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Resumo

A Região Metropolitana da Baixada Santista, apesar de ser uma das mais 

desenvolvidas e urbanizadas do Estado de São Paulo está entre as seis regiões com os mais 

baixos indicadores de escolaridade e longevidade, possuindo uma significativa desigualdade 

social expressa na segregação espacial da população empobrecida. Tal situação interfere 

no acesso aos bens e serviços oferecidos à comunidade. Esta pesquisa teve como objetivo 

analisar as relações entre condições de vida, modos de vida e o acesso aos serviços de saúde, 

identificando as principais barreiras geográficas, econômicas e organizacionais de acesso 

aos serviços. Foram realizadas 20 entrevistas semiestruturadas com moradores e lideranças 

comunitárias de duas grandes áreas de ocupação irregular nos municípios de Cubatão e São 

Vicente. Os resultados indicam uma significativa inter-relação entre condições de vida, modos 

de vida, situação de saúde e o acesso aos serviços de saúde. Entre as várias dimensões que 

determinam as dificuldades de acesso da população aos serviços de saúde, os obstáculos 

vinculados à organização e estrutura dos serviços foram os mais referidos pelos entrevistados. 

Este estudo mostra que é fundamental superar a disparidade entre a lógica de organização 

e disponibilização dos serviços e as especificidades dos diferentes grupos populacionais, 

propiciando maior equidade no acesso. 
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CONDITIONS AND MODE OF LIVING IN TWO SHANTYTOWNS AT THE SANTOS 
LOWLAND AND THEIR INTERFACES WITH THE ACCESS TO HEALTH SERVICES

Abstract

Despite being one of the most developed and urbanized areas of São Paulo State, 

the Metropolitan Region of Santos Lowland is among the six regions with the lowest educational 

levels and longevity rate, with a significant social inequality as expressed in spatial segregation of 

the impoverished population. This interferes with access to goods and services to the community. 

This research aimed at analyzing relations between life conditions, way of living and access to 

health services, identifying the main organizational, economical, and geographical barrier in 

the access to these services. Twenty interviews, somewhat structured, were conducted with 

inhabitants and community leaders of the two large areas of irregular occupancy in the cities 

of Cubatão and São Vicente. Results pointed at a significant relation between life conditions, 

mode of living, health situation and access to health services. Among the various dimensions that 

determine population’s difficulty in the access to health services, barriers relating to organization 

and structure of services were mostly referred to by respondents. This study shows that it is 

essential to overcome disparity between the logic of organization and provision of services and 

the specificities of different population groups, allowing for wider equity in terms of access. 

Key words: Access to health services. Social conditions. Poverty.

INTRODUÇÃO

A influência exercida sobre a saúde por fatores sociais, tais como renda, 

educação, solidariedade social, saneamento, qualidade ambiental e habitação é, nos dias 

atuais, um fenômeno amplamente reconhecido.1 Somam-se ainda à dimensão social da 

saúde, fatores relacionados ao gênero, etnia e geração, além das crenças, práticas e costumes 

que caracterizam as diferentes populações e podem gerar desigualdade. 

É amplamente reconhecido o fato de que a saúde está diretamente ligada às 

condições de vida. Atualmente, muitas são as particularidades identificadas nos estudos, 

cujo enfoque é a desigualdade em saúde. Não se trata tão-somente de considerar as já 

conhecidas doenças da pobreza ou da miséria. As iniquidades em saúde estão amplamente 

relacionadas aos diferentes modos pelos quais as sociedades se organizam. Assim, o acúmulo 

de riqueza social não produz necessariamente condições de vida e saúde equânimes. Logo, o 

que determina a diminuição das iniquidades é a forma como se dá a distribuição dos bens e 

recursos socialmente produzidos. 
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Em geral, os setores mais empobrecidos da população, além de sofrerem maior 

exposição a doenças, recebem menos cuidados preventivos, o que intensifica as chances do 

adoecimento. Ao adoecerem, por sua maior vulnerabilidade, os pobres, além de viverem uma 

série de situações e experiências de maior risco, frequentemente enfrentam mais barreiras 

no acesso a atenção à saúde de maior qualidade. A favelac representa uma solução corajosa, 

às vezes a única encontrada por pessoas sem qualquer perspectiva de se instalar no espaço 

urbano, de ter uma habitação digna e morar na cidade. Essa população de homens e mulheres 

tem encontrado na favela uma possibilidade de resistência afirmativa, ao defender seu direito 

de permanência na cidade.2 A favela assusta, intimida, porque é uma das expressões mais 

categóricas da desigualdade. É nesse espaço controverso que as populações pobres assinalam 

sua presença, o que remete a uma reflexão sobre o significado do espaço urbano e a 

qualidade de vida oferecida aos seus habitantes. 

