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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Com o presente trabalho, propomo-nos a avaliar os serviços de atenção 

primária à saúde do município de Uberaba. 

 O tema surgiu do desejo de desenvolver um projeto de pesquisa em que 

pudéssemos utilizar a experiência acumulada nos dezessete anos de trabalho 

na Secretaria Municipal de Saúde deste município. Neste período participamos, 

de forma descontinuada, do processo de planejamento dos serviços e ações de 

saúde no nível central desta instituição. 

 O município de Uberaba assumiu a gestão plena do sistema único de 

saúde em 1997. A Secretaria de Saúde, com a decisão de assumir a gestão do 

SUS, retomou a discussão sobre modelo de assistência à saúde. Surgiu então, 

a proposta de implantação gradativa do Programa de Saúde da Família, 

apresentada como estratégia para reorganização dos serviços de saúde com 

vistas a promover a integração de suas atividades e mudança das práticas de 

saúde.  

 Nesse momento, em que o município avança na estruturação de seus 

serviços de saúde, acreditamos que o presente projeto de pesquisa seria uma 

contribuição positiva no sentido de ampliar o conhecimento sobre as 

características destes serviços, sinalizando em que medida esta proposta tem 

alcançado os objetivos a que se propõe.  
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2 INTRODUÇÃO 
 
2.1 Breve histórico da evolução do conceito de Saúde ou de Atenção 

Primária à Saúde e das políticas públicas de saúde 

 
O século XX foi marcado por discussões sobre saúde e pelo 

desenvolvimento de diversas experiências, em todo o mundo, buscando formas 

de enfrentar as desigualdades e injustiças sociais que atingiam grandes e 

crescentes parcelas da população. Essas experiências e discussões 

forneceram a base para os princípios e conceitos expressos na Declaração de 

Alma Ata (1978), configurando novo paradigma sobre a saúde que passa a ser 

considerada um direito humano fundamental, cujo alcance deve ser um objetivo 

social de todos os povos. A atenção primária à saúde, nesse cenário, é 

postulada como a principal estratégia para atingir a meta de “Saúde para todos 

no Ano 2000” (MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; MENDES, 2002; 

RIVERO, 2003; STARFIELD, 2001; VUORI, 1987). 

As rápidas transformações experimentadas, as mudanças no perfil 

epidemiológico, em um mundo globalizado, ampliam os desafios a serem 

vencidos, levando os gestores dos sistemas de serviços de saúde de todo o 

mundo, a partir dos anos 80, a reformarem a organização e o funcionamento 

desses serviços. As reformas se diferenciaram quanto aos mecanismos e 

metas, mas mantiveram em comum a priorização da atenção primária (ou 

básica), a perspectiva de diminuição dos custos, a descentralização para 

outros níveis do governo e para o setor privado e o aumento da contribuição do 

usuário. Guiaram-se, também, pela busca de melhor eficiência produtiva nesse 

nível de atenção, definição de uma porta de entrada no sistema, integração 

entre os diversos níveis de atenção e focalização em medidas de prevenção 

(ALMEIDA, 2003; MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; VIACAVA et al., 

2004). 

Na década de 90, a atenção primária experimenta uma tendência de 

expansão, em um contexto marcado pela crescente pobreza, iniqüidade e 

exclusão social. Nos países desenvolvidos, esta expansão foi variável, com 
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ênfase nas racionalidades técnicas e econômicas, enquanto nos países 

pobres, é marcada pela forte atuação de organismos internacionais, pela 

fraqueza e instabilidade dos sistemas públicos (ALMEIDA, 2002a; 2002b; 

MENDES, 2002; NOVAES, 2004). 

Na América Latina essas reformas estão vinculadas às políticas de 

ajuste macroeconômico e à reforma do Estado, com pesados condicionantes 

estabelecidos pelos credores internacionais, entre os quais a recomendação de 

melhor utilização dos escassos recursos, direcionando-os para intervenções 

custo-efetivas. Concomitante a esse processo observa-se a exacerbação das 

desigualdades históricas e complicados processos de transição democrática. 

