográfica da UBS naquele 

território é um fator que facilita o acesso dos moradores ao serviço. 

É importante salientar que, como ressaltamos na Introdução dessa Dissertação, esse aspecto 

geográfico, relacionado com a disponibilidade de serviços em cada localidade, foi especialmente 

valorizado nas primeiras abordagens teóricas do tema do acesso à saúde, nos anos de 1970. Aday e 

Andersen (1974), por exemplo, definiam o acesso aos serviços de saúde levando em consideração as 

características da população e as condições organizacionais e geográficas do sistema de saúde. 

Donabedian (1973), por sua vez, se referia a dificuldades de acesso relacionadas com aspectos do 

tempo e do espaço. Ou ainda, no contexto brasileiro, nos primórdios do SUS e da estruturação das 

redes básicas de saúde nos municípios, Unglert (1990), enfatizava a distância entre a residência do 

usuário e o serviço de saúde e o tempo necessário para esse deslocamento como barreiras geográficas 

de grande relevância. Com o desenvolvimento do SUS, esse aspecto parece ter perdido relevância, ao 

menos no contexto dos municípios que efetivamente investiram na implantação das suas redes básicas 

de saúde. 

O mesmo acontece com as barreiras financeiras, mais presentes na bibliografia brasileira 

sobre o acesso à saúde antes do advento do SUS. No nosso caso, em se tratando de um serviço público 

e gratuito, elas poderiam se referir a eventuais gastos dos moradores com os deslocamentos até a 

UBS. Esse aspecto não foi mencionado em nenhuma entrevista, cabendo salientar que as duas 

comunidades mais pobres do território, localizadas em duas áreas de ocupação, são bem próximas da 

Unidade, e os entrevistados nelas residentes relataram ir caminhando até a UBS. 
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Eu vou caminhando, sem dificuldades (Morador-usuário 12). 

 

Os moradores entrevistados também não fizeram menção a fatores que pudessem ser 

caracterizados como barreiras sócio-organizacionais da população. Ao contrário, as pessoas 

demonstram ter consciência do seu direito à saúde, compreendendo a UBS como um recurso público 

importante para alcançá-lo. Uma moradora, ao tratar desse direito, fez um contraponto em relação a 

países que não possuem sistemas públicos de saúde de caráter universal: 

 

Eu acho que o SUS é um exemplo para muitos lugares. .... tem 

uma cliente minha que o filho dela foi morar nos Estados 

Unidos, e ele ficou horrorizado porque estava com gripe, foi ao 

médico, e depois veio uma cartinha com a conta para ele pagar. 

Aqui, se eu tenho uma gripe, eu vou no posto, passo em consulta 

e ainda saio com o remédio. Lá não, você passou no médico, 

você vai comprar o remédio, e você vai pagar no final do mês. 

Vem a continha que nem uma conta de água e de luz. Aqui a 

gente tem isso e não dá valor (Morador-usuário 2). 

 

Uma observação interessante, feita por alguns trabalhadores nas Rodas de Conversa, se refere 

a moradores que possuem planos de saúde, e que dizem não utilizar sistematicamente a unidade por 

entenderem que, assim fazendo, facilitam a utilização do serviço por moradores que dela necessitam: 

 

Tem aquela fala: “como eu tenho condições de pagar um 

convênio, vou deixar a vaga para quem não tem condições”. 

Eles entendem que, utilizando o serviço público, estão tirando 

a vaga de quem não tem condições de pagar um convênio. Aí a 

gente está explicando isso para eles, que o serviço é para todos, 

porém, eles ainda entendem dessa maneira, acham que se não 

ocuparem uma vaga, outra pessoa vai conseguir o atendimento 

(Trabalhador 2). 

 

Trata-se de uma concepção a ser melhor compreendida, uma vez que os moradores, mesmo 

sem fazerem críticas ao sistema público ou mencionarem barreiras para seu acesso a ele, renunciam 

ao seu direito, optando pelo sistema privado. 

Com relação a barreiras organizacionais do serviço, houve relatos pontuais de dois 

moradores sobre problemas que, em algum momento, dificultaram ou impediram seus acessos à 

Unidade.  

O primeiro deles se referiu a dificuldades decorrentes da ausência do médico de uma das 

Equipes de Saúde da Família, responsável pela área na qual reside. 
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... não estou fazendo tratamento na UBS, porque não tem... A 

minha área está sem médico ... ficou muito tempo sem médico 

(Morador-usuário 5). 

 

Segundo a ACS que acompanhava a entrevista, a área realmente ficou temporariamente sem 

seu médico, e o médico responsável por outra área passou a se responsabilizar por ela, acumulando 

funções e comprometendo o acompanhamento da sua população. Ao longo da entrevista a ACS 

informou a moradora sobre a chegada, naquele mesmo dia, do novo médico: 

 

ACS: Nosso médico começou hoje, uma boa notícia para você!  

Moradora: Olha, e eu estou aqui metendo a língua. 

ACS: O Doutor (nome do profissional) chegou, começou hoje. 

Moradora: Ah é, agora vai colocar tudo em ordem, né? Então, 

aí eu preciso fazer meus exames de rotina, já faz mais de um 

ano que eu fiz os exames, então estou precisando fazer de novo 

(Diálogo entre a ACS e o morador-usuário 5). 

 

Com relação ao trabalho médico, um problema importante na unidade, assim como em outras 

UBS do SUS da cidade de São Paulo, tem sido a contratação para a Estratégia de Saúde da Família 

de médicos em regime de prestação de serviços (conhecido popularmente como contratação pessoa 

jurídica ou pejotização), muitas vezes com jornadas inferiores à dos demais médicos de família 

estatutários ou celetistas, que é de 40 horas semanais. Essa forma de contratação não garante nenhum 

direito previsto na CLT ou outro benefício para o trabalhador, e a fragilidade desse vínculo tende a 

provocar maior rotatividade de médicos nas UBS. Esse problema, que pode gerar barreiras de acesso, 

foi captado durante conversa com a Gerente da Unidade, tendo sido registrado no Diário de Campo. 

O segundo aspecto mencionado nas Rodas de Conversa, que caracteriza uma barreira de 

acesso, ainda que temporária, se referiu uma pessoa que passou pelo acolhimento na UBS durante o 

período da tarde, e não conseguiu marcar consulta:  

 

... a única coisa que eu acho é que tinha que marcar consulta a 

qualquer hora que você fosse lá. Eles só marcam de manhã, e 

as vezes você não tem disponibilidade de ir lá na parte da 

manhã. Mas é a única coisa, do contrário eu sempre fui bem 

atendida, não tenho reclamação não. Só facilitaria muito se 

você a qualquer hora que fosse lá, elas marcassem a consulta 

(Morador-usuário 1). 
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De acordo com relato de funcionários, desde a implantação do Acesso Avançado, a marcação 

de consultas foi estendida para todo o horário de funcionamento da UBS. Como a moradora-usuária 

1 declarou que não comparecia à UBS há vários meses, desconhecia essa informação. 

Outro problema que pode ser relacionado como barreira organizacional do serviço se refere à 

área odontológica. Como é bastante comum no município de São Paulo, não há uma correspondência 

entre os números de Equipes de Saúde Bucal e de Saúde da Família – na UBS Vila Nova York há 

apenas duas Equipes de Saúde Bucal para cinco Equipes de Saúde da Família. Essa situação foi objeto 

de comentário numa das Rodas de Conversa com trabalhadores: 

 

Um problema é a questão da odontologia. A gente conseguiu 

ampliar de uma para duas equipes. Os profissionais da 

odontologia também atendem no sistema de Acesso Avançado, 

mas eles são insuficientes para uma cobertura da uma área das 

cinco equipes. Se todo mundo vier bater aqui, se toda nossa 

demanda de prótese bater de uma vez, não tem como dar conta. 

Aí que exige deles essa forma de classificar, de prioriza 

(Trabalhador 3). 

 

Em contraposição às barreiras de acesso relacionadas com a organização dos serviços de 

saúde, podemos mencionar comentários de moradores e trabalhadores sobre aspectos organizacionais 

que potencializam o acesso à UBS Vila Nova York. Nas entrevistas com os moradores foram muitas 

as menções ao acolhimento e ao Acesso Avançado. A agilidade no atendimento foi um dos aspectos 

mais valorizados pelos moradores quanto ao acesso à Unidade. O acolhimento e o Acesso Avançado 

são, portanto, fatores organizacionais positivos quanto à facilitação do acesso dos moradores à UBS.  

Cabe lembrar que, como indicam trabalhos citados na Introdução desta Dissertação, o 

acolhimento tem sido bastante valorizado entre os aspectos da acessibilidade ligados aos serviços de 

saúde. Para Teixeira (1993), o acolhimento e a organização dos processos de trabalho são exemplos 

de ações que podem ampliar a oferta e melhorar a acessibilidade dos serviços de saúde. E Penchansky 

e Thomas (1981) incluem o grau de acolhimento e a aceitabilidade recíproca entre os profissionais de 

saúde e as pessoas usuárias entre as dimensões mais relevantes do acesso.   

Apresento a seguir alguns comentários dos usuários, com menções ao papel do acolhimento 

na promoção do acesso à UBS Vila Nova York: 

 

Eu não vou para o hospital não, porque é muito cheio. Eu vou 

logo para o posto de saúde procurar a vaga do dia. O 

acolhimento. Passo lá, que dá para passar na vaga do dia. Às 

vezes vou de manhã, às vezes vou à tarde (Morador-usuário 11). 
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Olha, pela minha experiência do posto eu estou satisfeita, 

porque tem tudo lá né? Tem vacina, tem o acolhimento... 

Quando preciso passo lá, e levo meus dois filhos que não 

participam do convênio do meu marido... (Morador-não-

usuário 3). 

 

Assim como acontece com o acolhimento e com o Acesso Avançado, o horário de atendimento 

da Unidade é um fator organizacional que potencializa o acesso à UBS Vila Nova York: a Unidade 

fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 19:00 horas e abre também ao menos um sábado por 

mês, propiciando um horário alternativo para os que não podem frequentá-la durante a semana. Com 

relação a esse aspecto, cabe comentar que há, no município de São Paulo, unidades com horário de 

funcionamento mais restrito, das 7:00 às 17:00 horas, o que certamente representa uma limitação para 

o acesso de parte dos moradores àquelas Unidades. 

Vale lembrar que esse aspecto foi citado na Introdução desta Dissertação, quando tratamos 

do trabalho de Unglert (1990). A autora incluiu os horários de atendimento entre aspectos técnicos 

do acesso, juntamente com a qualidade da atenção oferecida.  Penchansky e Thomas (1981) também 

abordam o tema, ao situar a disponibilidade dos serviços entre os aspectos fundamentais do acesso. 

As entrevistas com usuários indicam, assim, um acesso fácil à UBS: 

 

 

Eu acho que é fácil ser atendida lá, não tenho problemas não 

(Morador-usuário 7). 

 

Os trabalhadores também trataram do acolhimento nas Rodas de Conversa, enfatizando seu 

papel na criação de vínculo com os moradores. 

 

Com o acolhimento, a gente acaba criando um vínculo com o 

usuário. A gente, como uma equipe (Trabalhador 4). 

 

O Acesso Avançado foi igualmente objeto de comentários nas Rodas de Conversa com 

trabalhadores. Eles explicaram o objetivo desse modelo, e, também, o caminho percorrido pela equipe 

para reorganizar os processos de trabalho relacionados com o acesso: 

 

... a gente chama de Acesso Avançado, porque esse é o nome do 

modelo implantado, mas a discussão que levou a tudo isso foi o 

acesso à saúde. A gente trabalhou essa mudança de paradigma 

dos profissionais, independentemente da categoria, para eles 
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estarem abertos para essas mudanças na UBS. Isso que foi 

construído aqui desde 2019... Toda a equipe sentou e discutiu 

situações que ampliaram nosso olhar para a demanda do dia 

(Trabalhador 3). 

 

... toda a equipe tem que estar preparada para acolher e dar 

resolutividade para a demanda do dia. Então, se precisar de 

uma psicóloga ela tem que estar disponível, organizar o seu dia 

para acolher aquela demanda que chegou e dar resolutividade. 

Fazer hoje, dar solução para o problema do usuário. Foi isso 

que a gente discutiu muito, e a nossa proposta foi essa mudança 

de paradigma, para dar solução para a demanda do dia. A 

própria equipe gere a demanda do dia (Trabalhador 3). 

 

Outros dois aspectos relacionados com a organização do serviço, mais especificamente com 

a estrutura e o funcionamento da Unidade, foram também comentados de forma positiva nas 

entrevistas com moradores. O primeiro se refere à acessibilidade do consultório odontológico, 

enquanto o segundo está relacionado com a melhoria das condições de trabalho e de atendimento 

depois de uma reforma do prédio da Unidade: 

 

O nosso dentista era em cima, só que, por conta da 

acessibilidade, eles resolveram descer. Eu falei, [nome do 

marido da usuária que acompanhava a entrevista], acho que 

eles mudaram por causa disso, uma pessoa de idade não pode 

subir escada, como é que faz? Que nem o dia que o [nome do 

marido] passou mal, e a médica teve que descer para atender 

ele. ... a médica desce para atender, agora o dentista como que 

vai lá embaixo, se a cadeira dele é lá em cima? Não tem como! 

(Morador-usuário 8). 

 

Então, nossa UBS aqui melhorou muito depois da reforma. 

Inclusive, eu acho até que o pessoal que trabalha lá está 

trabalhando mais tranquilo, que dá para desenvolver um 

trabalho melhor, entendeu? (Morador-usuário 8). 

 

A única menção dos entrevistados a barreiras relacionadas com a informação foi feita por 

uma moradora, que falou da importância de ampliar a disseminação de informações sobre a Unidade 

para orientar os moradores quanto ao funcionamento da Unidade e aos serviços disponíveis:  

 

Falta informação. ... seria assim um canal que a própria UBS 

poderia estar informando as pessoas. A própria UBS poderia 

passar um informativo de como ela pode ajudar os moradores. 

Oh, lá na nossa UBS tem isso, isso e isso! Se precisar, conta 

com a gente. Então isso é uma coisa que poderia melhorar. 
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Trabalhar mais com conscientização e com informação. É, para 

a pessoa ficar esclarecida, que tem gente que não é esclarecida 

e não tem as informações, que fica reclamando sem saber. ... se 

houver informações para passar para as pessoas que utilizam, 

deve melhorar mais ainda (Morador-usuário 8). 

 

Também os trabalhadores valorizaram o tema da informação, com vários enfoques – o papel 

da mídia na divulgação do SUS e a falta de informações sobre o funcionamento do sistema, entre 

outros:   

 

Nos planos de saúde a coisa não é ágil, igual ao SUS também, 

que também tem uma certa demora. Eu também acredito que a 

mídia não mostra o lado bom do SUS, ela mostra só o lado ruim, 

a parte boa a mídia não mostra. Isso também influencia 

algumas pessoas a não utilizarem a UBS (Trabalhador 4).  

 

Falta essa compreensão de que nós temos a atenção primária, 

a secundária e a terciária. Muitos usuários querem coisas 

imediatistas né. Falta esse tipo de informação, esclarecimento 

para a população (Trabalhador 1). 

 

Como tratamos na Introdução desta Dissertação, a informação tem sido tema frequente nos 

trabalhos sobre o acesso à saúde. Sanchez e Ciconelli (2012), por exemplo, valorizam o acesso à 

informação e o empoderamento para a tomada de decisões entre os aspectos envolvidos com o acesso 

à saúde. E para McIntyre e Mooney (2007), as informações que profissionais de saúde e pacientes 

possuem são determinantes para a qualidade da interação entre o sistema de saúde e o indivíduo.  

No contexto da pesquisa aqui apresentada, moradores e trabalhadores parecem dispor de 

muitas informações sobre o funcionamento da UBS, especialmente em função do trabalho dos ACS. 

Mas os próprios moradores e trabalhadores apontam lacunas na disseminação dessas informações 

para o conjunto dos moradores, demonstrando compreender as consequências desse problema.  

Para concluir esse tópico relacionado com as barreiras de acesso à UBS Vila Nova York, resta 

tratar de uma questão me instigou especialmente. Me refiro ao uso do sistema de saúde pelos homens, 

e, no caso em estudo, da sua menor presença na UBS em comparação com a frequência das mulheres. 

Optei por tratar desse tema de forma separada, sem enquadrá-lo em nenhuma das quatro modalidades 

de barreiras apresentadas ao longo do tópico. 