Almeida Filho3,4 destaca a importância da noção de modos de vida na abordagem 

social da saúde, em especial no campo da saúde coletiva. Isto porque, para além dos aspectos 

materiais da existência, relacionados às condições de vida, o universo intersubjetivo também 

estabelece diferentes graus de determinação sobre as formas de ser e viver das pessoas, grupos 

e coletividades. Pode-se dizer que as relações intrínsecas existentes entre condições de vida 

e modos de vida configuram tais instâncias como produtoras de saúde, de formas de adoecer 

e morrer. Assim, para efeitos deste estudo, “modos de vida” são compreendidos como 

diferentes tipos de sociabilidade expressos em universos singulares, podendo se revelar num 

sistema construtivo peculiar, em formas de religiosidade, valores, hábitos, práticas expressas 

em respostas sociais particulares e relacionadas às condições de existência que atravessam os 

múltiplos espaços sociais.4 
O acesso universal, igualitário e integral da população aos serviços de saúde, 

sustentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos pré-requisitos centrais para uma 

eficiente atenção à saúde, constituindo-se, entre outras questões, como um dos fatores que 

contribuem positiva ou negativamente na capacidade de resposta do sistema às necessidades 

de saúde de uma dada população.

c  O presente estudo adotou a definição de favela utilizada pelo IBGE. Neste caso, considera-se favela e assemelhados 
os aglomerados subnormais (ou seja, um conjunto de mais de 50 unidades habitacionais, como barracos, casas etc.) 
localizados em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular), com ocupação desordenada e densa, sendo, em 
geral, carente de serviços essenciais. Ressalta-se que são inúmeras as definições de favelas, variando segundo diferentes 
órgãos públicos e privados voltados para pesquisa e intervenção nas áreas de habitação, infraestrutura e condições de 
vida da população.
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O conceito de acesso é central em muitas discussões que têm o intuito de 

qualificar a organização do serviço de saúde, de forma a contribuir para a adoção de modelos 

de atenção à saúde que sejam adequados às necessidades da população e às especificidades e 

características locais. Contudo a terminologia empregada varia entre os autores. Alguns optam 

pelo substantivo acessibilidade para designar o caráter do que é acessível; outros preferem o 

termo acesso para designar o ingresso e a entrada nos serviços. Outros, ainda, utilizam ambos 

os termos para indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde.5

Donabedian6 opta pelo termo acessibilidade e o define como um dos aspectos 

do serviço relativo à capacidade de responder às necessidades de saúde de uma determinada 

população. Nesse sentido, discute as características dos serviços que facilitam ou dificultam 

o acesso da população. Frenk7 caracteriza a acessibilidade como a relação funcional entre 

a resistência, isto é, o conjunto de obstáculos (ecológicos, financeiros, organizacionais) para 

procurar e obter cuidados, e o poder de utilização, ou seja, a capacidade da população de 

superar tais obstáculos de forma a melhor utilizar os serviços oferecidos, o que caracteriza sua 

capacidade de resposta.

Autores como Unglert8 e Palermo9 avançam nessa discussão, sugerindo ainda 

que a acessibilidade seja considerada em seus diferentes aspectos: geográfico, econômico, 

organizacional e sociocultural.

Em geral, as análises sobre o acesso centram-se ou nas características dos 

indivíduos ou nas características dos serviços oferecidos. A despeito disso, grande parte 

dos autores concorda que o acesso compreende uma relação dinâmica e funcional entre 

as necessidades e aspirações de uma população, expressas na demanda, e as combinações 

tecnológicas e organizacionais existentes e disponíveis, características da oferta.8,9,10,11 Dessa 

forma, o acesso é um conceito complexo que indica o grau de facilidade ou dificuldade 

com que as pessoas obtêm cuidados de saúde, quando necessário e conveniente.5,12 Aponta, 

portanto, o grau de ajustamento entre as necessidades dos usuários e a oferta dos serviços. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o acesso aos serviços de saúde e suas 

conexões com as condições e modos de vida locais, verificando as interfaces geográficas, 

socioculturais, econômicas e organizacionais existentes entre o acesso, as condições e os 

modos de vida da população. Segundo a Organização Mundial de Saúde,13 a definição 

daquilo que pode ser considerado acessível deve respeitar as necessidades e particularidades 

locais. Este trabalho dá ênfase à face local da pesquisa social e sua imensa gama de 

possibilidades, que compreendem não apenas os aspectos econômicos ou socioculturais, mas 

a relação entre as respostas particulares e a totalidade que abrange o contexto social.
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MATERIAL E MÉTODOS

Adotou-se a abordagem qualitativa, privilegiando a ótica da população e os 

conteúdos subjetivos da discursividade em conexão com os modos de vida dos grupos locais. 

Investigou-se a população residente em duas grandes áreas de ocupação irregular: favelas de 

Vila Esperança, em Cubatão, e México 70, em São Vicente. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), mesmo sendo uma das mais 

desenvolvidas do Estado de São Paulo, tem revelado, para além do progresso, um acelerado 

crescimento populacional que resultou numa urbanização desordenada, principalmente 

a partir dos anos 1970. Segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS),14 a 

Baixada é a região mais urbanizada do Estado. Essa forte expansão urbana produziu também 

grande desigualdade socioeconômica, evidenciada na segregação espacial de boa parte da 

população empobrecida que vive e trabalha em territórios de risco ambiental, precariedade e 

insalubridade.15

Em relação às Regiões Administrativas do Estado, a Baixada Santista e a 

Região Metropolitana de São Paulo “[...] encontram-se entre as duas melhores no indicador 

de riqueza, no entanto, estão entre as seis regiões com os mais baixos indicadores de 

escolaridade e longevidade”.14:23 Este é o caso dos municípios de Cubatão e São Vicente, 

ambos bem posicionados na dimensão riqueza e com deficit nos indicadores sociais, abaixo 

da média do Estado. A questão da desigualdade na Baixada Santista pode ser verificada, do 

ponto de vista socioeconômico e geográfico, com base na qualidade das moradias e do acesso 

aos bens e serviços oferecidos à população no âmbito da cidade.