Inicialmente cabe lembrar que essa situação é bastante recorrente, sempre que se analisa o 

movimento de UBS das mais diversas localidades do país. Couto et al (2010), ao comparem a 

presença e o uso que homens e mulheres fazem dos serviços, constataram que elas são predominantes 
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na clientela, tanto na frequência, quanto na familiaridade com os espaços e com a lógica de 

organização dos serviços (COUTO, 2010).  

Como tratamos na introdução, alguns autores abordam o tema numa perspectiva de gênero, 

considerando que a imagem predominante do masculino na nossa sociedade tende a torná-los avessos 

ao cuidado (BOTTON, 2017), enquanto outros procuram identificar fatores mais específicos que 

podem motivar essa diferença na utilização de serviços de saúde por homens e mulheres (VIEIRA, 

2013).  

No caso da UBS Vila Nova York, os trabalhadores que participaram das Rodas de Conversa 

trataram das dificuldades para atraírem os homens para as programações da Unidade. Seus 

argumentos abrangem aspectos “culturais”, aspectos relacionados com o horário de trabalho e até 

com o sistema econômico vigente no país. Os trabalhadores questionaram se esses fatores se 

constituem em barreiras de acesso, ou se compõem um quadro mais amplo de fatores culturais, sociais 

e econômicos presentes na nossa sociedade, que afastam os homens dos serviços de saúde: 

 

... tem coisa que a gente oferta, porém não tem uma adesão dos 

homens por causa da empresa em que trabalham e do horário 

de trabalho. Quando o trabalhador vai conseguir usufruir de 

alguma ação preventiva? Não consegue! Porque se ele chegar 

no serviço dele com uma declaração de comparecimento em um 

grupo de alongamento, a empresa não vai abonar. Então, além 

do aspecto cultural, tem um problema do cotidiano, e ele não 

consegue participar de ações preventivas. Talvez isso seja uma 

barreira, mas não uma barreira da unidade de saúde. Recursos 

tem, acesso tem, porém não tem a adesão. É uma barreira do 

sistema capitalista (Trabalhador 5). 

 

 Apesar de reconhecer que há fatores objetivos que efetivamente dificultam o acesso dos 

homens às UBS, concordo com os trabalhadores quanto à complexidade dos mecanismos envolvidos 

nesse processo. E, ouvindo seus relatos sobre esforços que têm feito para atrair os homens para os 

cuidados com a saúde, entendo que, mais que remover barreiras de acesso, mudar a relação dos 

homens com sua saúde é um desafio que vai além dos serviços de saúde, envolvendo mudanças mais 

profundas na nossa sociedade.  

 No que concerne aos serviços de saúde, a UBS Vila Nova York tem agido em consonância 

com as conclusões do estudo de Vieira et al (2013), em que os autores afirmam que:  

 

para atender às peculiaridades da população masculina, é 

necessário que os profissionais de saúde se capacitem, 

problematizem a realidade de cada UBS e, juntamente com os 
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gestores, vislumbrem e operacionalizem estratégias inclusivas 

de atendimento (VIEIRA et al, 2013, p 120). 

 

Nas Rodas de Conversa, os trabalhadores apresentaram algumas estratégias que a UBS utiliza 

para atrair a população masculina para os cuidados com a saúde: 

 

Nosso trabalho é atrair os homens para o cuidado. A gente 

iniciou esse trabalho há dois anos, para entender o movimento 

da comunidade, e possibilitar o acesso dos homens de acordo 

com essas características. A gente já tem o Acesso Avançado. E 

a gente vai evoluindo. A gente aplica vacina depois das 16:30 

hs, então pede para o trabalhador sair um pouquinho mais cedo 

para tomar vacina. Enquanto a maioria das unidades vai dando 

três e meia, quatro horas da tarde, vai caindo o movimento, aqui 

vai aumentando. O trabalhador sai da fábrica e vem para cá 

para ser vacinado, até as 19:00 horas (Trabalhador 3). 

 

Antes da Pandemia nós tínhamos o grupo de saúde do 

trabalhador. A equipe focava em trazer essas pessoas, e aí a 

gente via também as demandas de hipertensos, diabéticos, 

obesos, tabagistas, o “cara” que queria fazer planejamento 

familiar. Só que a gente não está mais com o grupo, por causa 

da pandemia. Mas, no mês passado, nós começamos a trabalhar 

com uma empresa grande aqui da região. Estamos fazendo uma 

estratificação de risco lá mesmo, na empresa. A gente também 

vai fazer vacinação lá. Então o pessoal vai começar a ter uma 

visão de prevenção. A gente vai conseguir mostrar para a 

população que nós estamos agindo preventivamente, não só 

cuidando de quem está passando mal. Quando a gente faz esse 

trabalho na empresa, a gente vai mostrando que nós estamos 

aqui para ajudar, e aí os homens começaram a entender que o 

cuidado com a saúde é importante (Trabalhador 6). 

 

Eu sou homem e sou ACS.  Eu falo sobre a saúde sexual 

masculina, o tabagismo, as drogas, o alcoolismo...  eu falo com 

os homens, eu tenho acesso. Trago muitos homens para a 

consulta, porque a fala é diferente, eu tenho mais abertura de 

falar com esses homens. Hoje nós temos três ACS e um APA do 

sexo masculino, então a gente está mais próximo dos homens. 

Talvez essa questão ajude.  Já tem uma propaganda positiva 

sendo feita. Nós estamos trabalhando isso... (Trabalhador 6). 

 

Concluo esse item do tópico de Resultados afirmando que foram poucos os relatos, nas 

entrevistas e Rodas de Conversa, de barreiras que dificultassem ou impedissem significativamente o 

acesso à UBS. Por outro lado, há diversas situações cuja compreensão demanda uma ampliação do 

olhar para outros aspectos do tema do acesso à saúde, uma vez que esse não se resume apenas à 
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dimensão da interação entre os moradores e o serviço. No item a seguir, trato das necessidades e 

demandas dos moradores em relação à Unidade. 

 

 

4.2 O ACESSO À UBS VILA NOVA YORK: AS DIFERENTES NECESSIDADES E 

DEMANDAS DE SAÚDE DOS MORADORES 

 

Olha, pela minha experiência do posto, eu estou satisfeita, 

porque tem tudo lá né, tem vacina, tem o acolhimento, quando 

a pessoa precisa estar passando... (Morador não-usuário 3). 

 

Para iniciar a análise do tema das diferentes demandas e necessidades de saúde dos moradores, 

apresento aqui uma representação dos olhares dos trabalhadores sobre os problemas de saúde dos 

moradores do bairro (Figura 3). Optei por uma representação gráfica, na forma de uma nuvem de 

palavras, na qual os problemas aparecem na proporção das suas citações pelos trabalhadores: 

 

 

Figura 3. Nuvem de palavras – Problemas de saúde identificados pelos trabalhadores 

da UBS Vila Nova York. Julho de 2022. 

 

Fonte: Elaboração própria do autor, com base em informações colhidas na primeira roda de 

conversa com trabalhadores. Julho de 2022. 

 



68 
 

 
 

A nuvem de palavras ilustra a complexidade do cenário epidemiológico da região, à 

semelhança do observado no cotidiano das principais cidades do país. Ele é caracterizado pela 

chamada tripla carga de doenças: a permanência de doenças transmissíveis, associado ao aumento 

das condições crônicas e dos agravos à saúde decorrentes das causas externas. Aparecem com 

destaque as doenças relacionadas ao sofrimento mental, muito presentes nos depoimentos dos 

trabalhadores.  

Quanto às necessidades e demandas, Cecílio (2001) propôs quatro conjuntos de necessidades 

de saúde, a saber: a) necessidade de se ter boas condições de vida, b) necessidade de acesso e 

possibilidade de consumo de tecnologias de saúde capazes de melhorar e prolongar a vida, c) 

necessidade de vínculo entre cada usuário e uma equipe e/ou um profissional de saúde e d) 

necessidade de autonomia das pessoas em seus modos de levar a vida (grifo meu).  

Utilizarei essa categorização para analisar as necessidades de saúde no contexto da UBS Vila 

Nova York. Para tanto, apresento a seguir cada um desses conjuntos, grafados em negrito, seguidos 

de trechos de entrevistas com os quais dialogam e dos meus comentários.  

Quanto à necessidade de se ter boas condições de vida, comentários captados nas entrevistas 

com moradores indicam uma aproximação com a compreensão da saúde para além da “ausência de 

doença”, envolvendo também o bem-estar físico, mental e social, em consonância com o conceito 

presente na Carta de Constituição da OMS (OMS, 1946). Também revelam uma busca por viver bem, 

mesmo convivendo com doenças crônicas. E sinalizam uma aproximação com o conceito ampliado 

de saúde afirmado na Constituição de 1988, no qual a saúde está relacionada com o acesso a bens 

como a alimentação, a habitação, o trabalho, o lazer e o acesso a serviços de saúde, entre outros 

(BRASIL, 1986). 

 

Saúde é a gente poder fazer as coisas né? Tudo direito, sem 

problema, sem dor, fazer as coisas de casa né, cuidar, sair um 

pouco né, isso para mim é saúde né? Saúde para mim é isso né, 

poder fazer as coisas de casa, sair, fazer as compras, não ter 

dor, né? (Morador-não usuário 1). 

 

Ah, saúde acho que não é só o físico, é um bem-estar emocional, 

tudo! Acho que sim, eu me sinto bem, sim (Morador-usuário 7). 

 

Eu sei que uma hernia de disco na coluna é um problema que 

eu vou levar para o resto da minha vida... Então eu sou saudável 

porque eu não acho que isso é uma doença que tira a minha 

qualidade de vida. Por exemplo, eu não posso comer aquilo, não 

posso comer aquilo outro, eu não tenho problemas assim 

(Morador–não usuário 6). 
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É o que os as médicas falam, eu sou uma gorda saudável. O meu 

problema foi mesmo porque, como estou quase com quarenta, 

já não tenho o metabolismo de uma menina. Mas ter o pique que 

eu tenho, de andar, disposição, eu acho que tenho saúde, porque 

nessa idade que eu já estou, nesse peso, tem gente com muita 

dificuldade e eu não me vejo nessa dificuldade (Morador–

usuário 2). 

  

O tema da necessidade de se ter boas condições de vida foi também tratado nas Rodas de 

Conversa. Os trabalhadores mencionaram aspectos relacionados com a organização das comunidades 

para lutar por seus interesses:  

 

Em relação a organização para reivindicações, na nossa praça 

um morador foi atrás e conseguiu a reforma da quadra, que 

quando chovia empoçava água, e as crianças iam brincar com 

aquela água empoçada cheia de lama e lixo. Conseguiu também 

brinquedos e aparelhos de ginastica para a terceira idade. Ele 

conseguiu reformar, colocou trave, colocou rede para o futebol, 

colocou negócio de basquete e ficou bem legal (Trabalhador 7). 

 

... eu percebi na minha área de ocupação que os líderes 

comunitários se envolvem muito nessa parte de lazer, 

festividades (Trabalhador 7). 

 

Na minha área, tem a conselheira gestora. Ela brigou muitos 

anos, até que conseguiu junto com a subprefeita renovar a 

praça que tem lá. Ela conseguia conservar o bairro, cortar 

grama, poda de arvore, todas essas coisinhas. Agora eu e o 

[nome do morador], um usuário da área, estamos tentando 

reivindicar novamente. O [nome do morador] que está 

comandando, montou um grupo no bairro, e foi convidando as 

pessoas certas. Eu sou uma das pessoas que participa disso e a 

gente está nessa briga para voltar a ter a sociedade amigos do 

bairro. Quando inaugurou o programa de saúde da família aqui 

na UBS Nova Iorque não tinha esse anexo aqui, todos os nossos 

grupos que a gente fazia era na sociedade, e naquela época era 

mato ainda, terra, nós carpíamos para poder fazer os grupos... 

(Trabalhador 4). 

 

Ainda nesse campo da “necessidade de se ter boas condições de vida”, os trabalhadores 

demonstraram ter percepção sobre o papel da UBS no presente e no futuro do território: 

 

Eu sou do Conselho Gestor, e eu penso no futuro. Vejo a Vila 

Nova Iorque daqui a uns cinco anos, com um território cheio de 

recursos, cheio de serviços para essa população. Acho que 
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nossa missão é trazer recursos para esse bairro. Mais, serviços, 

porque nós já identificamos que nosso território não tem os 

serviços que outros têm. De saúde, de assistência, de cultura, de 

esportes, estamos identificando e estamos trabalhando com o 

conselho gestor. Nós temos tudo desenhado (Trabalhador 8). 

 

Nós estamos mapeando o território, quem precisa mais, qual 

que é a população que mais necessita. A gente sabe que isso não 

é rápido, é demorado. A gente tem que apresentar a demanda, 

se você não apresenta a demanda, você não mostra o que o 

território precisa. Então nosso papel hoje é apresentar as 

demandas desse território, para conseguir os recursos para cá. 

Essa é a missão que eu tenho aqui na Vila Nova Iorque, com o 

Conselho, porque sozinha eu não vou conseguir (Trabalhador 

8). 

 

É uma discussão que está muito latente no conselho gestor, com 

a população. É o olhar da saúde... temos que ter mais quadras 

de esportes, mais ambientes culturais, mais ambientes 

saudáveis para a nossa população se desenvolver, né? A gente 

já trabalhou com a subprefeitura, trabalhou na melhoria de 

áreas que tinham descarte de lixo, a gente conseguiu trazer mais 

conscientização (Trabalhador 3). 

 

Quanto à necessidade de acesso e possibilidade de consumo de tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e prolongar a vida, as entrevistas sugerem que os moradores contam com a 

UBS para esse acesso, e, de modo geral, e demonstram satisfação com o que a Unidade lhes propicia: 

 

... minha irmã tem problema de tireoide então ela faz o 

acompanhamento duas vezes por ano, todos os exames, tudo 

certinho. Eu sou hipertensa, obesa, então eu tenho que ir 

sempre. E agora eu estou usando bem o posto, porque como 

estou com o triglicérides muito alto, e, também, estou 

acompanhando com a psicóloga e com a nutricionista 

(Morador-usuário 2). 

 

.... a enfermeira veio aqui, e através dela vieram a fisio, a nutri, 

o pessoal que veio fazer todas as coisinhas para ela 

(Acompanhante da morador-usuário 3). 

 

.... você vai fazer tratamento com eles para agilizar a cirurgia 

né, que o endócrino já vai saber como é o seu histórico daqui... 

que eles têm tudo certinho (ACS, durante entrevista com o 

Morador-usuário 2) 

 

Como no exemplo acima, a busca pelo acesso a serviços especializados a partir de 

encaminhamentos pela UBS, mediados pelo sistema de regulação do acesso, aparece com frequência 
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nas entrevistas com os moradores. O princípio de hierarquização visa propiciar o acesso aos serviços 

de diferentes complexidades, de acordo com as necessidades das pessoas, e a UBS é compreendida 

como porta de entrada do sistema e, a partir dela, do acesso aos outros serviços hierarquizados. O 

sistema de referência e contrarreferência preconizado pelo SUS pressupõe o retorno à unidade de 

origem, o que também aparece nas entrevistas com os moradores. Esses relatos sugerem a efetividade 

no funcionamento desse sistema, além de reforçarem a percepção do forte vínculo existente entre os 

moradores e a UBS. 

Também os profissionais trataram do acesso dos moradores às tecnologias para cuidados com 

a saúde. No depoimento a seguir, a profissional explica a utilização do Acesso Avançado para facilitar 

o acesso ao tratamento odontológico básico e às próteses odontológicas realizadas pela equipe de 

saúde bucal da UBS: 

 

Eu sou auxiliar de saúde bucal e assim, eu vejo que o paciente 

ele vem as vezes por estar com dor, ele vem pensando em tratar 

da dor. Só que agora tem o Acesso Avançado na odontologia, 

aí ele acaba sendo orientado de que ele tem o direito de fazer 

um tratamento completo na unidade né...  ele consegue concluir 

todo o tratamento que ele precisa (Trabalhador 9). 

 

Eles estão vindo, estão procurando e conseguindo o tratamento, 

desde extração, restauração, agora também a prótese, que estão 

fazendo bastante (Trabalhador 9). 

 

Outro aspecto que traduz o acesso dos moradores à saúde, compreendido como atendimento 

às suas expectativas perante a saúde é o fornecimento de medicamentos e outros insumos pela UBS 

ou pela farmácia de alto custo do SUS. A assistência farmacêutica faz parte da atenção integral à 

saúde, e as suas ações devem garantir o acesso da população aos medicamentos que, por serem 

essenciais, constam de listas padronizadas. Os entrevistados, na medida em que reconhecem o serviço 

de saúde como universal, esperam conseguir as medicações necessárias no SUS. Essa expectativa foi 

manifestada em várias entrevistas, como pode ser observado nas seguintes falas:  

 

... eu não tenho do que reclamar né, do SUS, mesmo porque o 

SUS fornece a medicação e se não fosse o SUS, talvez quem 

tinha esse tipo de problema não ia conseguir se tratar né, 

porque a medicação é em torno de trinta mil, então fia difícil, e 

assim, sempre que eu precisei do SUS, eu fui bem atendida, bem 

acolhida, consegui fazer tudo pelo SUS (Morador-usuário 7). 
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Os trabalhadores também abordaram a disponibilidade das ofertas de ações de saúde pela 

UBS, procurando contemplar as diferentes necessidades dos moradores: 

 

Aqui na nossa UBS a gente tem um cardápio muito rico das 

atividades, então a gente procura deixar tudo “amarradinho”. 

... o hipertenso ele tem um grupo para a gente poder cuidar da 

saúde dele, aí tem as pessoas que são fumantes que é o grupo 

dos tabagistas, então assim, a procura ela vem porque a gente 

tem um serviço alternado para eles, não é algo que chega aqui 

e a gente ainda vai pensar em alguma coisa, então ele já vem 

próprio para aquele atendimento, então eu acho bem rico o 

cardápio da nossa unidade ... (Trabalhador 10). 

 

Agora retornou a visita dos auxiliares de enfermagem com o 

agente. Não é só o ACS, quando a gente vai em visita a gente 

reforça o convite, a gente tem o olhar para o paciente que é 

hipertenso, diabético, que está sem acompanhamento e a gente 

oferta os grupos da unidade, e isso faz com que ele procure 

mais. Eles veem que não é só vir até a unidade, eles vão vir e 

vão conseguir o tipo de atendimento que eles estão procurando 

(Trabalhador 10). 

A análise das entrevistas realizadas com os moradores indica que há, de fato, diversas 

motivações para a busca dos moradores pela UBS – entendida aqui não apenas pela sua estrutura 

física, mas também por diferentes produtos da atuação dos profissionais da Unidade nos territórios. 

E que a UBS parece atender satisfatoriamente a essas necessidades e demandas. Cabe lembrar que, 

conforme tratamos na Introdução desta Dissertação, a satisfação em relação aos serviços utilizados 

tem sido um aspecto apontado por alguns autores como promotor do acesso. Andersen (1995), por 

exemplo, situa a satisfação do usuário em meio a um conjunto complexo de elementos que tornam o 

acesso um conceito multidimensional.  

Quanto à necessidade de vínculo entre cada usuário e uma equipe e/ou um profissional 

de saúde, as entrevistas trouxeram evidências do forte vínculo entre os moradores e a equipe da UBS.  

Ressalto que os moradores mencionam especialmente o seu vínculo com os ACS, cujo 

trabalho será tratado posteriormente, em tópico específico dos resultados desta pesquisa.  

 

... eu gosto muito dela, dou muita atenção, sabe, e é até bom que 

ela (ACS) vem, acho que é bom porque aí já fica sabendo de 

tudo né, como que está, né? (Morador-não usuário 1). 

 

Ah, a ......... vem, passa, ela passa, oh, e aí dela se ela não 

passar, não, ela passa, a [nome da ACS] é nota mil a [nome da 

ACS], viu? Ah eu uso a [nome da ACS] para falar dos meus 
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problemas, que eu fui ao médico, o médico passou isso, passou 

aquilo, né? (Morador-não usuário 4). 

 

Eles passam muito na casa da gente para saber como é que está 

a família. E aí eu converso com ele. Mas eu ir muito lá na UBS 

não, por causa do convênio que eu tenho. Mas eu estou sempre 

conversando com ele, questão de vacinação, que é no posto né? 

Então não tenho do que reclamar quando eu vou lá (Morador - 

não usuário 6). 

 

Outro aspecto constatado nas entrevistas com moradores foi a importância que as ações 

desenvolvidas pela UBS para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 tiveram para que se 

estabelecesse ou se aprofundasse o vínculo entre os moradores e a UBS: 

 

Eu até uso bem pouco o posto. A única coisa que eu usei o posto 

aqui foi na Covid. Elas já vinham me acompanhando desde que 

eu fiz o teste. Num dia eu senti tontura, e a menina do posto me 

pediu para eu ir até lá. Eu fui, e de lá eu já fui para o hospital, 

já me puseram no oxigênio, minha pressão estava baixa, minha 

saturação estava muito baixa...  (Morador-usuário 1). 

 

Quando eu passei no convênio, o médico suspeitou da Covid, 

pediu o teste, PCR né? Ele me disse para eu ligar para o 

convênio e marcar esse exame. Aí eu falei não, eu vou no posto, 

e eu fui muito bem atendida no posto. Passei com uma médica, 

fiz toda uma triagem, mas do que no convênio, porque no 

convênio eu fui ao pronto socorro né. Então, no pronto socorro, 

as cinco da manhã, você não vai ter tudo isso... No posto foi 

assim, uma triagem nota 10. (morador-não usuário 6). 

 

Ah sim, para tomar vacina sim. Tomei tudo, minhas vacinas 

estão tudo em dia, tomei as quatro. Tomei tudo, e se tiver mais, 

vou tomar mais. Foi tudo bem, fui muito bem atendida, povo de 

lá muito bom. É rápido, não demora (Morador-não usuário 9). 

 

 

Os trabalhadores também enfatizaram a importância do vínculo com os moradores, 

indicando estratégias da UBS para atraí-lo para os cuidados com a saúde: 

 

Quando temos dificuldades com algum morador, vamos 

migrando esse morador para o membro da equipe que consegue 

vincular mais... ele vai conseguir levar mais conscientização 

para esse usuário, na forma de educação em saúde, e ele vai 

aderindo. Ela vai querer saber mais sobre saúde, e sobre como 

cuidar da sua saúde (Trabalhador 3). 
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É a educação em saúde... quando a gente vê que a pessoa 

acessa, mas não tem interesse, pode ser uma questão de vínculo. 

Pode ser que ela não conseguiu ainda, de alguma maneira, se 

vincular. Ou pode ser que ela não perceba a importância disso 

para a vida dela. É um desafio, eu vejo isso como algo a ser 

alcançado pela unidade e pelas equipes (Trabalhador 3). 

 

O que eu percebo é que eles vêm com uma queixa, com uma 

ferida, e, dependendo de como você acolhe e olha, não para a 

ferida, mas para a pessoa que está vindo com essa ferida... Eu 

acho que é isso que eles esperam, que você olhe no olho, que 

você converse sobre outras coisas que não só a ferida. Esses 

fatores as vezes são importantes para fixar o usuário na 

unidade. Isso é importante para você vincular e para você tratar 

e cicatrizar uma ferida (Trabalhador 12). 

 

 

Os trabalhadores também valorizaram o emprego de tecnologias de informática como 

mecanismo de aproximação e vinculação entre a Unidade e os moradores do território, citando 

aplicativos à disposição dos moradores: 

 

Também é possível fazer o agendamento pelo aplicativo, como 

é feito no convênio. Acho que as vezes por comodismo, a pessoa 

acaba achando que o convênio é melhor, fazendo aquele 

agendamento pelo celular, pelo aplicativo que nós também 

temos (Trabalhador 12). 

 

O agendamento pelo aplicativo também é uma forma de acesso. 

Eu quero abrir as portas da unidade, seja através do aplicativo, 

seja através do acesso presencial. Para a nossa surpresa não 

impactou em nada, as pessoas buscam a vaga presencialmente, 

se eu tiver 1% das vagas agendadas pelo Agenda fácil é muito 

(Trabalhador 3). 

 

É interessante observar que alguns trabalhadores, ao se referirem ao vínculo com os 

moradores, falam de um ganho recíproco para ambos - trabalhadores e usuários:  

 

Quando a gente chama a dona Maria para fazer um curativo, a 

dona Maria sabe que eu tenho um filho, ela já pergunta do meu 

bebê, então esse momento é tanto acolhedor para ela quanto 

para nós, porque não vira aquele momento tenso com o paciente 

dentro da sala, é um momento bem de descontração, eu estou 

fazendo o curativo dela, independentemente de como esteja a 
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lesão dela e ela se sente confortável pelo atendimento dela, e 

isso faz ela voltar, eu acho bem interessante (Trabalhador 10). 

 

Conforme ele vem tratando com a gente, a gente acaba 

compartilhando as nossas histórias também, entendeu, então é 

bem bacana, não só os que vem para o curativo, mas os que vem 

para algum controle, ou o que vem na procura da demanda de 

acolhimento... (Trabalhador 10). 

 

Por fim, concluindo esse tópico sobre vínculos, acrescento esse comentário de uma 

trabalhadora sobre o relacionamento entre os profissionais da Unidade,  

 

Olha, são 107 profissionais que estão aqui para cuidar de toda 

essa população, porém a gente tem um olhar de um para o 

outro, de identificar também quando o outro não está bem...  

Hoje, a [nome uma funcionária] viu que eu não estava bem e 

falou: “hoje você está diferente, o que está acontecendo?” E 

então ela disse: “vamos conversar, calma”. Então a gente cuida 

da população, mas a gente acaba cuidando um do outro 

também, porque senão a gente não consegue atender toda essa 

demanda né? Eu acho isso bem bacana, esse acolhimento 

conosco, com a gente mesmo. Um olhar para o outro né, de a 

gente não só se importar com a população que a gente atende, 

mas a gente se importar com outros profissionais que estão aqui 

dentro também (Trabalhador 10). 

 

Esse comentário indica uma postura solidária entre os profissionais da Unidade, com 

dispositivos informais para falar e ser ouvido, na busca de acolhimento e de soluções positivas para 

problemas individuais que refletem no trabalho coletivo. 

Com relação ao quarto campo referente à necessidade de autonomia das pessoas em seus 

modos de levar a vida, minha percepção dos entrevistados é a de serem pessoas resilientes, com 

capacidade de se adequar às dificuldades do cotidiano e de se reinventarem, assumindo novas 

ocupações e novos comportamentos ao longo da vida: 

 

Eu me cuido, eu nunca estou sozinha, né, eu saio muito, eu viajo 

muito, me divirto muito, não fico enfiada aqui dentro, entendeu? 

(morador-não usuário 4). 

 

Eu sempre gostei de ler, então isso daí ajuda, ajuda, que sem 

dúvida nenhuma, cadê o jornal de hoje, está aí? (morador-não 

usuário 5). 
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E agora eu fazendo essa dieta, e estou vendo que não comia 

saudavelmente. A ansiedade... a pandemia mexeu muito com 

todo mundo, e eu jogava na comida. Agora eu estou comendo 

saudavelmente e não estou passando fome (morador-usuário 2). 

 

Eu vou no mercado, vou ao banco, as vezes tem que buscar 

alguma coisa para o nosso trabalho, e eu acabo indo 

caminhando, que daí já me ajuda. Hoje já fiz minha caminhada 

já (morador-usuário 2). 

 

Trabalho por conta, sou autônoma, sou formada em Recursos 

Humanos, e trabalho por conta, faço tudo de gostoso, bolo, 

doce, salgado (morador-usuário 2) 

 

Meu marido é motorista de aplicativo. Eu sou diarista. 

Trabalho em casa e sou diarista. Trabalho e faço bolo para fora 

também, faço doce, e aí assim a gente vai se virando (morador 

-usuário 9). 

 

Falas de trabalhadores nas Rodas de Conversa também apontam para essa resiliência, agora 

no que se refere especificamente aos moradores das ocupações: 

 

O que eles almejam é serem pertencentes àquele local, fazerem 

parte daquilo. Quando nós fomos fazer a ação de 

cadastramento, a líder falou que aceitar o cadastro é uma forma 

de validar que você faz parte, que você ocupa esse espaço. 

Então percebemos que eles querem ser pertencentes né? 

(Trabalhador 8). 

  

Eles se identificam como usuários mesmo, cadastrados nessa 

unidade. Foi um trabalho feito com os líderes, de reconhecer 

aquele espaço como deles, e a UBS entrou para validá-los de 

alguma forma. Hoje todas as casas têm números e têm a 

instalação da Enel.  Eles estão conquistando isso, o serviço de 

saúde, de educação... Então eu acho que nós fomos benvindos 

também porque foi de acordo com o que eles almejavam 

naquele momento (Trabalhador 8). 

 

Assim, ao concluir esse tópico referente ao conjunto de necessidades dos moradores, entendo 

que as entrevistas e Rodas de Conversa indicaram que há movimentos favoráveis em todas essas 

dimensões, e que a Unidade Básica de Saúde tem um papel relevante na satisfação dessas 

necessidades, ressalvadas as limitações dos serviços de saúde em relação às determinações de ordem 

social e econômica. Estas indicam haver, no território estudado, desigualdades relevantes nas 

condições de vida, em detrimento especialmente dos moradores das duas ocupações. Esses estão 
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sujeitos a grandes iniquidades sociais, demandando políticas públicas que lhes garantam o acesso a 

condições dignas de vida e de saúde. 

 

4.3 O PAPEL DOS ACS COMO MEDIADORES DO ACESSO À UBS 

 

... Agente melhor do que essa aqui na Vila não tem não... ...ela 

está sempre aqui. Ó, tem isso no posto, tem aquilo no posto... 

(morador- não usuário 3). 

 

Para realizar as entrevistas com os moradores, minha opção foi visitá-los em seus domicílios 

na companhia do ACS da área, o que me levou a com eles percorrer as ruas do bairro, a pé e de carro. 

Assim, durante sete períodos de aproximadamente quatro horas caminhei pelo território da UBS com 

sete dos 20 ACS da Unidade, componentes das cinco ESF que nela atuam. Essa estratégia foi 

trazendo, a cada dia, a percepção de que agentes e moradores mantinham uma relação de grande 

proximidade. Percebia que os ACS, ao encontrarem moradores caminhando pelas ruas ou nos portões 

e janelas de suas casas, com eles trocavam cumprimentos sempre atenciosos, muitas vezes carregados 

de afetos. Com alguma frequência moradores chamavam o ACS para pedir alguma informação ou 

orientação, ou ainda apenas para conversar, assim como várias vezes os ACS aproveitavam a ocasião 

para perguntar algo sobre o morador ou algum familiar, ou ainda para informá-lo sobre alguma 

atividade da UBS. Os ACS demonstravam interesse em ouvir os moradores, indicando um 

compromisso genuíno com a saúde da comunidade. 

A bibliografia sobre a APS é farta em estudos sobre a importância do trabalho dos ACS. Para 

Gomes et al (2010), os ACS são um elo essencial na articulação das ações da ESF, fortalecendo as 

relações e a comunicação entre a comunidade e os profissionais de saúde. Segundo os mesmos 

autores, esse papel é potencializado por ele residir no território e, assim, conhecer a realidade de vida 

da população. O principal papel do ACS é o de atuar no acompanhamento das famílias no território 

(GOMES, et al, 2010). 

O trabalho dos ACS é amplamente reconhecido por sua capacidade de facilitar o vínculo entre 

o sistema de saúde e seus usuários. BARROS E CECÍLIO (2019) realizaram uma investigação 

qualitativa sobre o trabalho dos ACS, observando durante 10 meses o trabalho desses profissionais 

em 6 UBS da região da Grande São Paulo. Buscando compreender suas práticas e as relações que 

estabelecem no território e na UBS, concluíram que os ACS interferem no funcionamento da UBS 

através das suas práticas e dos sentidos que dão ao seu trabalho. Segundo os autores eles “contribuem 

cotidianamente, com os usuários e suas necessidades, para a remodelação dos fluxos de modo 
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informal e invisível, inclusive modificando regras de acesso ao serviço de saúde” (BARROS E 

CECÍLIO, 2019, p. 18). 

Os autores argumentam ainda que essa coprodução da UBS pelos ACS é evocada por um 

ímpeto de querer cuidar, de se preocupar com o outro, e que esse ímpeto depende da relação que 

mantém com a comunidade/usuários e das afetações provocadas por esses encontros. Assim, para 

além de tarefas burocráticas a ele imputadas (tais como as de transmitir ide forma mecânica 

informações biomédicas e de funcionamento do serviço) os ACS podem realizar concomitantemente 

a escuta qualificada dos problemas das pessoas, desenvolver ações de cuidado e buscar soluções para 

seus problemas. Dessa forma, os ACS podem inventar novos modos de funcionamento do cotidiano, 

“criando estratégias que fortalecem os vínculos, produzem alianças e promovem maior sentido ao 

trabalho”. (BARROS E CECÍLIO, 2019, p 17). 