As duas favelas analisadas caracterizam-se por uma difícil situação de 

habitabilidade marcada por alagadiços, terrenos pantanosos, havendo carência de 

infraestrutura, problemas de energia elétrica, água potável, esgoto e lixo. Condições de vida e 

habitabilidade são fatores que limitam a comunidade com forte impacto nos modos de vida 

e na situação de saúde da população. Um fator importante a ser lembrado é que atividades 

de rotina na vida dos moradores, tais como realizar as necessidades fisiológicas, tomar banho, 

lavar a roupa, cozinhar ou mesmo deslocar-se no interior da favela, podem se tornar tarefas 

complexas e extremamente demoradas em função das dificuldades e obstáculos a serem 

superados. Tal situação mostra o quanto as condições materiais de existência têm impacto 

sobre os modos de vida da comunidade, fazendo com que o universo cotidiano das pessoas 

seja marcado por inúmeras dificuldades elaboradas e enfrentadas de diferentes formas no dia 

a dia dos moradores. 
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Esta pesquisa é um estudo complementar ao “Inquérito domiciliar sobre acesso 

aos serviços de saúde em municípios do estado de São Paulo” realizado em 2007, pelo 

Núcleo de Condições de Vida e Situação de Saúde do Instituto de Saúde (SES/SP). Sendo 

assim, os sujeitos deste estudo foram selecionados com base nas entrevistas realizadas neste 

inquérito. Levando em consideração a diversidade de condições de habitabilidade dentro de 

cada favela estudada e suas possíveis implicações nos modos de vida e no acesso aos serviços 

de saúde, foram selecionados intencionalmente oito moradores em cada uma das duas 

comunidades estudadas, sendo quatro vivendo em regiões aterradas e quatro vivendo em 

palafitas, num total de dezesseis moradores. Foram selecionadas também quatro lideranças 

comunitárias claramente reconhecidas, duas em cada favela estudada.

Os quatro critérios para a seleção dos sujeitos de pesquisa foram: ser população 

usuária do Sistema Único de Saúde (SUS); residir em habitações construídas sobre terra firme 

(barracos e pequenas casas de alvenaria) ou em áreas alagadas (palafitas); apresentar diversas 

patologias e problemas de saúde e utilizar sistematicamente os serviços de atenção primária 

da rede pública de saúde. 

No total foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas com moradores e 

lideranças das comunidades pesquisadas, investigando aspectos como condições de vida, 

modos de vida, situação de saúde e acesso aos serviços de saúde, segundo a experiência e 

visão dos usuários. 

O estudo foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Foi desenvolvido em 

consonância com as normas da Resolução 196/96, garantindo ao entrevistado a explicação 

clara dos objetivos e procedimentos da pesquisa, o sigilo com as informações recebidas, a 

voluntariedade na participação e a possibilidade de interrupção da entrevista a qualquer 

momento.

RESULTADOS

A pesquisa realizada nos municípios de Cubatão e São Vicente evidencia 

uma série de questões significativas quanto às condições de acesso e situação de saúde da 

população local nas favelas de Vila Esperança e México 70. Em tais favelas, grande parte dos 

entrevistados é migrante, muitos nordestinos, tendo em comum perdas materiais e afetivas 

em suas vidas, fatos que os obrigaram a buscar a solução de seus problemas na mudança 

para a favela. O perfil da população mostra que a maioria dos homens e mulheres adultos 

entrevistados não tem emprego ou renda fixa e sobrevive de atividades informais.
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A fragilidade da dimensão habitacional é intensificada nessas áreas, quando 

observados outros indicadores de condições de vida. O abastecimento de água ocorre através 

de ligações clandestinas, numa sequência de mangueiras flexíveis de borracha emendadas 

de forma precária, constituindo uma tubulação de risco para o consumo, uma vez que tais 

mangueiras passam por dentro da maré, onde se misturam aos dejetos domésticos lançados, 

juntamente com o lixo. Muitas das habitações pesquisadas não dispõem de instalações 

hidrossanitárias (banheiros) adequadas que proporcionem higiene pessoal e doméstica. 

As condições de vida e habitabilidade limitam significativamente a comunidade com forte 

impacto nos modos de vida e na situação de saúde da população. 

Além disso, ressalta-se que as famílias residentes nas áreas de ocupação ilegal, 

apesar de resolverem o problema imediato da falta de moradia, acabam se tornando uma 

população sem direito à cidade, com dificuldade de acesso aos bens e serviços urbanos, o que 

fica evidenciado nos problemas de busca e utilização dos equipamentos públicos de saúde. 

Para fins de análise, os resultados sobre a acessibilidade da população aos 

serviços de saúde foram divididos em três dimensões que se determinam mutuamente: a 

acessibilidade geográfica, a acessibilidade econômica e a acessibilidade organizacional.9 

A acessibilidade geográfica diz respeito à distância média entre o indivíduo e 

o serviço de saúde. Contudo, além da distância, devem também ser avaliadas as condições 

para que seja percorrida, isto é, deve-se levar em consideração a viabilidade e a rapidez do 

acesso. Em relação à rapidez de acesso ao cuidado desejado, pode-se dizer que a medida de 

tempo ideal depende, principalmente, do tipo de necessidade avaliada, isto é, da gravidade 

ou urgência da demanda. Com relação ao fator viabilidade, percebe-se que existem outros 

elementos que interagem com a distância de forma a facilitar ou dificultar o acesso ao serviço 

desejado. 