Os depoimentos a seguir, em consonância com a bibliografia estudada, demonstram a 

relevância da atuação dos ACS da UBS Vila Nova York: 

 

Eu não tenho queixa nenhuma não, eles passam mensalmente, 

perguntam se está tudo bem, se não está, o atendimento, se eu 

ligo lá para ela para perguntar alguma coisa do posto, já me 

responde imediatamente (morador-usuário 6). 

 

Ela me atende no WhatsApp. Eu falo que eles têm um carinho, 

aí é muito bom. Na verdade, eles têm o tablet....... Ela dá o 

contato porque ela não é só minha agente de saúde, ela se 

tornou minha amiga de muitos anos. Agora com o tablet que 

está ajudando eles é até bom porque tem pessoas que as vezes 

você dá um contato, a pessoa vai, até no final de semana ligar 

para eles, e é o dia de descanso deles, não é certo, então aí pelo 

tablet eles têm o contato. Eu não tenho o tablet dela, mas tenho 

WhatsApp dela (Morador-usuário 8). 

 

..... Eu procuro a agente. Agente comunitária e depois vou para 

a UBS. Fico de olho dela passar, ou chamo ela no WhatsApp. 

(Morador- usuário 9). 

 

.... É, ele cuida bem. Graças a Deus. Não chamo não né.... ele 

que chega aqui, eu não fico chamando né. Espero ele passar. 

Isso, isso aí que eu faço (Morador-usuário 10). 

 

Os depoimentos tratam especialmente das relações entre os ACS e os moradores, e de como 

essas relações aproximam os moradores da unidade. Eles evidenciam o papel que esses profissionais 

exercem como mecanismo de contato entre os moradores e a UBS, facilitando seu acesso às 

atividades ou recursos da UBS, na medida das suas necessidades ou interesses.  Essas necessidades e 
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interesses são diversas, fazendo com que os contatos com os ACS ocorram por múltiplos motivos: 

“perguntar alguma coisa do posto”, “falar de algo que não está bem com a saúde do marido”, “falar 

dos meus problemas”, “perguntar sobre algum exame”, “ver se está tudo bem”, “saber quando posso 

tomar uma nova dose de vacina” ou apenas “para tirar alguma dúvida”. 

Para além do cumprimento das suas funções específicas, bem estabelecidas na Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017), diversos estudos têm tratado de uma dimensão afetiva 

do trabalho dos ACS em seus territórios de atuação. Segundo Bezerra e Feitosa, (2018), essa 

dimensão se refere aos afetos que emergem da inserção do ACS na comunidade e das vivências do 

cotidiano. 

Segundo Sawaia (2009), a afetividade, segundo a filosofia de Espinosa, é mediadora da ação 

transformadora. Através dela, o corpo tem o poder de afetar e ser afetado por outros corpos, o que 

traz a possibilidade de realização de encontros que podem aumentar ou diminuir a potência da ação. 

Bonfim (2010) considera que a implicação positiva com o lugar deriva dos bons encontros, podendo 

aumentar a potência de ação do indivíduo. A aplicação dessas ideias ao trabalho dos ACS indica que 

os vínculos por eles construídos com as pessoas e famílias são potencializadores da sua ação 

profissional. Como observa o autor, essa situação pode fazer com que emerja uma implicação positiva 

com o território, mesmo em contextos de dificuldades. 

Moura e Silva (2015) estudaram o trabalho de ACS em dois bairros de um município da 

baixada santista, e concluíram que a afetividade é um caminho para a construção de vínculos 

potencializadores entre eles e as comunidades em que atuam. Segundo os autores, “nos encontros 

entre ACS, munícipes e equipe de trabalho, congregam-se bons afetos que viabilizam relações 

potentes”. Ainda segundo os autores, esses encontros fazem com que os serviços de saúde se 

aproximem das pessoas que deles necessitam, e que estes, por sua vez, tornem-se partícipes do 

cuidado com a sua saúde. Moura e SIlva (2015, p. 993) afirmam que “a amizade que se forma nessa 

relação e entre os próprios trabalhadores fortalece sua liberdade, motivada pelo interesse legítimo 

entre os sujeitos que moram e trabalham próximos uns dos outros”. 

Bezerra e Feitosa (2018) realizaram um estudo sobre as implicações da afetividade na atuação 

do ACS, utilizando referencial teórico do campo da psicologia social.  Os resultados da pesquisa, que 

envolveu ACS de uma UBS de um município cearense, mostraram que o vínculo entre os ACS e as 

famílias pode potencializar a ação dos profissionais, gerando compromissos deles com os territórios 

em que atuam. . Os mesmos autores ressaltaram a importância dos afetos dos ACS como fator 

protetivo para eles próprios, em relação às situações que vivenciam na sua atuação profissional. E 

concluem que: 
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As afetações positivas que emergem nesse processo de interação 

comunitária e vínculos com as famílias contribuem para o 

fortalecimento do profissional ACS na busca de melhoria do seu 

trabalho e compromisso social com a comunidade (BEZERRA 

e FEITOSA, 2018, p. 821). 

 

Um outro olhar sobre o trabalho dos ACS vem sendo desenvolvido por autores das áreas da 

ciência política e da administração pública. A partir do referencial teórico desenvolvido por Lipsky 

(1980), Lotta (2018) considera os ACS como componentes da categoria dos burocratas de nível de 

rua, que engloba os trabalhadores envolvidos na implementação de políticas públicas, e estuda o seu 

papel na tomada de decisões sobre essas políticas. A autora destaca que a literatura valoriza a 

discricionariedade dos burocratas a nível de rua na implementação ou mesmo na reformulação da 

política desenhada pelas instituições. Para ela, além dos fatores institucionais, a atuação dos ACS é 

fortemente influenciada pelos aspectos relacionais. Assim, a autora argumenta que os resultados das 

políticas podem ser, em parte, explicados pelas interações estabelecidas por eles. No mesmo artigo, 

resultante de uma pesquisa de campo com ACS de 3 municípios brasileiros, Lotta (2018) conclui que 

a sua atuação é bastante influenciada por suas trajetórias profissionais e por seus perfis relacionais. A 

autora destaca ainda que os atores mais habilidosos são os que conseguem caminhar na complexidade 

de identidades e interesses, utilizando seus signos, identidades e terminologias específicas para 

construir relações e práticas. . 

Outro aspecto que chamou a minha atenção foi a facilidade e a constância desses contatos 

entre ACS e moradores, não apenas aqueles propiciados pelas visitas e encontros, mas também 

aqueles mediados pelos aparelhos celulares e, em especial, pelo uso do aplicativo de mensagens 

WhatsApp. Nas entrevistas ouvi frases como: 

 

Se eu ligo lá para ela para perguntar alguma coisa do posto, já 

me responde imediatamente (Morador-usuário 7). 

 

Ela me atende no WhatsApp (Morador-usuário 7). 

 

Fico de olho dela passar, ou chamo ela no WhatsApp (Morador-

usuário 8). 

 

Ele vem aqui em casa, quando eu não apareço lá, ele bate aqui 

na porta para saber como a gente está... É fácil falar com ele, 

tem o WhatsApp dele também. Tenho, quando eu preciso... ele é 

bem prestativo (Morador- usuário 9).  
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Não chamo não... ele que chega aqui, eu não fico chamando né. 

Espero ele passar. Isso, isso aí que eu faço (Morador- usuário 

9). 

 

Ela vem sempre aqui. Sim, sim, a hora que precisa, só ir ao 

WhatsApp que a gente tira alguma dúvida (Morador- não 

usuário 1) 

 

Ah, ele me encontra na rua e ele já fala, vai lá, tem tal coisa. 

Procuro ele pelo zap também, para tirar dúvidas (morador-não 

usuário 4). 

 

O aplicativo WhatsApp foi incorporado como ferramenta de trabalho dos ACS da UBS Vila 

Nova York, e é referido por muitos moradores como forma de contato rápido e ágil com os ACS.  

 

Que nem quando eu queria fazer exame, ou para falar do meu 

marido, das coisas que ele não está bom, eu fico desesperada e 

já mando mensagem para ela, ela já passa aqui (Morador-

usuário 3). 

 

Eu procuro a agente. Agente comunitária e depois vou para a 

UBS. Fico de olho dela passar, ou chamo ela no WhatsApp 

(Morador- usuário 4). 

 

Ele vem aqui em casa, quando eu não apareço lá, ele bate aqui 

na porta para saber como a gente está... É fácil falar com ele, 

tem o WhatsApp dele também. Tenho, quando eu preciso... ele é 

bem prestativo (Morador-usuário 7). 

 

Eu uso o [Nome do ACS] para estar perguntando para ele 

quando que as vacinas estarão disponíveis, se já chegaram... E, 

se eu preciso de alguma coisa. eu também converso com ele. Eu 

tenho o zap dele...  (Morador- não usuário 7). 

 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020), existiam no Brasil, em junho de 

2020, 234 milhões de celulares inteligentes (smartphones) ativos. Segundo Andrade (2013), a criação 

de ferramentas que possam ser acessadas através desses aparelhos é cada vez mais comum, e sua 

utilização vem sendo bastante ampliada nas últimas décadas. Segundo o autor, a exploração desses 

recursos cria boas oportunidades para propagação de conteúdos e para facilitar o acesso a informações 

e serviços. . 

Duran e Coco (2003) afirmam que a inclusão de novas tecnologias no trabalho dos agentes de 

saúde, no âmbito da APS, pode auxiliar em processos educativos junto às comunidades em que eles 

atuam. 
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Diversos autores têm tratado desse tema nas últimas duas décadas, mas houve um grande 

aumento de estudos sobre o tema a partir da pandemia da COVID-19.  Assim, Silveira e Zonta (2020) 

relataram a importância da utilização do aplicativo WhatsApp na reorganização da APS para o 

enfrentamento da COVID-19 no município de Florianópolis (SC). Os autores comentam que a 

Secretaria Municipal da Saúde daquele município entregou   smartphones, chips pós-pago e     acesso 

à plataforma WhatsApp Business às equipes de saúde da família, para facilitar a comunicação com a 

população, com atribuições específicas para cada um dos seus profissionais na utilização desses 

recursos. Para os ACS, por exemplo, coube a busca ativa dos usuários de maneira remota não 

presencial e o envio de respostas às   mensagens   de WhatsApp dos usuários, na expectativa de 

contando com as habilidades para comunicação e sua competência cultural nas relações com os 

moradores dos territórios em que atuam.  

Em um contexto bastante distinto, Cardona Júnior et al (2020) relatam a experiência de 

educação em saúde por meio de um canal de comunicação entre a equipe de uma UBS e a comunidade 

local através do WhatsApp na área rural de Petrolina/PE.  Os autores comentam que o canal propiciou 

o fortalecimento do vínculo da equipe de saúde com a comunidade local, com o compartilhamento 

de conhecimentos para o enfrentamento da COVID-19, para o cuidado com a saúde e, também, para 

sanar dúvidas sobre o funcionamento da unidade.  

É interessante observar que o que captei na minha pesquisa foi um novo estágio da utilização 

do WhatsApp, para além do seu papel no monitoramento da COVID-19. Incorporado como 

ferramenta de trabalho cotidiano das Equipes, o recurso estava sendo utilizado, por exemplo, para 

uma pesquisa com portadores de Hipertensão e Diabetes. Na UBS Vila Nova York a utilização da 

ferramenta é facilitada pela disponibilização de tablets para todos os ACS. 

O tema foi abordado nas Rodas de Conversa com os trabalhadores, como indicam os trechos 

a seguir: 

 

Os ACS têm o nome dos pacientes, quem é hipertenso e quem é 

diabético, e as equipes têm um controle do risco cardiovascular. 

O sistema nos permite saber, por exemplo, quando ele passou 

na última consulta, se passou há mais de seis meses... A gente 

consegue fazer esse acompanhamento e aqueles que são mais 

faltosos, a gente bate mais na tecla, para que eles não faltem 

tanto (Trabalhador 6). 

 

O enfermeiro ou o médico nos sinalizam quando a gente vai 

fazer as visitas domiciliares. Com o vínculo que a gente tem, a 

gente consegue falar com esse paciente com certa facilidade. 

Temos o WhatsApp deles, então a gente, na próxima consulta 
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que ele tiver, manda o WhatsApp. A gente consegue ter uma 

proximidade com esse paciente (Trabalhador 6). 

 

Uma ressalva importante quanto à utilização das tecnologias de informática na comunicação 

entre moradores e profissionais de saúde se refere à questão ética. Silva et al. i (2020), trataram desse 

tema, analisando a utilização do WhatsApp por ESF de duas UBS do agreste pernambucano através 

da Bioética de Intervenção e da Declaração universal sobre bioética e direitos humanos da Unesco 

(UNESCO, 2005). Os autores concluíram que a ferramenta pode colaborar com a manutenção do 

acesso, da longitudinalidade e da integralidade do cuidado, em consonância com os artigos 5, 10, 12 

e 14 da declaração, porém tem dificuldades de atender os artigos 4, 9, 16 e 17, referentes ao sigilo 

das informações, minimização dos riscos, proteção das gerações futuras e do meio ambiente. 

Ainda com relação ao trabalho dos ACS, é importante salientar que técnicos da área da saúde 

coletiva tem alertado para o fato de que tem havido, nos últimos anos, uma pressão para que esses 

profissionais passem a realizar procedimentos relacionados com o manejo clínico de doenças. A 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e outras entidades da área produziram um 

documento no qual alertam que o tempo para o desenvolvimento de ações de base comunitária vem 

sendo comprometido por essas e outras demandas da gestão voltadas para o cumprimento de metas 

de produção, representando uma concepção produtivista e racionalizada do trabalho da ESF 

(ABRASCO, 2017). 

O documento da ABRASCO trata da Política Nacional de Atenção Básica de 2017 (BRASIL, 

2017), que revisou as diretrizes nacionais para a organização da AB do SUS, e que ampliou o escopo 

da atuação dos ACS. Ao estender para os ACS a possibilidade de realizar algumas ações de saúde 

anteriormente atribuídas aos técnicos de enfermagem, o documento tem suscitado preocupações 

quanto ao risco de descaracterização das suas atribuições originais. Preocupa especialmente a 

possibilidade de desvinculação de ACS da ESF. A PNAB de 2017 também revogou a prioridade do 

modelo assistencial da Estratégia de Saúde da Família, passando a reconhecer e financiar outras 

estratégias de organização da atenção básica nos territórios (ABRASCO, 2017).  

Quanto aos retrocessos da PNAB de 2017 (BRASIL, 2017), Morosini et al. (2018) também 

problematizam a relativização da cobertura universal, a segmentação do acesso e a recomposição das 

equipes, indicando riscos para o fortalecimento da APS. Trata-se de um importante alerta quanto à 

subtração de direitos no âmbito do SUS no contexto de fortalecimento da ideologia neoliberal, que 

coloca em risco conquistas decorrentes do desenvolvimento e do fortalecimento da APS no Brasil.  

Concluo esse tópico indicando que há entre os moradores da área um notável reconhecimento 

social e profissional do trabalho dos ACS. As pessoas e famílias do território, quer se percebam como 
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usuários da unidade quer não, veem os ACS como elementos de ligação pessoal e familiar com a 

UBS, demonstrando reconhecimento e satisfação com o seu trabalho. O desempenho de seu papel é 

bem avaliado, e eles são reconhecidos como personagens que facilitam as relações entre as pessoas e 

suas famílias com o sistema local de saúde. Ao comentarem sobre seus ACS, os moradores se referem 

às suas características pessoais, ao bom desempenho no trabalho e ao vínculo que com eles mantém. 

Os ACS também são reconhecidos como importantes “fontes de informações”, sejam elas 

relacionadas a doenças, a medicamentos ou ao funcionamento da UBS. Assim, os ACS da UBS Vila 

Nova York atuam como mediadores entre a unidade de saúde e a comunidade, possibilitando-lhe, 

muitas vezes, a resolução de problemas pessoais e familiares.  

 

4.4 HÁ MESMO USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DA UBS? 

 

Mesmo não usando o posto você tem... (Morador-não usuário 

3).  

 

Ao iniciar esse último tópico dos Resultados da pesquisa lembro que não fiz distinção, em 

nenhum momento, entre os comentários de moradores inicialmente caracterizados como usuários e 

não-usuários da unidade. Apenas os identifiquei, em cada fala apresentada, respeitando a delimitação 

feita quando da composição da amostra. Assim, os comentários sobre os diversos aspectos do acesso, 

relacionados com alguma forma de utilização da UBS Vila Nova York, vieram tanto de moradores 

do território incialmente caracterizados como usuários da Unidade quanto de outros, inicialmente 

caracterizados como não usuários. 

Vejamos alguns trechos de falas de moradores classificados preliminarmente como usuários 

da UBS, sobre suas experiências na utilização do serviço: 

 

Todos nós usamos, minha irmã tem problemas na tireoide então 

faz duas vezes por ano o acompanhamento, todos os exames, 

tudo certinho. E eu sou hipertensa, obesa, então eu tenho que 

ir, e agora eu estou usando bem o posto porque como estou com 

o triglicérides muito alto, eu estou acompanhando com a 

psicóloga, com a nutricionista porque eu vou agora em agosto 

passar no endócrino para mim ver a bariátrica... (Morador-

usuário 2). 

 

A UBS tem um grupo, tem vários grupos, e isso é muito legal... 

(Morador-usuário 2). 
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Vou fazer tratamento com eles para agilizar a cirurgia né, que 

o endócrino já vai saber como é o seu histórico daqui... que eles 

têm tudo certinho (morador-usuário 2). 

 

A enfermeira veio aqui, foi através da enfermeira que vieram as 

outras pessoas, a fisio, a nutri, o pessoal que veio fazer todas as 

coisinhas para ela, fazer o pedido do andador, agora a cadeira 

de banho, estão tentando sapato para ela também, tem umas 

coisinhas que ela tem direito... (Acompanhante do morador- 

usuário 3) 

 

E, a seguir, trechos de falas de moradores classificados preliminarmente como não usuários 

da UBS, sobre suas relações com a UBS: 

 

Ah, eu gostei. O pré-natal dos meus dois filhos eu fiz aqui no 

posto. Eu só fiz o parto do menorzinho pelo convênio, mas o 

pré-natal fiz tudo no posto (Morador-não usuário 3) 

 

Tem um grupo de fisioterapia .... é de quinta-feira as nove 

horas, e tem de quarta-feira também, aqui na igreja Herdeiros 

do Trono, com a educadora física... de vez em quando eu vou. 

(Morador- não usuário 1) 

 

Não tenho muito o que reclamar da saúde, porque as vezes que 

eu recorri ao posto eu fui bem atendida. Minha solicitação foi 

atendida. Minha filha teve uma suspeita de Covid, eu passei no 

convênio, mas eles me pediram um exame que demoraria. Então 

eu fui ao posto, e fiz o teste dela no mesmo instante. Então eu 

gosto do posto, entendeu? (Morador-não usuário 7). 

 

.... eu fazia regularmente meus exames de sangue, só que com a 

pandemia eu não fiz mais. Eu faço no posto, vou no posto, faço, 

é muito mais fácil para mim (Morador- não usuário 8). 

 

Eu acho que a UBS atende todos os nossos requisitos, tudo que 

a gente precisa, ela é muito boa... Pelo menos para mim, é de 

boa qualidade. Como eu não utilizo em 100%, eu não sei quais 

são as dificuldades que eles têm, mas ela sempre me atendeu em 

tudo o que eu precisei (Morador- não usuário 10). 

 

Como vimos no tópico anterior, as relações estabelecidas entre os moradores e a Unidade tem 

nos ACS um personagem central. Se essa relação com os moradores que fazem uso regular dos 

serviços da UBS era esperada, o que chamou a atenção foram os relatos de moradores que não 

frequentam o serviço: 
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Ela vem aqui para ver se está tudo bem. Se está tudo bem, ela 

registra e faz o resto do trabalho dela. Eu gosto muito dela, dou 

muita atenção. É bom que ela vem, porque aí a gente já fica 

sabendo de tudo, né? (Morador-não usuário 6). 

 

Ela vem sempre aqui. E, na hora que a gente precisa, é só ir no 

WhatsApp que a gente tira a dúvida. Eu uso mais o posto para 

vacina né? Mas mantenho contato com a agente, com certeza, 

sempre. Tenho o zap dela. para quando eu preciso tirar alguma 

dúvida (Morador-não usuário 7). 

 

Olha, Agente de Saúde melhor do que essa não tem não. Ela 

está sempre aqui: “oh, tem isso no posto, oh, tem aquilo”. 

Porque mesmo não usando o posto você tem. Da vacina mesmo, 

ela já estava até ficando com raiva de mim porque eu ficava: “e 

aí, quando é que eu vou tomar a vacina do COVID?”, Braço 

tem, dos dois lados... Se quiser aplicar a gente toma. Ah, é 

vacina, se tem algum remédio, sempre estou perguntando para 

ela. Às vezes ela sabe de alguma coisa, ela me informa também 

pelo WhatsApp, então a gente sempre está em contato. Eu 

aproveito! (Morador-não usuário 10). 

 

.... Ah, eu uso a (nome do ACS) para falar dos meus problemas, 

se eu fui ao médico, se o médico passou isso, passou aquilo, né? 

(Morador-não usuário 9). 

 

.... Ele sempre avisa qualquer coisa que precisar. Ah, ele me 

encontra na rua e ele já fala, vai lá, tem tal coisa. Procuro ele 

pelo zap também, para tirar dúvidas (Morador-não usuário 5). 

 

Os ACS medeiam assim, uma infinidade de possibilidades de uso do serviço de saúde, seja 

por moradores-usuários ou por moradores-não usuários, incluindo aquelas que não envolvem a 

realização de atendimentos no serviço de saúde.  

Depois de ouvir moradores e trabalhadores, minha percepção é de que não há, no território 

estudado, duas únicas condições de uso da UBS: usuário e não usuário. Ao contrário, as entrevistas 

indicaram a existência de várias formas de relacionamento entre os moradores e a UBS, não tendo 

sido identificados moradores que não mantivessem nenhuma forma de interação com a Unidade. Em 

outras palavras, há vários padrões de “uso” do serviço de saúde, de acordo com os diferentes 

interesses e necessidades das pessoas. Fica assim evidente que a divisão inicial dos moradores em 

dois grupos – usuários e não usuários da UBS - não representou de forma precisa as experiências e 

percepções captadas nas entrevistas.  

É importante explicitar que, para essa afirmação, considerei o acesso como algo que extrapola 

as concepções que vinculam a ideia de acesso à presença física do morador na unidade de prestação 
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de serviços de saúde, tais como as expressas nos conceitos de Starfield (2004), Andersen e Newman 

(1973), Unglert (1990) e Levesque (2013), entre outros apresentados na Introdução deste trabalho.    

Alguns dos moradores entrevistados, caracterizados inicialmente como “não usuários”, 

efetivamente não frequentam a UBS. Mas todos eles mantêm, seja com a Unidade ou com seus 

trabalhadores, alguma relação. E, através dessa relação, veem contempladas suas diferentes 

necessidades. Levando em conta esse posicionamento dos moradores entrevistados em relação à 

UBS, penso que devemos ressignificar o conceito de “usuário da UBS”, uma vez que essa designação 

contempla um padrão idealizado de utilização regular do serviço – usuários cadastrados, 

acompanhados por alguma programação de saúde ou mesmo aqueles que com frequência procuram 

a Unidade para atendimentos pontuais. Entendo que essa noção de usuário deve ser ampliada, 

passando a contemplar as várias formas de contato entre os indivíduos, o serviço e seus trabalhadores 

que impliquem em benefícios para a saúde das pessoas, mesmo quando isso não se traduz no consumo 

dos principais “produtos” ofertados pela Unidade, sejam consultas, atendimentos ou procedimentos.   

Nesse sentido, cabe recorrer a uma questão teórico-prática apresentada por Cecílio (2012), 

qual seja a da tensão entre o usuário idealizado, que é disciplinado, atendendo às ofertas de 

procedimentos padronizados e previsíveis - o chamado “usuário fabricado”, e o usuário real, que faz 

escolhas e subverte a racionalidade planejada pelo serviço de saúde - o “usuário-fabricador”. Segundo 

Cecílio (2012), esta é uma questão teórica importante para o debate sobre práticas inovadoras 

relacionadas com o SUS atual.  

Afinal, quem é o usuário dos serviços de saúde? O que ele deseja? Como se comporta? Como 

os gestores e as equipes de saúde se defrontam com este usuário real? De um lado, os usuários do 

sistema são vistos como alvo de estratégias de normalização, de “educação”, de disciplinamento, 

visando o funcionamento adequado do “sistema”: o usuário a ser fabricado. Por tal visão, as pessoas 

devem ser “adequadas” à racionalidade do “sistema de saúde” 

 

O que interessa reter é que, por mais que, explicita ou implicitamente, 

tentemos enquadrar as pessoas aos ditames e à lógica do sistema formal 

de saúde e aos preceitos da Medicina Preventiva, somos obrigados a 

reconhecer que elas transgridem a regra o tempo todo, emergindo a 

figura viva do usurário-fabricador, cuja compreensão e reconhecimento 

passam a ser centrais se a proposta é a inovação na produção de práticas, 

de cuidados e do conhecimento (CECÍLIO, 2012. 284). 
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O autor conclui suas considerações sobre essa tensão contrapondo a normatividade pretendida 

pelos gestores e trabalhadores e o movimento real das pessoas, na busca de satisfação de suas 

necessidades.  

Nesse sentido, os trabalhadores da UBS Vila Nova York demonstram ter uma boa percepção 

da dinâmica do território e da sua população, assim como das diferentes formas de utilização da UBS, 

como indica o comentário a seguir, captado em uma das Rodas de Conversa: 

 

Aqui é um bairro mais antigo. Nós temos duas áreas de 

ocupação, que são os mais vulneráveis. Então quando você olha 

Vila Nova Iorque como um todo você consegue se movimentar 

em vários aspectos, e cada um vai ter a sua particularidade. 

Você vai ter que ter um tipo de acesso diferente, e, também, 

diferentes formas de eles acessarem. Então, eu acho que isso faz 

todo mundo ter que se movimentar o tempo todo. Cada área, 

cada microárea do bairro traz um aspecto totalmente diferente 

(Trabalhador 8). 

 

 

É interessante observar que a seleção dos moradores para as entrevistas, feita previamente 

pelos ACS, se aproxima da noção do usuário idealizado. Mas há, em contraposição, um outro usuário, 

não idealizado, que também faz uso da Unidade, buscando o que percebe como útil para suas próprias 

necessidades. 

 

Eu uso o posto mais para a vacina das crianças, para deixar 

tudo em dia, tudo em ordem. E a gente também toma vacina. 

Então mantenho contato com a agente, para saber das coisas, 

com certeza, sempre. (Morador-não usuário 3). 

 

Nas Rodas de Conversa os trabalhadores citaram vários desses outros usuários, com as 

circunstâncias específicas nas quais eles, de alguma forma, demandam a UBS. No Quadro 4, 

apresento uma síntese desses perfis de usuários, com comentários que ilustram as menções feitas a 

eles pelos trabalhadores: 
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Quadro 4. Perfil dos moradores que utilizam a UBS Vila Nova Yorque, sem serem caracterizados 

como “usuários-padrão. 

 

Perfil dos moradores Comentários dos trabalhadores 

Pessoas que tem convênio 

populares, que utilizam a 

UBS para realizarem 

exames e retirar 

medicamentos: 

 

Com relação a esses convênios populares, eles vêm com 

encaminhamento de troca de receita ou troca de exames. Acontecem 

problemas, porque o médico particular não costuma receitar pelo 

princípio ativo, e sim pelo nome comercial – e aí não dá para trocar a 

receita. Chega aqui, “ah, mas eu vou ter que passar no médico de 

novo, é só um papelzinho”. Aí desmerece o SUS porque via ter que 

passar, “só para pegar o papel (Trabalhador 12). 

Pessoas que utilizam a 

UBS essencialmente para 

acessar medicamentos da 

farmácia de alto custo 

 

Também tem os pacientes que usam farmácia de alto custo. Esses aí 

falam que o SUS é o melhor que tem, porque o particular não supre, 

aí vem para o alto custo do SUS, que fornece.  Alguns recebem o 

medicamento em casa, nem precisam mais ir buscar na farmácia de 

alto custo do SUS, na Várzea do Carmo (Trabalhador 12). 

Pessoas que tem 

convênio, mas demandam 

a Unidade para testes de 

COVID ou imunização 

contra a doença 

Foi muito claro o quanto aumentou a nossa porta quando o convênio 

deu uma controlada nas testagens para COVID. Eu não sei como 

funciona no convênio, mas a gente sentiu um aumento aqui: “ah, fui 

ao convênio e o convênio não está testando agora... (Trabalhador 3). 

Pessoas que buscam o 

SUS porque não 

conseguem resolver 

problemas complexos no 

serviço privado 

 

E uma coisa com relação à odontologia... Quando você se depara, por 

exemplo, com uma lesão de tecidos moles, uma suspeita de Câncer, o 

dentista particular não dá conta. Manda para nós do posto. Mas 

espera aí, se você está pagando, o “cara” não consegue te dar uma 

assistência para uma alteração que você tem na boca? (Trabalhador 

5). 

 

Pessoas que usam SUS 

para partos 

 

O que eu observo, que é cada vez mais frequente, é a mulher que tem 

convênio, mas vem para o SUS para o parto, porque tem aquele 

período de carência. Eu percebo esse aumento de pessoas que fazem 

o convênio, mas tem alguma intercorrência na gestação, ou entra no 

trabalho prematuro, e vem para o SUS. Elas se surpreendem pelo 

serviço que é prestado, maternidade de alto risco com toda estrutura 

para receber um bebê prematuro, e tudo mais. Aí terminam vindo pra 

UBS também (Trabalhador 13). 

 

Perfil dos moradores Comentários dos trabalhadores 

Pacientes terminais, que 

são rejeitados pelo Plano 

de Saúde e vem para o 

SUS 

 

A gente pega o que o convênio não absorveu, como um paciente com 

câncer já em estágio avançado, e faz o acompanhamento domiciliar. 

Então a gente acompanha toda a luta da família, todo o sofrimento, 

pois é nosso papel dar atenção a família. Eles vêm com a gente para 

receber essa assistência que o convênio não dá. Então é um desafio 

para a gente, assistir essa família e cuidar de todo o encaminhamento 

dessa pessoa dentro do SUS. Tinha o plano de saúde, mas, de repente, 

o plano não atende mais. Então ele vem para o SUS (Trabalhador 3). 
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Pacientes que buscam a 

UBS quando perdem o 

convênio 

Tem pessoas que não usavam a UBS e agora usam. Eu deixo claro 

para o paciente que todos nós pagamos por esse serviço quando 

pagamos nossos impostos. Quando eles perdem o convênio, e isso 

aconteceu muito, aí eles procuram a UBS. Como aqui temos o Acesso 

Avançado, eles têm facilidade para entrar (Trabalhador 8). 

Moradores que tem 

convênio, não frequentam 

a UBS, mas mantém 

contato com os ACS: 

 

Os “não usuários” da minha área são pessoas que eu conheço 

razoavelmente. Alguns usam convênio empresarial, porque tem esse 

direito. Outros tem um poder aquisitivo um pouco melhor, e aí tem um 

convênio razoável. Embora já tenham usado a UBS, dizem que não 

usam o sistema público pela demora para uma consulta e 

principalmente para exames. Mas quase todos tem cadastro na 

Unidade, e me recebem para visitas domiciliares (Trabalhador 6). 

Trabalhadores do 

território:  

 

Na minha microárea, por exemplo, tem ruas que eu passo que são 

muitas empresas, muitas empresas mesmo, então aí é um desafio nós 

lidarmos, porque muitas das pessoas até trabalham nas empresas, e 

são morados, e eu não consigo falar com eles no meu dia a dia. Então 

agora eu estou começando a ir às empresas, fazer um trabalho nas 

empresas para poder tratar dessa população (Trabalhador 6). 

Moradores da área de 

maior poder aquisitivo 

 

Mesmo na parte do Jardim Aricanduva, que é de poder aquisitivo 

maior, as pessoas querem vir aqui sim. Eles vêm. Principalmente as 

pessoas mais idosas das famílias daquela área aderem bem à nossa 

unidade (Trabalhador 6). 