Em ambos os municípios pesquisados, entrevistados com problemas físicos que 

interferiam na sua locomoção e mobilidade relataram grande dificuldade para ir ao serviço, o 

que era acirrado na presença de outros tipos de barreiras de acesso. Dessa forma, a barreira 

geográfica, relacionada à distância a ser percorrida para busca de cuidados de saúde, é 

significativamente fortalecida e afetada pela associação com outras barreiras existentes no 

contexto de vida de cada indivíduo, tais como: ausência de uma rede social de apoio que 

auxilie o indivíduo na superação de sua limitação física; condições climáticas no dia da 

consulta; falta de dinheiro para tomar um ônibus ou táxi; falta de uma carteira de deficiente, 

que permita a gratuidade do transporte público. Em diversos casos foi possível perceber 

que tais obstáculos interferem de tal forma, que ocasionam a desistência ou a perda do 

atendimento de saúde.
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 “[...] eu não fui lá mais, acontece que chegar lá para marcar, nossa é uma 

canseira do caramba [...] Quando eu tava com a minha carteirinha de deficiente, 

eu não ficava com tanta dificuldade porque fica mais perto pegar o transporte 

aqui. Assim, sem carteirinha, de pé, não posso andar muito longe. E sem a 

carteirinha eu tenho que pagar, a não ser que eu conheça um dos motoristas, 

seja bem conhecido meu, que eu peço uma carona. [...] Eu acabo não indo por 

causa disso aí, por causa do dinheiro... Inclusive no dia que eu tinha que ir para 

comparecer, para passar por ele [serviço], estava chovendo demais, então não 

tinha condições de eu sair de casa. Eu perdi a consulta, mas agora tenho que 

voltar lá uma hora e marcar de novo.” (Adenilson, 38 anos, Cubatão — relato de 

indivíduo com deficiência na perna, Cubatão).

O acesso e uso dos serviços não dependem apenas da proximidade geográfica 

dos recursos tecnológicos de saúde, pois os usuários nem sempre utilizam os serviços de saúde 

mais próximos de sua casa. Mesmo que sejam mais longe de sua moradia, vários usuários 

preferem buscar unidades com maior resolutividaded e agilidade na atenção, unidades com 

as quais já tiveram experiências positivas de atendimento, e aquelas com as quais já mantêm 

um vínculo de confiança com os profissionais. Assim, as experiências anteriores avaliadas 

como positivas, tais como a garantia de atendimento rápido (no mesmo dia), a percepção de 

atenção, interesse e cuidado recebido pelo profissional e a credibilidade com o atendimento 

recebido, são decisivos para o retorno e o uso contínuo dos serviços, como pode ser 

percebido nas narrativas de alguns usuários:16

“Ou se então assim, vamos supor: tamo doente aqui e vai demorar a consulta lá, 

aí eu vou no pronto-socorro. É, porque no pronto-socorro atende na hora, não 

precisa você tá esperando aqueles dia; e na UBS tem que esperar.” (Maria de 

Fátima, 41 anos, Cubatão).

“Ó, o mais importante no atendimento da saúde é ter o médico na hora que a 

gente precisa.” (Luís, 33 anos, Cubatão).

d  O termo resolutividade tem sido utilizado com diferentes enfoques no campo da saúde coletiva. Neste artigo expressa a 
percepção do entrevistado quanto à capacidade do serviço em atender e resolver, no menor tempo possível, as demandas 
trazidas pela população.16
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Alguns entrevistados mostram que existe uma dificuldade de acesso geográfico 

aos serviços de atenção secundária e terciária, mais distantes de sua moradia. Quando vão a 

estes serviços, dependem de ônibus e, por esse motivo, às vezes têm dificuldade de acesso 

à consulta, pois, se o transporte atrasa, não conseguem chegar cedo à unidade, tendo que 

enfrentar uma extensa fila no serviço, nem sempre conseguindo vaga para aquele mesmo dia. 

Algumas especialidades nem existem no município em que residem e, dessa forma, têm de 

ir de ônibus para outro município próximo, como, por exemplo, a Santos, o que aumenta a 

despesa financeira para o cuidado com a saúde.

A acessibilidade econômica refere-se ao custo envolvido no cuidado com a 

saúde: despesas com transporte, quantidade de faltas no trabalho, formas de financiamento e 

possibilidade de pagar pelo serviço. Apesar da gratuidade e universalidade promulgadas pelo 

sistema público de saúde do país, os custos com transporte, medicamentos não encontrados 

nos serviços, ou exames urgentes que às vezes são feitos fora da rede pública devido à longa 

demora, também precisam ser computados.

Nas duas comunidades pesquisadas, as restrições financeiras relacionadas à 

situação de desemprego são frequentes e foram relatadas por quase todos os entrevistados. 

Esta condição interfere na possibilidade de busca e uso regular dos serviços, principalmente 

quando se encontram mais distantes da residência. Assim, como visto na acessibilidade 

geográfica, influencia e intensifica outros limitantes já existentes. Da mesma forma, algumas 

situações de saúde acirram as dificuldades financeiras, uma vez que afastam os indivíduos do 

trabalho regular.

A baixa resolutividade do sistema de saúde local em relação à oferta de 

alguns serviços especializados, à disponibilidade de todos os exames necessários ou de 

todos os medicamentos prescritos, torna frequente a busca por cuidados médicos em outro 

município ou faz com que os indivíduos tentem pagar por alguns cuidados necessários, por 

medicamentos não existentes na rede ou por exames específicos. Muitas vezes essas tentativas 

também são inviabilizadas pela barreira financeira.

A acessibilidade organizacional refere-se ao grau de facilidade ou dificuldade 

que são promovidos pelo modo de organização dos recursos de assistência à saúde. Estes 

obstáculos podem ser encontrados em dois momentos: a) contato inicial com a unidade 

(tempo de espera, condições de espera, procedimentos necessários para marcação de 

consulta, horários de atendimento); b) contato posterior dentro da unidade (tempo de espera 

para cada atendimento, realização e recebimento dos resultados de exames laboratoriais e 

clínicos, facilidade para os encaminhamentos e para a obtenção de medicações).9
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A análise dessa dimensão da acessibilidade revela que o acesso não está focado 

apenas na existência dos serviços, mas também na adequação dos profissionais e dos recursos 

tecnológicos às necessidades dos usuários. Mais do que a mera disponibilidade de recursos 

em um dado momento e lugar, o conceito de acessibilidade retrata “[...] a capacidade de 

produzir serviços que respondam às necessidades de uma dada população”,6:67 ou seja, 

refere-se às características dos serviços e dos recursos de saúde que facilitam ou limitam seu 

uso por potenciais usuários.

Uma primeira barreira de acesso identificada em ambos os municípios 

pesquisados refere-se ao alto grau de dificuldade para conseguir vaga de atendimento 

especializado, devido tanto à baixa disponibilidade de algumas especialidades no sistema de 

saúde municipal, como ao elevado tempo de espera para conseguir atendimento em algumas 

dessas especialidades.

A carência de médicos de algumas especialidades e a falta de exames específicos 

no sistema de saúde municipal fazem com que os usuários tenham de se deslocar para 

municípios vizinhos em busca de atendimento. Em muitos casos, a própria unidade básica 

de saúde encaminha o usuário para ser atendido ou para realizar exames no município 

mais próximo, que é referência para aquela especialidade. Vários usuários identificaram a 

necessidade de percorrer grandes distâncias para obter cuidados de saúde como uma barreira 

de acesso e um dificultador para dar continuidade ao tratamento. 

Da mesma forma, a própria precariedade da rede de atenção secundária 

existente em cada um dos municípios pesquisados que, segundo o relato dos entrevistados, 

está relacionada à alta rotatividade e insuficiência de profissionais e à pequena quantidade de 

vagas por especialidade, fazem com que, segundo eles, mesmo os centros de especialidades 

existentes, tenham limitada capacidade para responder às necessidades de saúde da 

população. Sendo assim, um dos maiores obstáculos citados pelos entrevistados para o uso 

dos serviços da rede pública de saúde está relacionado à percepção da enorme lentidão e 

demora para conseguir marcar uma consulta ou exame, efetivar o atendimento e receber os 

resultados dos exames realizados.

Por esse motivo, vários entrevistados consideraram baixa a resolutividade 

desses serviços e elevado o tempo de espera para marcação de consultas. Para algumas 

especialidades e para alguns exames específicos, a demora chega a se estender a mais de 

120 dias, o que indica a necessidade de grande esforço e persistência para conseguir realizar 

adequadamente alguns tipos de tratamento. Entre os problemas referidos, pode-se destacar 

a ineficiência e morosidade no próprio encaminhamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
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para o Centro de Especialidades, provocando, por vezes, a desistência ou o abandono do 

tratamento.

A baixa quantidade de vagas oferecidas por especialidade em relação à demanda 

existente torna os serviços demasiadamente cheios. Os usuários necessitam enfrentar filas 

extensas e demoradas e chegar extremamente cedo, tanto para conseguir vaga em algumas 

especialidades, como para realizar alguns exames específicos. Isto pode resultar em renúncia e 

descrédito para com o tratamento oferecido. A queixa relativa à demora é muito frequente e 

é percebida pela população, muitas vezes, como indiferença, desconsideração e desrespeito.

“Tem gente que até dorme pra garantir a vaga; dorme pra garantir a vaga. E a 

fila é enorme, enorme mesmo! Tem gente que vai com criança no colo, fica no 

sol, tempo de chuva, não deixa passar na frente as criança que tá no colo, as 

mulher grávida, as senhoras de idade, não deixa passar na frente. É tudo ali e a 

fila é enorme, enorme! Teve uma vez, que tava tão grande a fila que a gente ia 

chamar até a... Tv Tribuna pra vim, sabe? Mas só que eles não vieram, porque se 

vinhesse iam fazer mó coisa.” (Cíntia, 21 anos, São Vicente).

O acesso a exames, principalmente aos resultados, também se apresenta 

como difícil e demorado. Segundo o relato dos entrevistados de ambos os municípios, os 

procedimentos para marcação de exames são complexos e pouco práticos, pois sempre é 

necessário passar no posto de saúde para efetuar a marcação de um exame, mesmo que 

este seja realizado em outro lugar. Para alguns usuários, os procedimentos são vistos como 

burocráticos e confusos e a possibilidade de realizar alguns exames aparece quase inacessível.