Moradores que precisam 

de atendimento, mas não 

buscam a UBS 

A gente tem algumas pessoas que ainda não vem até a UBS. Então a 

gente tem planejamento e cronograma para fazer atendimentos no 

território. Por exemplo, a gente vai percebendo as dificuldades na 

área de ocupação, e busca suprir essas lacunas. A gente vai, aos 

poucos, conscientizando a população para buscar o serviço, para ir 

trazendo também essa parte da nossa população (Trabalhador 15). 
Fonte: Elaboração própria do autor, com base em depoimentos dos trabalhadores nas Rodas de Conversa. 

 

Em adendo ao Quadro acima, sobre os diferentes perfis de utilização dos recursos do SUS na 

Vila Nova Yorque, cabe lembrar o campo da Vigilância em Saúde, cujas ações envolvem o conjunto 

da população. Para tanto, cito aqui um fato ocorrido no transcorrer das atividades da pesquisa, 

devidamente registrado no Diário de Campo. No dia 27 de julho de 2022, tivemos que reagendar uma 

Roda de Conversa programada, porque parte da Equipe da UBS havia sido convocada para realizar 

uma ação de prevenção e controle de meningite meningocócica do tipo C na região da Vila Formosa 

e Aricanduva. Essa ação foi motivada pela ocorrência de alguns casos da doença naquela região, e as 

atividades incluíram a intensificação vacinal por bloqueio das pessoas de três meses a 64 anos de 

idade. A ocorrência dessa ação exemplifica bem o papel da UBS na Vigilância em Saúde, campo no 

qual todos os moradores são beneficiados pela ação do SUS. 

É interessante considerar que não há, nem na bibliografia estudada nem tampouco nos 

documentos oficiais do SUS, uma definição objetiva sobre quem são os “usuários do SUS”. A rigor, 

o caráter universal do sistema permite um entendimento de que todos os brasileiros são usuários do 
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SUS, mas a própria existência e utilização frequente do termo indica que esse entendimento não é 

generalizado. Nesse mesmo sentido, é comum também a utilização do termo “SUS-dependente”, para 

se referir àquelas pessoas que não tem planos de saúde. Parece haver uma certa normalização da ideia 

de que há usuários e não usuários do SUS, com consequências negativas sobre a percepção da 

sociedade quanto ao Sistema e ao seu caráter público e universal. 

Voltando ao contexto específico da pesquisa que realizei, reitero minha percepção de que há 

um vínculo entre todos os moradores que compuseram a amostra de entrevistados e a UBS, 

especialmente em função do papel desempenhado pelos ACS. E de que, de alguma forma, todos eles 

se beneficiam desse vínculo, mesmo quando não demandam atendimento pela UBS. É interessante 

observar, como atestam os trechos a seguir, que os ACS demonstram um certo inconformismo com 

as situações em que os moradores não estabelecem vínculos com a Unidade, e buscam formas de 

estreitar a relação com esses moradores, que eles consideram como “não usuários” da UBS: 

 

Eu ouvi uma coisa nas entrevistas, e que acho que percebi uma 

falha minha, de não ter aberto tanto para essas pessoas, apesar 

de eu ter bastante contato com elas... Eu poderia expor melhor 

para eles o que nós temos a oferecer, quem sabe até fazer um 

folder, ou alguma coisa para mostrar para eles o que nós temos 

na nossa estratégia que eles talvez estejam perdendo por 

usarem convênio ou outros serviços. Coisas que tem aqui, tão 

perto para eles, como o Acesso Avançado, as consultas com 

psicólogo, com nutricionista, com assistente social, com a 

fisioterapeuta. Eles acham que não temos isso aqui, então eles 

procuram lá fora. Talvez possa divulgar mais essas 

informações, para eles saberem que nós fazemos bastante coisa 

aqui mesmo. De uma forma básica, mas que tem aqui 

(Trabalhador 6). 

 

E, também, as especialidades que são perto daqui também, que 

nem a (nome de usuária) que nós conversamos... Ela conseguiu 

uma consulta com especialista pelo convênio, mas em 

Guaianases, bem longe do bairro em ela está... Se fosse pelo 

SUS ela teria mais perto, na Vila Prudente ou no Carrão, mas 

perto da casa dela. Então talvez eu possa passar isso para a 

população de uma forma mais esclarecedora, para que eles 

entendam que no SUS tem o que eles precisam (Trabalhador 6). 

 

Também nesse sentido, um trabalhador comentou o comportamento de alguns moradores do 

território, que utilizam a UBS, mas não querem desenvolver vínculos com os profissionais: 
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Vínculos com profissionais de saúde é uma coisa que não faz 

muito sentido para eles. Nunca tiveram.... São pessoas mais 

reservadas. E nós temos isso não só na área mais elitizada. Tem 

pacientes que são difíceis de acessar, são totalmente 

reservados. Aí você entra numa tentativa de construção de 

vínculo, porque você entende que ele precisa, mas ele não quer. 

Mostramos para ele que nós estamos aqui, na hora que ele se 

abrir. Se ele quiser, ele pode contar conosco. Mas eu acho são 

pessoas que não tem essa “cultura” do abrir a porta da sua 

casa para que o serviço de saúde entre. Eles pensam assim: “eu 

vou buscar o serviço onde eu quero, e até onde eu quero”. Isso 

é o que o convênio faz. Então eu não abro para que o serviço 

entre na minha casa. Eu não vejo barreiras, vejo que é uma 

“questão cultural” mesmo (Trabalhador 3). 

 

Esses relatos sintetizam bem o compromisso dos trabalhadores com seu ofício, e com a busca 

por oferecer aos moradores aquilo que entendem ser importante para a saúde de cada um deles. Nesses 

casos, assim como em grande parte daquilo que ouvi e percebi nos contatos com os profissionais da 

UBS Vila Nova Yorque, eles demonstram ter um sólido compromisso ético com a saúde coletiva e 

com o direito dos cidadãos à saúde. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, fruto da minha imersão no território-vivo da Vila Nova York, com seus 

moradores e com os trabalhadores da sua Unidade Básica de Saúde, buscou analisar como se dá o 

acesso à saúde e, também, compreender as relações que se estabelecem entre os atores desse processo 

em torno do direito à saúde naquela área. 

Neste intuito, a pesquisa trouxe questões significativas sobre o trabalho em saúde de uma 

UBS, que tem o tema do acesso no centro da sua agenda de discussões, e que tem operado mudanças 

nos processos de trabalho para aproximar-se dos moradores da sua área de responsabilidade. E, 

também, trouxe questões relevantes sobre o universo dos moradores da área, suas expectativas e suas 

formas de relacionamento com a Unidade de Saúde e com seus profissionais, especialmente os ACS.  

A possibilidade de mergulhar em uma experiência exitosa, “um SUS que funciona”, e de captá-la a 

partir do olhar dos seus profissionais e usuários foi extremamente gratificante, assim como o será 

compartilhar essa experiência com todos os que possam ter acesso a essa produção acadêmica. 

Foi minha primeira experiência como pesquisador qualitativo, e nela me percebi transitando 

entre os universos dos trabalhadores e dos moradores. Pesquisando pude compreender como essa 
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modalidade de estudo pode suscitar e, também responder questões singulares, apreendendo a 

realidade e seus múltiplos significados, muito além dos números. O percurso metodológico que 

transcorri, intercalando as Rodas de Conversa com as Entrevistas e registrando intercorrências e 

percepções no Diário de campo, terminou propiciando um diálogo intenso e dinâmico entre os atores 

da pesquisa – trabalhadores, moradores e pesquisador. Entendo que esse modo de realizar a pesquisa, 

assim como os elementos participativos nela incorporados, foram fundamentais para a abordagem 

ampla do acesso, para além dos estudos sobre barreiras que marcam grande parte da bibliografia sobre 

o tema.  

Ao dar voz aos moradores e trabalhadores da UBS Vila Nova York, como declarei 

anteriormente, fui muitas vezes surpreendido. Essas surpresas me levaram a relativizar conceitos que 

inicialmente pareciam bem definidos. Onde esperava encontrar barreiras, descobri iniciativas que 

potencializam o acesso à UBS. Para além da rotina das atribuições oficialmente instituídas, encontrei 

ACS mergulhados nos territórios e nas suas intercorrências, interagindo intensamente com os 

moradores. Ao invés do binômio usuário/não usuário, encontrei diversas formas de relacionamento 

entre moradores e trabalhadores/Unidade de Saúde, na grande maioria das vezes atendendo às 

expectativas dos moradores. Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar que as experiências e percepções 

captadas com a amostra de moradores que estudei indicaram a incorreção de se restringir os usuários 

a uma única modalidade de utilização do serviço de saúde.  E, ainda, que novos estudos devam buscar 

a formulação de novas categorias para representar as diferentes relações que as pessoas estabelecem 

com o SUS, muito além dos cidadãos representados pelas categorias de “usuários” e não usuários” 

do SUS. 

O principal aprendizado que tive ao longo desse processo foi o da importância de uma escuta 

atenta e aberta às diferentes percepções da realidade. A singularidade das experiências de vida dos 

participantes da pesquisa, expressa nas suas expectativas quanto à própria saúde – ou quanto à saúde 

do outro – fizeram que o dia a dia no campo fosse sempre instigante.  

Espero que essa Dissertação, e todo o processo em torno dela, possam contribuir para que os 

trabalhadores possam compreender o que já foi feito e sua grande relevância para a saúde da 

comunidade, mas também para que se sintam instigados a prosseguir em suas buscas. E que, nesse 

caminho, explorem ainda mais seu diálogo com os moradores, visando aproximar-se ainda mais do 

seu universo de necessidades e expectativas quanto à saúde e à qualidade de vida. 

Por outro lado, entendo que restou em aberto um dos temas que constavam do Projeto de 

Pesquisa, qual seja o da percepção dos trabalhadores e moradores sobre o direito à saúde 

compreendido como qualidade de vida. Apesar de abordado nas entrevistas e nas Rodas, ele ficou 
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num plano secundário em relação ao acesso ao serviço de saúde propriamente dito. Assim, 

considerando que essas duas dimensões do acesso à saúde estão compreendidas no direito à saúde, 

tal qual inscrito na Constituição Brasileira, novos estudos poderão trazer contribuições quanto a 

percepção de moradores e trabalhadores da saúde sobre o direito à qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

REFERÊNCIAS  

 

ADAY, L. A.; Andersen R.  A framework for the study of access to medical care. Health Services Research, 

Chicago v. 9, n. 3, p. 208–220, 1974. 

 
ADORNO, R. S. Da inalienabilidade dos direitos fundamentais. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, nº 136. 

2005.                                                             

Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-do-consumidor/702/da-inalienabilidade-

direitos-fundamentais. Acesso em 05 dez. 2022.      

 

AGUIAR, B. S.; PEREIRA, M. R. O antifeminismo como backlash nos discursos do governo 

Bolsonaro. Revista Agenda Política, São Carlos. v. 7, n. 3, p. 8–35, 2019.  

 

ALVES, J. A. L. A ONU e a proteção aos direitos humanos. Revista Brasileira de Política Internacional, 

Brasília. 37 (1) p. 134-145, 1994.   

 

ANDERSEN, R. M. Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter? Journal of 

Health Social Behaviour. Tallahassee, v. 36, p. 1-10, 1995. 

 

ANDERSEN, R. M.; NEWMAN, J. F. Societal and individual determinants of medical care utilization in the 

United States. The Milbank Quarterly. New York, v. 51, p. 95-124, 1973. 

 

ANDRADE A.W. et al. Estudos de caso de aplicativos móveis no governo brasileiro. 2013. Disponível em 

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/sbsi/2013/0070.pdf. Acesso em 18/04/2017 

 

ANDRADE, M. V. et. al. Desigualdade socioeconômica no acesso aos serviços de saúde no brasil: um estudo 

comparativo entre as regiões brasileiras em 1998 e 2008. Economia Aplicada. São Paulo, v. 17, n. 4, p. 623-

645, 2013.  

 

ARENDT, H. As origens do Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990. 832 p. 

 

ARRUDA, N. M.; MAIA, A. G.; ALVES L. C. Desigualdade no acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais 

do Brasil: uma decomposição de fatores entre 1998 e 2008. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 

34, (6) 2018. Disponível em https://doi.org/10.1590/0102-311X00213816   
 
ABRASCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA Contra a reformulação da PNAB – 

nota sobre a revisão da Política Nacional de Atenção Básica 2017 [internet]. Rio de janeiro: Notas Oficiais da 

Abrasco; 2017. Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/noticias/posicionamentos-oficiais/contra-

reformulacao-da-pnab-nota--sobre-revisao-da-politica-nacional-de-atencao--basica/29798/. 

 

AYRES, J. R. C. M. Prefácio à 8ª Edição. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da 

integralidade na atenção e no cuidado à saúde.  Rio de Janeiro; IMS-UERJ; 3 ed; 2001. 178 p. 

 

BARROS, L. S.; CECILIO, L. C. O. Entre a ‘grande política’ e os autogovernos dos Agentes Comunitários de 

Saúde: desafios da micropolítica da atenção básica. Saúde e Debate. Rio de Janeiro, V. 43, N. especial 6, p. 

10-21, Dez 2019 

 

BENEVIDES, M. V. Democracia e cidadania. Polis 14:11-9. 1994  

BEZERRA, P. C. L.; OPITZ S.P.; KOIFMAN R.J.K.; MUNIZ PT. Percepção de saúde e fatores associados 

em adultos: inquérito populacional em Rio Branco, Acre, Brasil, 2007-2008. Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro. Vol. 27(12):2441-2451, dez, 2011 



96 
 

 
 

BEZERRA, Y. R. N.; FEITOSA, M. Z. S. A afetividade do agente comunitário de saúde no território: um 

estudo com os mapas afetivos. Ciência & Saúde Coletiva, 23(3):813-822, 2018 

 

BOBBIO, N. A era dos direitos. 9ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004. 240 p.  

 

BONFIM, Z. A. C. Cidade e Afetividade: Estima e construção dos mapas afetivos de Barcelona e de São 

Paulo. Fortaleza: Edições UFC; 2010. 

      

BOTTON, A.; CÚNICO S. D.; STREY M. N. Diferenças de gênero no acesso aos serviços de saúde: 

problematizações necessárias. Mudanças – Psicologia da Saúde. São Bernardo do Campo, v. 25, n. 1, Jan.-

Jun. 2017, p. 67-71, 2017  

       

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 8a Conferência Nacional 

de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde. 1986.     

 

__________ Lei n. 8.142 de 28 de dez. de 1990.  Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras 

Providências. Diário Oficial da União 31 Dez. 1990.  

 

__________ Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 56. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 592 p.      

    

__________ BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: documento base para 

gestores e trabalhadores do SUS/Ministério da Saúde. Brasília, 2004. 54 p 

  

__________ Ministério da Saúde. Portaria GM n. 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional 

de AB, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da AB para o Programa Saúde da 

Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2006   

       

__________ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada. Brasília, DF: Ministério da 

Saúde, 2010. 68 p. 

         

__________ Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 

4ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde. 2013. 30 p. 

     

__________ Gabinete do Ministro, Portaria GM nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 

Nacional de AB, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da AB, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Brasília, 2017   

    

___________ Ministério da Saúde (BR). Coletânea de normas para o controle social no Sistema Único de 

Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 2ª ed. Brasília (DF); 2006.  

  

___________ Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: MS; 2012. 114 p. 

            

BRITO-SILVA, K.; BEZERRA, A. F. B.; TANAKA O. Y. Direito à saúde e integralidade: uma discussão 

sobre os desafios e caminhos para sua efetivação. Interface – Comunicação, saúde, educação., Botucatu, 

v.16, n.40, jan./mar, p.249-59, 2012. 

       

CACCIA-BAVA M. C. G.; PEREIRA, M. J. B.; ROCHA, J. S. Y.; MARTINEZ, E. Z. Pronto-atendimento ou 

atenção básica: escolhas dos pacientes no SUS. Revista Medicina (on-line). Ribeirão Preto, v. 44 n. 4: p 347-

54. 2011.   

       

CAMPOS, G. W. S. A reforma da reforma. São Paulo: Hucitec, 1992. 220 p. 



97 
 

 
 

CARDONA JÚNIOR, A. H. S., ANDRADE, C. W. Q., CALDAS, L. N. M. Educação em saúde: programa e 

canal de comunicação via WhatsApp da unidade básica de saúde do N6 para comunidade rural do sertão 

pernambucano. APS EM REVISTA, 2(2), 137–141. 2020. 