“Demora muito! [E ele encaminhou você para algum lugar?] Encaminhou. Mas 

chegava lá, minha ficha ficou quase dois meses... [Onde? Lá onde?] No Centro 

de Especialidade… Aí eles fala assim: —Passa aqui de vez em quando, pra saber 

se já foi marcado. Eu passei, passei, passei, nada. Eu falei: —Ah, eu vou juntar o 

dinheiro, e vou fazer pago.” (Adriana, 33 anos, São Vicente).

Outro problema relativo à acessibilidade organizacional está relacionado à falta 

de médicos de algumas especialidades e à grande rotatividade desses profissionais na rede de 

saúde. Isto provoca dificuldades para uma atenção mais longitudinal (relação pessoal de longa 

duração) entre pacientes e médicos, relação essa que, por sua vez, está associada à maior 
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satisfação por parte dos pacientes, maior confiança no atendimento prestado, e o aumento na 

taxa de finalização dos tratamentos.17

Com relação ao acesso a medicamentos, os usuários consideraram de grande 

importância a distribuição gratuita existente no SUS, contudo alguns relataram dificuldades 

especificamente com medicações que, apesar de serem receitadas pelos médicos da rede, 

não se encontram na “cesta básica” de medicamentos distribuídos pelo SUS. Por isso, 

necessitam ser compradas pelos usuários dos serviços. Como nem sempre é possível comprar 

a medicação indicada, o tratamento, por vezes, é interrompido. A necessidade, em alguns 

casos, de peregrinação entre serviços da rede para  conseguir a medicação indicada, também 

foi considerada como uma barreira para o uso dos serviços.

“Eu já tive uma vez, do remédio que o médico passou para mim... quando eu 

cheguei lá na farmácia, dentro da Policlínica mesmo, não tinha nenhum remédio 

que o médico tinha passado para mim pegar lá. Não tinha e eu deixei para lá.” 

(Adenilson, 38 anos, Cubatão).

A somatória de obstáculos e a baixa resolutividade existente no sistema tornam 

a trajetória na busca de cuidados de saúde e uso dos serviços tão trabalhosa, desgastante e 

desanimadora a ponto de provocar a desistência do tratamento por parte de alguns usuários. 

Para alguns entrevistados, os procedimentos necessários para o acesso ao tratamento são vistos 

como complexos, custosos e sem sentido, o que também interfere na vinculação do usuário 

com o serviço.

“Ih, eu mesmo sou uma que só vou lá se eu tiver morrendo; se for assim, caso 

de dizer assim: Ai, tem que pegar imbulância, lá, eu vou, porque o contrário 

eu não vou. Você chega lá pra pegar uma ficha é um inferno. Pra você fazer 

um exame é outro inferno. Pra você pegar um encaminhamento do médico, é 

outro inferno, pra você conseguir esse encaminhamento para outro hospital... 

Ai! Muita dor de cabeça... Muita safadeza aí... Muita polêmica aí... Aí é melhor 

a gente morrer em casa mesmo, do que tá atrás desses postinho [...] Aí ela me 

deu um monte de papel, pra mim ir em Santos, não sei aonde lá, amostrar 

aqueles papel; aquelas moça ia pegar aqueles papel, ia dar um monte pra ‘mim’ 

assinar, tudo ficaram me explicando. Aí, aqueles que eu assinava, elas iam ficar 

com eles lá e iam me dar outro monte, pra eu trazer pra médica daqui de novo; 

e a médica assinava. Aí era que eu ia voltar lá, pra pegar o remédio. Aí eu digo: 
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“Ah! Sinto muito, mas eu não vou não.” [Pra pegar remédio?] É. Lá em Santos, 

ainda; e mora aqui em São Vicente. Será que aqui não tem um lugar de dar um 

remédio? Tem que ir lá pra Santos! Toda essa safadeza; levar papel, trazer papel 

e voltar com papel pra pegar um remédio...” (Maria de Lourdes, 50 anos, São 

Vicente).”

Tendo que lidar simultaneamente com diferentes barreiras de acesso para 

obtenção de cuidados específicos à saúde (físicas, financeiras e organizacionais), alguns 

entrevistados acabam descobrindo formas de conviver e adaptar-se a uma condição precária, 

debilitada e incapacitante de saúde. Desenvolvem, assim, formas alternativas de lidar com os 

problemas de saúde, frequentemente paliativas, que não melhoram a qualidade de vida do 

indivíduo e ainda podem contribuir para o agravamento de sua condição. Esta situação pode 

ser ilustrada pelo relato de Adenilson, usuário com deficiência na perna por causa de um 

acidente, que não conseguiu acessar o serviço de fisioterapia.

“Quando ela [perna] começa a doer muito eu me deito. Eu estico ela pra relaxar, 

às vezes ela para de doer” (Adenilson, 38 anos, Cubatão).

A dificuldade para resolver problemas ligados à saúde foi identificada pela 

população como uma das principais dificuldades enfrentadas no seu dia a dia, comparável 

somente ao problema do desemprego. Isto vem reforçar o quanto, na visão da população, 

os serviços oferecidos não parecem ser significativamente disponíveis ou fáceis de usar. 

Ao contrário, para grande parte dos entrevistados, existem obstáculos, impedimentos e 

empecilhos consideráveis, tanto para o acesso, quanto para o uso dos serviços de saúde. 