 

CARDOSO, J. C. Desmonte do Estado no governo Bolsonaro: menos república, menos democracia e menos 

desenvolvimento In Brasil: incertezas e submissão? – São Paulo: Fundação Perseu Abramo. p 151-69. 2019. 

440 p. 

      

CASTELLANOS P. L. Epidemiologia, saúde pública, situação de saúde e condições de vida: considerações 

conceituais. In: Barata RB (org.) Condições de vida e situação de saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO. p. 31-

75. 1997. 260p.  

    

CASTILHO, D. R.; LEMOS, E. L. S. Necropolítica e governo Jair Bolsonaro: repercussões na seguridade 

social brasileira.  Rev. Katálysis. Florianópolis. 24 (2). mai-ago 2021 

   

CASTRO, J. A.; RIBEIRO, J. A. C. As políticas sociais e a Constituição de 1988: conquistas e desafios. In: 

Políticas sociais: acompanhamento e análise. Introdução. n. 17. Brasília: IPEA, 2009. p. 17-73. 

           

CECÍLIO, L. C. O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e eqüidade 

na atenção à saúde. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no 

cuidado à saúde. Rio de Janeiro: IMS/UERJ/Abrasco; 2001. 

         

CECÍLIO, L. C. O. Escolhas para Inovarmos na Produção do Cuidado, das Práticas e do Conhecimento: como 

não fazermos “mais do mesmo”? Saúde Soc. São Paulo, v.21, n.2, p.280-289, 2012. 

            

COIMBRA, C. M. B.; LOBO L. F.; NASCIMENTO M. L. Por uma invenção ética para os direitos humanos. 

Psicologia Clínica. Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p.89 – 102, 2008.  

 

COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. 

342 p. 

          

CONILL, E. M. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção Primária à Saúde: desafios para a organização de 

serviços básicos e da Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil, Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, 24 Sup 1:S7-S27, 2008 

 

CORRÊA, A. C. P.; FERREIRA F; CRUZ GSP; PEDROSA ICF. Acesso a serviços de saúde: olhar de usuários 

de uma unidade de saúde da família. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 32, n. 3. set., p. 451-

7, 2011. 

   

CSSE. COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 

Hopkins University (JHU)». ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. Jan 2023. 

 

CUETO, M. Saúde Internacional e as origens da OMS. Boletim FIOCRUZ, Rio de Janeiro. 2011. 

Disponível em http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/319-saude-internacional-e-as-

origens-da-oms# Acesso em 20 de agosto de 2021.  

   

CURITIBA. Novas possibilidades de organizar o acesso e a agenda na Atenção Primária à Saúde. 

Curitiba, 2014. Acesso em: 15 ago. 2021. Disponível em: 

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/atencao-basica/manuais-e-

publicacoes-ab-aps/qualifica-aps-2/15367-saude-curitiba-cartilha-acesso-avancado-2014-06-05/file. Acesso 

em 10 de agosto de 2021. 

     

DALLARI, S. G. A construção do direito à saúde no brasil. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 

3 p. 9-34 nov. 2008/Fev. 2009 



98 
 

 
 

DONABEDIAN, A. Aspects of medical care administration: specifying requirements for health care. 1ª Ed. 

Boston: Harvard University Press. 1973. 800 p. 

 

DURAN, E. C. M.; COCCO, M. I. M. Software educativo sobre diabetes mellitus para profissionais de saúde: 

etapas de elaboração e desenvolvimento. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2003, jan-fev, 104-

107p. 

 

FREIRE, P. Pedagógica do oprimido. 75ª ed. Paz e terra. Rio de Janeiro, 2020. 253 p. 

  

FONTANA, A.; FREY, J. H. The Interview: from structured questions to negotiated text. In: N. Denzin & 

Y.S. Lincoln (orgs.), Handbook of qualitative research (pp. 645-672). London: Sage Publications Inc. 2000. 

          

FRANCO T. B.; BUENO W. S.; MERHY E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso 

de Betim, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro v. 15, n. 2, p. 345-53, 1999.  

           

FRASER, M. T. D.; GONDIM, S. M. G. Da fala do outro ao texto negociado: discussões sobre a entrevista na 

pesquisa qualitativa. Paidéia. 2004; 14(28):139-52. 

    

FRENK, J. Concept and measurement of accessibility. Salud Publica de México, Cuernavaca. 27: 438-453, 

1985.  

          

FROMM, E. Conceito marxista do homem. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 222 p. 

 

FGV. Pesquisa Anual do Uso de TI. Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2022 

 

GIOVANELLA, L.; FLEURY, S. Universalidade da Atenção à Saúde: acesso como categoria de análise. In: 

Eibenschutz C (org.). Política de Saúde: o público e o privado. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1996. p.177-198.

      

GOMES, K. O.; COTTA, R. M. M.; MITRE, S. M. I.; BATISTA, R. S.; CHERCHIGLIA, M. L. O agente 

comunitário de saúde e a consolidação do Sistema Único de Saúde: reflexões contemporâneas. Physis 

[Internet]. 2010 Dez  

 

HOLANDA, C. M. A.; ANDRADE, F. L. J. P.; BEZERRA, M. A. B.; NASCIMENTO, J. P. S.; NEVES, R. 

F. N.; ALVES, S. B.; RIBEIRO, K. S. Q. S. Redes de apoio e pessoas com deficiência física: inserção social 

e acesso aos serviços de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 175-184. 2015 

          

HUNT, L. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 284 p. 

           

IBANHES, L. C. A constitucionalização dos direitos sociais no Brasil: difusos e coletivos ou confusos e 

seletivos? Boletim do Instituto de Saúde, São Paulo. v.12, n.3, pp. 213-219. 2010. 

 

INSTITUTE OF MEDICINE. Access to health care in America. Washington: The National Academies Press, 

1993. 240 p. 

         

LAFER C. A ONU e os direitos humanos. Dossiê ONU e a paz. Revista de Estudos Avançados, São Paulo. 

v. 9, n. 25, dez. 1995. 

        

LAURELL, A. C. A saúde-doença como processo social. In: Nunes E. D. (org.) Medicina social: aspectos 

históricos e teóricos. São Paulo: Global; 1983. p. 133-58. 205 p. 

   

LAVRAS, C. Atenção Primária à Saúde e a Organização de Redes Regionais de Atenção à Saúde no Brasil. 

Saúde e Sociedade. São Paulo, v.20, n.4, p.867-874. 2011 

   

L’ABATTE, S. Direito à saúde: discursos e práticas na construção do SUS. São Paulo: Hucitec, 2010. 284 p. 



99 
 

 
 

LEVESQUE, J. F et al. Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health 

systems and populations. International Journal for Equity in Health, London. 12:18, 2013. 

          

LIMA, M. A. D. S.; RAMOS D. D. R.; ROSA, R. B.; NAUDERER, T. M..; DAVIS, R. Acesso e acolhimento 

em unidades de saúde na visão dos usuários. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo. v. 20, n. 1, p. 12-17, 

2007. 

 

LIPSKY, M. 1980. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service. New York: 

Russell Sage Foundation. 

         

LOTTA, G. Burocracia, redes sociais e interação: uma análise da implementação de políticas públicas. Rev. 

Sociol. Polit., v. 26, n. 66, p. 145-173, jun. 2018 

    

MCINTYRE, D; MOONEY, G. The economics of health equity. Cambridge. Cambridge University Press; 

2007. 296 p.  

        

MANDU, E. N. T; ALMEIDA, M. C. T.  Necessidades em saúde: questões importantes para o trabalho da 

enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v. 52, n. 1, p. 54·66, jan.lmar. 1999.  

 

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar. 1967. 220 p. 

  

MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã: I, 2ª Ed. São Paulo. Martins Fontes.  2001. 119 p. 

 

MCINTYRE, D.; MOONEY, G. The economics of health equity. Cambridge. Cambridge University Press; 

2007. 296 p.    

   

MELLO, G.A; FONTANELLA, B. J. B.; DEMARZO, M. M. P. Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde 

- Origens e diferenças conceituais. Revista de Atenção Primária à Saúde, Rio de Janeiro. v. 12, n. 2, p. 204-

213. abr./jun. 2009       

   

MENDES, A.; CARNUT, L. Capital, Estado, crise e a saúde pública brasileira: golpe e desfinanciamento. 

Estado, democracia e saúde, Brasília, v. 22, n. 46, jan.-jun 2020 

 

MENDES, E. V. Desafios do SUS. Brasília: CONASS, 2019. 869 p.  

   

MENDES, E. V. Agora mais do que nunca – uma revisão bibliográfica sobre Atenção Primária à Saúde. In: 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. Oficinas de Planificação da Atenção 

Primária à Saúde nos Estados. Brasília: CONASS, 2009.   

   

MENDES E. V. Uma agenda para a saúde. São Paulo (SP): Hucitec; 1999. 300 p. 

   

MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: MERHY, E. E.; 

ONOCKO, R. T. (Orgs.). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: 3ª Ed. Hucitec, 1997. 392 p. 

          

MINAYO, M. C. S.; COSTA, A. P. Técnicas que fazem uso da palavra, do olhar e da empatia: Pesquisa 

qualitativa em ação. São Paulo: Ed. Ludomedia/Hucitec. 2019. 63 p. 

   

MOROSINI, M. V. G. C.; FONSECA, A. F., LIMA, L. D. Política Nacional de Atenção Básica 2017: 

retrocessos e riscos para o Sistema Único de Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. 116, p. 11-24, 

jan-mar 2018 

 

MOURA, A. F.; LIMA, M. G. A reinvenção da roda: roda de conversa: um instrumento metodológico 

possível. Revista Temas em Educação, João Pessoa, v.23, n.1, p. 98-106, jan.-jun. 2014 

            



100 
 

 
 

MOURA, R. F. S; SILVA, C. R. C. S. Afetividade e seus sentidos no trabalho do agente comunitário de saúde 

995 Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 25 [ 3 ]: 993-1010, 2015 

 

MURRAY M; TANTAU C. Same-day appointments: exploding the access paradigm. Family Practice 

Manage [Internet]. [citado 2018 Dez 20]; vol. 7 n. 8: p 45-50. Set. 2000.  

 

MURRAY, M; BERWICK, D. Advanced access: reducing waiting and delays in primary care. Journal of 

American Medical Association, Chicago, vol 289, n. 8, p.1035-40. 2003. 

  

NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS). Commissioning a new delivery model for unscheduled care in 

London. London: National Health System, 2011. 30 p.  

    

NOGUEIRA, RP. Repensando a determinação social da saúde. In NOGUEIRA, RP (Org) Determinação 

social da saúde e reforma sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010. 200 p. 

  

NONNENMACHER, C. L.; WEILLER, T. H.; OLIVEIRA, S. G. Acesso à saúde: limites vivenciados por 

usuários do SUS na obtenção de um direito. Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá. v. 10, n. 2, p.  248-255. 

2011. 

           

NORMAN, A. H; TESSER, C. D. Acesso ao cuidado na Estratégia Saúde da Família: equilíbrio entre demanda 

espontânea e prevenção/promoção da saúde. Saúde e Sociedade, São Paulo. v. 24, n. 1, p. 1165-1179. 2015.  

         

OLIVEIRA, C. R.; OLIVEIRA, R. C. Direitos sociais na constituição cidadã: um balanço de 21 anos. Serviço 

Social & Sociedade, São Paulo. n. 105, p. 5-29. 2011. 

     

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.  Constituição da Organização Mundial da Saúde 

(OMS/WHO) – 1946. Biblioteca Virtual de direitos humanos. Disponível em 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-LISBR1.1-22006  

         

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Declaração de Alma-Alta. Alma-Alta: OMS, 1978. 

Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_alma_ata.pdf 

 

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Declaração Universal dos Direitos humanos. Nova 

York, 1948. Disponível em https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos 

    

PENCHANSKY, R; WILLIAM THOMAS, J. The Concept of Access: Definition and Relationship to 

Consumer Satisfaction. Medical Care, Washington, D.C. v. 19, n. 2 p. 127-40, 1981. 

  

PEZZATO, L. M; L’ABBATE, S. O uso do diário como ferramenta de intervenção: potencializando reflexões 

no cotidiano da Saúde Bucal Coletiva. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 21, n.04, p.1297-

1314, 2011. 

       

PEZZATO, L. M; L’ABBATE, S.; BOTAZZO, C. O diário como dispositivo em pesquisa. Saúde Soc ; 28(3): 

296-308, jul.-set. 2019.  

        

PIRES FILHO, L. A. S. AZEVEDO-MARQUES, J. M.; DUARTE, N. S. M. D.; MOSCOVICI, L. Acesso 

Avançado em uma Unidade de Saúde da Família do interior do estado de São Paulo: um relato de experiência. 

SAÚDE EM DEBATE, RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 605-613, ABR-JUN, 2019   

 

PIOVESAN, F. Sistema Internacional de Proteção dos Direitos humanos. Texto produzido para o I 

Colóquio Internacional de Direitos São Paulo. Brasil, 2001. 5 p. Disponível em: 

[www.conectas.org/arquivos/editor/files/sistema%20internacional%20de%20prote%c3%a7%c3%a3o%20do

s%20direitos%20humanos.pdf]. Acesso em: 23.08.2021.  

  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_alma_ata.pdf


101 
 

 
 

PIOVESAN, F. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Revista do Tribunal Superior 

do Trabalho, Brasília, vol. 75, n. 1, jan/mar 2009 p. 107-13 

  

SANCHEZ, R. M.; CICONELLI R. M. Conceitos de acesso à saúde. Revista Panamericana de Salud 

Publica. Washington, D.C. vol. 31 n. 3, p. 260–8, 2012.      

SANTOS, M. Por uma Geografia Nova. São Paulo: Hucitec, Edusp; 1978. 285 p.  

 

SANTOS, B. S. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e de Ciências Sociais, n. 48, junho de 1997.  

          

_____________ Orçamento participativo em Porto Alegre: para uma democracia redistributiva. In: 

SANTOS, B. S. (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira. 2003. 681 p.  

   

_____________ Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. In CHAUÍ, M. S.; SANTOS, B.  S. 

Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013. 85p.  

 

_____________ Se Deus fosse um ativista de direitos humanos. São Paulo: Cortez Editora. 2013. 167p. 

 

SANTOS, G. V. Governo Bolsonaro: o retorno da velha política genocida indígena. Revista da ANPEGE, v. 

16, n. 29, p. 426-457, dez. 2020. Disponível em: 

<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/12527>. Acesso em: 23 ago. 2021.  

 

SAWAIA, B. B. Psicologia e desigualdade social: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. 

Psicologia & Sociedade 2009; 21(3):364-372. 6.  

      

SAWAIA, B. B, organizadora. As Artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade 

social. 14ª ed. Petrópolis: Vozes; 2001. 187 p. 

SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro. 17(1):29-

41, 2007.  

         

SILVA, A. S; NOGUEIRA, D. A.; PARAIZO, C. M. S; FRACOLLI, L. A. Avaliação da Atenção Primária à 

Saúde: visão dos profissionais de saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo. Vol. 48 

(spe):126-8, 2014. 

        

SILVA, V. A. Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia. São Paulo: Malheiros. 

2009. 279p.  

  

SILVA, V. X. L; HOLANDA, M. A. F; PEREIRA, B.. P. M. Considerações Bioéticas sobre o Acolhimento 

por Whatsapp na Atenção Primária à Saúde em tempos de COVID-19. Rev Bras Bioética;16(e2):1-19. 2020. 

 

SILVEIRA, J. P. M.;ZONTA, R. Experiência de reorganização da APS para o enfrentamento da COVID-19 

em Florianópolis. APS EM REVISTA, 2(2), 91–96. 2020. 

 

SOARES, M. V. M. B. Cidadania e direitos humanos.  São Paulo. Cadernos de Pesquisa, n. 104, 1998, p. 39-

46   

         

SOUZA, M. M. O. Agrotóxicos e transgênicos: retrocessos socioambientais e avanços conservadores no 

Governo Bolsonaro. Revista da ANPEGE, v. 16, n. 29, p. 319-352, dez. 2020. 

 

STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 

UNESCO, Ministério da Saúde. 2002. 726 p.   

     



102 
 

 
 

STOLTZ, E. N. Necessidades de saúde: mediações de um conceito (contribuição das Ciências Sociais para a 

fundamentação teórico-metodológica de conceitos operacionais da área de planejamento em saúde). Tese 

(Doutorado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1991. 