Deve-se lembrar, contudo, que a forma como as pessoas percebem a disponibilidade dos 

serviços, afeta diretamente tanto sua decisão de procurá-los, quanto sua capacidade de uso.18 

DISCUSSÃO

Embora o acesso da população aos serviços de saúde seja um requisito 

indispensável e de fundamental importância para uma eficiente assistência à saúde, o SUS 

ainda apresenta inúmeras dificuldades para a satisfação oportuna das necessidades de saúde 

do conjunto da população. 

O presente estudo mostra uma significativa inter-relação entre as condições de 

vida, situação de saúde da população e o acesso aos serviços de saúde. Da mesma forma, os 

modos de vida compartilhados pelos indivíduos e grupos estudados apontam para a existência 
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de diferentes respostas sociais criadas para equacionar esses problemas. Assim, o acesso 

pode ser compreendido como um produto da relação entre as limitações existentes nos 

serviços (organização das ações e recursos de saúde), as condições de vida — saneamento, 

nutrição, moradia etc. — e a forma como as pessoas interagem cotidianamente, produzindo 

modos de vida que permitem reelaborar ou simplesmente responder à lógica que perpassa os 

microprocessos sociais.

Entre as várias dimensões que determinam as dificuldades de acesso da 

população aos serviços de saúde (geográfica, econômica, organizacional), os obstáculos 

vinculados à organização e estrutura dos serviços de saúde foram os mais referidos pelos 

entrevistados. Assim, observou-se barreiras tanto para a entrada dos usuários no sistema de 

saúde, como para a utilização dos serviços ofertados e resolução dos problemas de saúde.

A maior barreira identificada pelos entrevistados foi a baixa capacidade do 

sistema de saúde em geral, e dos serviços em particular, em responder de forma ágil e 

adequada às demandas e necessidades específicas de saúde da população. Esta baixa 

resolutividade, vista como um obstáculo ao acesso, também foi encontrada em outros 

estudos;19,20,21 e pode ser exemplificada pela oferta insuficiente de serviços de atenção 

especializada, a longa espera na realização de exames necessários, a indisponibilidade 

de determinados medicamentos prescritos, assim como pela morosidade na obtenção do 

cuidado, efetivação do atendimento e retirada dos resultados de exames.

Tal quadro gera como consequência a expulsão do usuário dos serviços mais 

próximos de sua residência, para outros serviços públicos mais distantes, tanto aqueles 

do mesmo município, como de localidades vizinhas e, finalmente, para serviços de saúde 

privados. Tais fatos têm ainda como resultado mais grave a própria desistência e o abandono 

do tratamento, levando ao agravamento da situação de saúde e, às vezes, ao óbito do usuário. 

O ônus provocado por todas estas situações, está relacionado também ao desembolso de 

recursos financeiros imprevistos pelo usuário, implicando ainda maior investimento de tempo 

na obtenção do cuidado à sua saúde.

Outro problema de acesso identificado no estudo está relacionado à adequação 

entre a oferta de serviços e a demanda da população. Observou-se que a forma como o 

serviço é oferecido nas unidades de saúde não corresponde às necessidades e anseios dos 

usuários, ou seja, a forma como se organiza a oferta torna os serviços menos disponíveis e 

mais difíceis de serem utilizados. Muitas vezes, a burocratização dos procedimentos para 

marcação de consultas e exames torna o atendimento em saúde complexo e confuso para a 

população. Essa dificuldade ainda se acirra devido aos baixos níveis de escolaridade de muitos 

usuários do sistema.

Revista Baiana v33 n2 2009.indd   227Revista Baiana v33 n2 2009.indd   227 12/3/2010   09:36:5012/3/2010   09:36:50



228

Essas características da oferta interferem diretamente na disposição e motivação 

dos usuários em buscar tratamento em alguns serviços específicos, ou seja, influencia na 

escolha da unidade de saúde a ser utilizada. Segundo os resultados evidenciados na pesquisa, 

a maior fidelidade dos usuários aos serviços está relacionada principalmente à confiança e ao 

acolhimento por parte dos profissionais, a experiências prévias positivas, à maior agilidade 

e resolutividade na atenção à saúde e à existência dos recursos materiais e tecnológicos 

necessários ao atendimento. 

Os resultados obtidos neste estudo assemelham-se aos resultados relatados 

por Adami,20 mostrando que o acesso ultrapassa a proximidade geográfica e a presença 

física de recursos tecnológicos, dependendo muito mais da forma como são organizados e 

disponibilizados esses recursos, segundo o tipo de demandas da comunidade.

Entretanto não apenas as características da oferta interferem na resposta dos 

usuários. Outros fatores também têm um peso importante nos modos de vida e na forma de 

equacionar os problemas de saúde, tais como: a dificuldade de obter emprego ou trabalho 

com renda suficiente para viver; o estresse gerado pelo deslocamento; a precariedade, 

escassez e dureza que cercam o ambiente doméstico; a falta de espaços e opções para lazer; 

e a degradação do meio ambiente em que vivem. O destino dos moradores dessas favelas 

expressa o esforço cotidiano de toda a coletividade em resolver seus problemas, evidenciando 

modos de ser e viver difíceis, dramáticos e admiráveis.

Diante destas questões, é necessária a superação da disparidade existente entre a 

lógica de organização e disponibilização dos serviços de saúde e a dura realidade de privações 

vivenciadas pelas populações objeto deste estudo. Tal quadro aponta para a existência de 

novos desafios a serem considerados e enfrentados pelo gestor, que não são apenas aqueles 

de ordem técnica. 

É fundamental que a gestão em saúde seja sensível e incorpore em sua 

prática as especificidades que caracterizam os variados grupos populacionais. É preciso 

contemplar a diversidade de necessidades de saúde, a interferência das condições de vida nas 

possibilidades de adoecimento e busca por cuidado, assim como as formas de compreender 

e viver o adoecimento apresentadas por determinadas populações vulneráveis. A falta dessa 

perspectiva pelo gestor pode fazer com que o sistema afaste o usuário do serviço, o que acaba 

fazendo com que formas alternativas para suportar o sofrimento tornem-se soluções nem 

sempre adequadas e eficazes. Não é apenas o usuário que deve se adequar ao serviço, mas, 

principalmente, o serviço que deve se adequar ao usuário. 

Revista Baiana v33 n2 2009.indd   228Revista Baiana v33 n2 2009.indd   228 12/3/2010   09:36:5012/3/2010   09:36:50



229

Revista Baiana

de Saúde Pública

abr./jun. 2009
v.33, n.2, p. 214-230

REFERÊNCIAS 
1.  Organização Mundial de Saúde. Secretaria da Comissão sobre 

Determinantes Sociais da Saúde. Ação sobre os determinantes sociais da 
saúde: aprendendo com experiências anteriores. 2005. Extraído de: [http://
www.who.int/social_determinants/en/], acesso em [2 de junho de 2007].

2.  Barbosa JLE , Silva JS. Favela, alegria e dor na cidade. Rio de Janeiro: 
SENAC; 2005.

3.  Almeida Filho N. Modelos de determinação social das doenças crônicas 
não-transmissíveis. Ciência e Saúde Coletiva 2004;9(4):865-84.

4.  Almeida Filho N. Teoria do modo de vida e saúde. In: Almeida Filho N. 
A ciência da saúde. São Paulo: Hucitec; 2000. p. 153-71.

5.  Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 
utilização de serviços de saúde. Cadernos de Saúde Pública 
2004;20(Supl 2):S190-S8.

6.  Donabedian A. Aspects of medical care administration. Boston: Harvard 
University Press; 1973.

7.  Frenk J. Conceptand measurement of accessibility. Salud Publ. Mex 
1985;27:438-53.

8.  Unglert CVS. O enfoque da acessibilidade no planejamento da localização 
e dimensão de serviços de saúde. R Saúde Públ. 1990;24(6):445-52.

9.  Palermo PU. A desigualdade social no acesso à saúde na região sul do Brasil. 
[Dissertação]. Porto Alegre (RS): Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul; 2005.

10.  Penchansky DBA, Thomas JW. The concept of access – definition and 
relationship to consumer satisfaction. Med. Care 1981;19:127-40.

11.  Andersen RM. Revisiting the behavioral model and access to medical care: 
does it matter? J Health Soc. Behav 1995;36:1-10.

12.  Acurcio EA, Guimarães MDC. Acessibilidade de indivíduos infectados pelo 
HIV aos serviços de saúde. Cad. Saúde Públ. 1996;12:233-42.

13.  Organizacion Mundial de la Salud. Preparacion de indicadores en el logro 
de la salud para todos en el año 2000. Genebra; 1981.

14.  Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Índice Paulista de 
Responsabilidade Social. Extraído de [http://www. al.sp.gov.br/web/fórum/
irps_raBaixadaSantista.pdf], acesso em [20 de junho de 2007].

Revista Baiana v33 n2 2009.indd   229Revista Baiana v33 n2 2009.indd   229 12/3/2010   09:36:5012/3/2010   09:36:50



230

15.  Fusco W, Young AF. Espaços de vulnerabilidade sócio-ambiental para a 
população da baixada santista: identificação e análise das áreas críticas. 
XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - desafios e oportunidades 
do crescimento zero - Caxambu, MG 2006;15:1-17.

16.  Turrini RNT, Lebrão ML, César CLG. Resolutividade dos serviços de 
saúde por inquérito domiciliar: percepção do usuário. CAD. Saúde Públ. 
2008;24(3):663-74.

17.  Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 
serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde; 2002.

18.  Goddard M, Smith P. Equity of access to health care services: theory and 
evidence from the UK. Social Science & Med. 2001;53(9):1149-62.

19.  Ramos DD, Lima MADS. Acesso e acolhimento aos usuários em uma 
unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde 
Públ. 2003;19(1):27-34.

20.  Adami NP. Acesso aos serviços de dermatologia de um centro de saúde 
escola sob o modo de ver dos hansenianos. R. Paul. Enferm. 1993;12:82-6.

21.  Halal IS, Sparrenberger F, Bertoni AM, Ciacomet C, Seibel CE, Lahud FM, 
et al. Avaliação da qualidade de assistência primária à saúde em localidade 
urbana da região sul do Brasil. R. Saúde Públ. 1994;28(2):131-6.

Recebido em 2.6.2008 e aprovado em 26.3.2009.

Revista Baiana v33 n2 2009.indd   230Revista Baiana v33 n2 2009.indd   230 12/3/2010   09:36:5012/3/2010   09:36:50