  

TEIXEIRA, C. Os princípios do sistema único de saúde. In: Conferências Municipal e Estadual de Saúde. 

Salvador: 2011. Disponível em 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3023433/mod_resource/content/4/OS_PRINCIPIOS_DO_SUS.pdf 

Acesso em 20 de agosto de 2021.  

      

TEIXEIRA, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. (org.) Construção da Integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio 

de Janeiro: IMS-UERJ/ABRASCO. 2003; p. 89-111 

  

The WHOQOL Group. World Health Organization. WHOQOL: measuring quality of life. Geneva: WHO; 

1997. Disponível em https://www.who.int/tools/whoqol 

           

TRAVASSOS, C; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro. v. 20., Supl. 2, p. 190-198. 2004. 

  

TRAVASSOS, C; VIACAVA, F. Acesso e uso de serviços de saúde em idosos residentes em áreas rurais, 

Brasil, 1998 e 2003. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro. v. 23, p. 2490-2502, 2007.  

         

Unesco. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. 2005. Disponível em em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_univ_bioetica_dir_hum.pdf 

 

UNGLERT, C. V. S. O enfoque da acessibilidade no planejamento da localização e dimensão de serviços de 

saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo v. 24, n. 6, p. 445-452, 1990.  

VICTORIA, C. G. et al. Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o caminho a 

percorrer. The Lancet. London. p. 90-102, 2011.   

    

VIDAL, T.B; TESSER, C.D; HARZHEIM, E; FONTANIVE, P. V. N. Avaliação do desempenho da Atenção 

Primária à Saúde em Florianópolis, Santa Catarina, 2012: estudo transversal de base populacional. 

Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília.  V. 27, n. 4. 2018.  

  

VIEGAS, A. P. B; CARMO, R. F. C.; LUZ, Z. M. P. Fatores que influenciam o acesso aos serviços de saúde 

na visão de profissionais e usuários de uma unidade básica de referência. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 

24, n.1, p.100-112. 2015  

     

WERNECK, G. L.; CARVALHO, M. S.  Pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária 

anunciada. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro. v. 36 n. 5. Maio de 2020. 

  

WHITACKER, F.; COELHO, J. G. L.; MICHILES, C. (org); VIEIRA FILHO, E. G.; VEIGA, M. M.; PRADO, 

R. P. S. Cidadão constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 414 p.   

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position 

paper from the World Health Organization. Social Science e Medicine, 41 (10), 1403-1409. 1995. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). A discussion document on the concept and principles of 

health promotion, Copenhagen, 9–13 July 1984. In: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 

Milestones in health promotion: statements from Global Conferences. Annex 1[Internet]. Geneva: WHO; 

2009. 29-32 Disponível em 

https://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf Acesso em 25 de agosto 

de 2021.    

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_univ_bioetica_dir_hum.pdf


103 
 

 
 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM MORADORES DA ÁREA: 

 

Sobre o bairro, a família e o cotidiano: 

• Me conta sobre aqui, aonde o sr(a) mora. Como é seu dia a dia? (bairro, trabalho, família) 

Sobre a saúde e os cuidados com ela: 

• E como anda sua saúde? O sr. se sente “com saúde”? 

• Mas o que é saúde para o sr(a)? 

• O sr(a) “se cuida” (cuida da sua saúde)? O que faz para se cuidar? Aonde? 

• O(a) Sr(a) participa de algum espaço de discussão das questões de saúde (na UBS, na Igreja, 

outros); 

Sobre as doenças e a busca por tratamentos: 

• E quando o sr(a) fica doente? Aonde o sr(a) vai? O(A) Sr(a) se lembra de alguma situação que 

queira contar? (histórias). 

• Qual é sua primeira referência quando está doente? Tem alguém no bairro que o sr. procura? 

• O(a) Sr(a) tem Plano de Saúde? (Dr. Consulta?). 

• Saúde bucal? 

• Saúde mental? 

Se é usuário da UBS:  

• É fácil ser atendido lá? O sr(a) acha que eles cuidam bem do sr(a)? O(A)  

• E quando precisa de especialista, exame ou Hospital?  

• Aí o sr(a) volta na Unidade pra seguir se tratando? 

• Tem algum acontecimento (história) que gostaria de relatar  

Se não é usuário da UBS:  

• Por que o sr(a) não vai lá? O que “acha” da UBS? Já esteve lá? 

• Como foi essa ida à UBS? Como foi a experiência? 

• E quando precisa de especialista, exame ou Hospital? 

• Tem algum acontecimento (história) que gostaria de relatar  

Sobre o papel da UBS: 

O sr(a) acha que a UBS pode fazer alguma coisa para melhorar a saúde dos moradores aqui 

no bairro? A saúde do sr(a) e da sua família? Tem algum acontecimento que gostaria de relatar?  

Sobre o direito à saúde: 

O sr(a) acha que tem direito à saúde? 

O sr(a) gostaria de falar mais alguma coisa que ache importante prá mim, sobre esses 

assuntos? 
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APÊNDICE 2: ROTEIROS PARA AS RODAS DE CONVERSA COM TRABALHADORES 

DA UBS 

 

Roda 1: 

Tema: Sobre o território, a saúde e as práticas intersetoriais na área da UBS 

• Como é o território da UBS? Como é o cotidiano nos territórios que compõem a Area da UBS? 

Como vivem e trabalham os moradores? 

• Quais as áreas/grupos sociais de maior vulnerabilidade nos territórios da UBS? Quais os 

principais problemas e necessidades de saúde dos moradores da área? A UBS tem 

Instrumentos/ferramentas de monitoramento dessas vulnerabilidades? (para além dos 

instrumentos formais do serviço). Por exemplo: a UBS acompanha situações 

específicas/mudanças na dinâmica do território que produzam situações de vulnerabilidades? 

Consegue dar apoio às pessoas/famílias nessas situações? 

• A UBS desenvolve atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças nos territórios? E 

na UBS? Como são essas atividades? Elas contemplam a Interprofissionalidade? E a 

Intersetorialidade? Nesse caso, há planejamento conjunto das ações entre os setores 

envolvidos? 

 

Roda 2: 

Tema: Sobre quem busca a UBS (Rever depois das primeiras entrevistas) 

• Quais os principais motivos de procura dos moradores pela UBS? Vocês se lembram de 

cenas/relatos que ilustrem esses motivos?  

• O que vocês acham do acesso dos moradores à UBS? E da acessibilidade da UBS? 

• Na opinião de vocês, quais as características dos moradores da área que efetivamente buscam 

a UBS? 

• Vocês acham que é fácil para eles terem acesso à Unidade? A todos os tipos de atendimento? 

• O que vocês acham que essas pessoas esperam da UBS? E o que vocês oferecem à essas 

pessoas? 

• A UBS ajuda a melhorar a saúde dessas pessoas? Como? O que mais a UBS poderia fazer nesse 

sentido? 
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Roda 3: 

Tema: Sobre quem não busca a UBS (Rever depois das entrevistas) 

• Na opinião de vocês, quais as características dos moradores da área que não utilizam a UBS? 

Por que não utilizam? Vocês se lembram de cenas que ilustrem esses motivos?  

• Vocês acham que é difícil para eles terem acesso à Unidade? A todos os tipos de atendimento? 

Que obstáculos vocês identificam, que afastam esses moradores da UBS? 

• O que vocês acham que eles esperam da UBS? E o que vocês oferecem à essas pessoas? 

Exemplifiquem. 

• A UBS ajuda a melhorar a saúde dessas pessoas? Como? O que mais a UBS poderia fazer nesse 

sentido? 
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APÊNDICE 3: TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - MORADOR 

 

Dados de identificação: 

Título do Projeto: Acesso à saúde: experiências e percepções de moradores do território e 

trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde 

Pesquisadores Responsáveis: Rosilda Mendes/Douglas Schneider Filho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal de São Paulo 

Telefones / E-mails para contato:  

Rosilda Mendes - Telefone: (11)99213 4308 - Email: rosilda.mendes@unifesp.br 

Douglas Schneider Filho - Telefone (11) 992670306 – Email: dschneider@uol.com.br 

Nome do participante:______________________________ R.G. _________________ 

Idade:  _____ anos  Telefone/e-mail de contato: ________________  Código:  ______  

 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que tem como título 

“Acesso à saúde: experiências e percepções de moradores do território e trabalhadores de uma 

Unidade Básica de Saúde”, de responsabilidade dos pesquisadores Rosilda Mendes e Douglas 

Schneider Filho. 

Este estudo tem por objetivo conhecer e analisar a experiência dos moradores da área e dos 

trabalhadores da UBS Vila Nova York quanto ao acesso aos serviços de saúde e à saúde em um 

sentido amplo. Esperamos, com esta pesquisa, contribuir para a melhoraria do acesso das pessoas à 

UBS, e, também a outras Unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sua participação consistirá em ser entrevistado pelo Pesquisador durante aproximadamente 1 

hora, em sua residência, com base em um roteiro com temas da pesquisa. A entrevista será gravada 

para posterior transcrição.  

Para protegê-lo(a) do risco de transmissão da COVID-19, o pesquisador fornecerá máscaras 

N95 ou similar e frascos de álcool gel, e prestará as orientações para sua devida utilização. O 

pesquisador também fará uso de máscara N95 ou similar e álcool gel, de acordo com as 

recomendações da SMS/SP. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

O Sr(a) terá garantido o direito de não responder a qualquer questão, se assim desejar, ou de 

retirar seu consentimento, sem necessidade de explicação ou justificativa.  

Durante sua participação, pode ocorrer algum desconforto ou constrangimento ou cansaço 

mental para o(a) Sr(a), ou o(a) Sr(a) pode não se sentir confortável para expressar sua opinião. O 

pesquisador atuará no sentido de minimizar esses riscos, garantindo sua privacidade, assim como de 

evitar o risco de quebra de sigilo em relação aos seus dados pessoais. 

Após a entrevista, o(a) sr(a) será identificado(a) por um Código, de conhecimento exclusivo 

dos participantes da Pesquisa. A qualquer momento, o(a) sr(a) poderá se recusar a participar e se 

retirar da pesquisa, sem constrangimentos, penalidades ou qualquer prejuízo (caso esteja em 

acompanhamento ou tratamento na UBS, este permanece como está). As informações e materiais 

obtidos nesta pesquisa não poderão ser utilizados para outras finalidades que não sejam a desta 

pesquisa científica.  

Sempre que desejar, o(a) sr(a) poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, 

nos telefones e emails abaixo, para obter informações sobre este projeto de pesquisa, sobre sua 

participação ou outros assuntos relacionados à pesquisa: 

• Rosilda Mendes- Telefone: (11)99213 4308 - Email: rosilda.mendes@unifesp.br 

• Douglas Schneider Filho - Telefone (11) 992670306 – Email: dschneider@uol.com.br 

Caso o(a) sr(a) tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste 

estudo, ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) abaixo, corresponsáveis por garantir e zelar pelos 

direitos do participante da pesquisa: 

• CEP da Universidade Federal de São Paulo: situado na Rua Botucatu, 740, 5. andar (sala 557) 

CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-

7162, de segunda a sexta, das 08:00 às 13:00 hs, ou pelo e-mail cep@unifesp.br. 

• CEP da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo:  situado à Rua Gomes de Carvalho, 250, 

Sala 15, CEP 04547-001, Vila Olímpia, São Paulo/SP, telefones: (11) 3846 4815 – R 228., ou 

pelo email cep.smsgabinete@prefeitura.sp.gov.br  

 

mailto:rosilda.mendes@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

Este termo está elaborado em duas vias, rubricadas em todas as páginas e assinadas, ao seu 

término, pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador, sendo uma das vias entregue ao 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

Eu, ________________________________________________________, fui informado e 

concordo em participar, voluntariamente, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

São Paulo, _____ de __________________ de _______ 

 

_________________________________     _________________________________ 

          Nome e assinatura do participante   Nome e assinatura do pesquisador 

 

_________________________________     _________________________________ 

                      Testemunha                            Testemunha 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFISSIONAL DA UBS 

 

Dados de identificação: 

Título do Projeto: Acesso à saúde: experiências e percepções de moradores do território e 

trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde 

Pesquisadores Responsáveis: Rosilda Mendes/Douglas Schneider Filho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal de São Paulo 

Telefones / E-mails para contato:  

Rosilda Mendes - Telefone: (11)99213 4308 - Email: rosilda.mendes@unifesp.br 

Douglas Schneider Filho - Telefone (11) 992670306 – Email: dschneider@uol.com.br 

Nome do participante:______________________________ R.G. _________________ 

Idade:  _____ anos  Telefone/e-mail de contato: ________________  Código:  ______  

 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que tem como 

tema/título “Acesso à saúde: experiências e percepções de moradores do território e trabalhadores de 

uma Unidade Básica de Saúde”, de responsabilidade dos pesquisadores Rosilda Mendes e Douglas 

Schneider Filho. 

Este estudo tem por objetivo conhecer e analisar a experiência dos moradores da área e dos 

trabalhadores da UBS Vila Nova York quanto ao acesso aos serviços de saúde e à saúde em um 

sentido amplo. Esperamos, com esta pesquisa, contribuir para a melhoraria do acesso das pessoas à 

UBS, e, também a outras Unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sua participação consistirá em participar de 3 Rodas de Conversa coordenadas pelo 

Pesquisador, com duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada, na UBS, no horário de 

trabalho, com base em um roteiro com temas da pesquisa. As atividades serão gravadas para posterior 

transcrição.  

Para protegê-lo(a) do risco de transmissão da COVID-19, o pesquisador fornecerá máscaras 

N95 ou similar e frascos de álcool gel, e prestará as orientações para sua devida utilização. O 

pesquisador também fará uso de máscara N95 ou similar e álcool gel, de acordo com as 

recomendações da SMS/SP. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

O(a) Sr(a) terá garantido o direito de não responder a qualquer questão, se assim desejar, ou 

de retirar seu consentimento, sem necessidade de explicação ou justificativa.  

Durante sua participação, pode ocorrer algum desconforto ou constrangimento ou cansaço 

mental para o(a) Sr(a), ou o(a) Sr(a) pode não se sentir confortável para expressar sua opinião. O 

pesquisador atuará no sentido de minimizar esses riscos, garantindo sua privacidade, assim como de 

evitar o risco de quebra de sigilo em relação aos seus dados pessoais. 

Após cada atividade, o(a) sr(a) será identificado(a) por um Código, de conhecimento 

exclusivo dos participantes da Pesquisa. A qualquer momento, o(a) sr(a) poderá se recusar a participar 

e se retirar da pesquisa, sem constrangimentos, penalidades ou qualquer prejuízo. As informações e 

materiais obtidos nesta pesquisa não poderão ser utilizados para outras finalidades que não sejam a 

desta pesquisa científica.  

Sempre que desejar, o(a) sr(a) poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, 

nos telefones e emails abaixo, para obter informações sobre este projeto de pesquisa, sobre sua 

participação ou outros assuntos relacionados à pesquisa: 

• Rosilda Mendes- Telefone: (11)99213 4308 - Email: rosilda.mendes@unifesp.br 

• Douglas Schneider Filho - Telefone (11) 992670306 – Email: dschneider@uol.com.br 

Caso o(a) sr(a) tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste 

estudo, ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) abaixo, corresponsáveis por garantir e zelar pelos 

direitos do participante da pesquisa: 

• CEP da Universidade Federal de São Paulo: situado na Rua Botucatu, 740, 5. andar (sala 557) 

CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-

7162, de segunda a sexta, das 08:00 às 13:00 hs, ou pelo e-mail cep@unifesp.br. 

• CEP da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo:  situado à Rua Gomes de Carvalho, 250, 

Sala 15, CEP 04547-001, Vila Olímpia, São Paulo/SP, telefones: (11) 3846 4815 – R 228., ou 

pelo email cep.smsgabinete@prefeitura.sp.gov.br  

• Este termo está elaborado em duas vias, rubricadas em todas as páginas e assinadas, ao seu 

término, pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador, sendo uma das vias entregue ao 

participante. 

mailto:rosilda.mendes@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br


113 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS - BAIXADA SANTISTA 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA – INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  

 

Eu, ________________________________________________________, fui informado e 

concordo em participar, voluntariamente, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

São Paulo, _____ de __________________ de _______ 

 

_________________________________        _______________________________ 

           Nome e assinatura do participante           Nome e assinatura do pesquisador 

 

_________________________________     _________________________________ 

                      Testemunha                                        Testemunha 
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ANEXO 1: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA   
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