Nesses países, a ênfase nos processos de reforma foi posta nos aspectos 

legais dos programas e políticas, sendo que a maioria dos países garantiu em 

suas constituições o direito à saúde e desenvolveram programas para o 

aumento da cobertura, com base no aumento da oferta de serviços básicos de 

atenção primária às populações com menos acesso (ALMEIDA, 2002a; 2002b; 

INFANTE; MATA; LÓPEZ-ACUÑA, 2000; MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2003). 

No Brasil, a formulação do processo de reforma esteve vinculada à 

transição democrática, liderada por um grupo de intelectuais, médicos e 

representações políticas do setor saúde, ampliando sua composição, 

progressivamente, com a inclusão dos movimentos populares e das 

organizações sindicais (ALMEIDA, 2002b; CHIORO; SCAFF, 2003; 

GERSCHMAN, 1995; TEIXEIRA, 1989).  

O Movimento Sanitário, em andamento desde a década de 70, 

desencadeia um amplo processo de discussão no país e, na VIII Conferência 

Nacional de Saúde (1986), em um cenário de conflito de interesses, é 

elaborado o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, introduzindo mudanças no 

setor, baseado na concepção de saúde como direito de cidadania e dever do 

Estado. Este projeto foi contemplado na nova Constituição Nacional, 

promulgada em 1988, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido, 

com base na institucionalização da universalidade da cobertura e do 

atendimento. O SUS brasileiro adota como princípios e diretrizes a: 

universalidade, eqüidade, integralidade, regionalização, hierarquização, 
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resolutividade, descentralização, participação social e participação 

complementar do setor privado, regulamentados por meio das leis 8080 e 

8142, editadas em 1990 (ALMEIDA, 2002b; BRASIL, 1991; GERSCHMAN, 

1995;  TEIXEIRA, 1989; TRAVASSOS et al, 2000).  

Aparentemente, uma rota contrária à dinâmica mundial, que apresenta 

uma tendência à privatização de serviços públicos, atribuindo a organizações 

não governamentais ou empresas privadas muitas das ações pensadas, em 

Alma Ata como parte da atenção básica (ALMEIDA, 2002b; MACINKO; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003). 

A descentralização do SUS foi feita, principalmente, por meio de um 

processo de municipalização da saúde, norteada pelas Normas Operacionais 

Básicas (NOB), editadas em 1991, 1993 e 1996. Este padrão de 

descentralização, que deixava aos Estados um papel meramente residual, é 

reformulado por meio da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 

2001 e 2002, resgatando o papel coordenador dos Estados (BRASIL, 1991; 

MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; MENDES, 2002). 

O avanço do processo de descentralização do setor saúde, na década 

de 1990, tem como eixo a proposta de reorganização da atenção básica, com 

adoção de programas e políticas voltados especificamente para o primeiro nível 

de acesso e de contato da população com o sistema de saúde induzindo a uma 

maior organização, ou reorganização, da porta de entrada aos serviços 

(BODSTEIN, 2002). 

Entre as estratégias de fortalecimento da atenção básica adotadas pelo 

Ministério da Saúde (MS) está a introdução do Piso de Atenção Básica (PAB) 

criado em 1997. O PAB altera a lógica de repasse financeiro, dissociando a 

produção do faturamento. A lógica do sistema anterior, com remuneração por 

serviços prestados, desestimulava a adoção de medidas preventivas e de 

promoção da saúde, já que os procedimentos mais simples recebiam repasse 

menor. Com o PAB uma parcela dos recursos federais, ainda que pequena, é 

alocada diretamente para o custeio de procedimentos básicos em atenção 

primária, como, por exemplo, consultas médicas e odontológicas, exames de 

pré-natal, vacinas, vigilância sanitária, entre outros (BODSTEIN, 2002).  
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Outras medidas são adotas paralelamente à introdução do PAB, como o 

incentivo às ações de vigilância sanitária e à implantação do Programa de 

Saúde da Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), sendo que os dois últimos configuram um poderoso mecanismo de 

indução utilizado pelo governo federal para priorizar a atenção básica. O 

principal incentivo é financeiro, entretanto, “o MS vem empenhando esforços no 

sentido de fornecer suporte técnico e de gestão para a execução das ações 

previstas” (BODSTEIN, 2002).  

Inicialmente o governo federal assumiu como prioridade a implantação 

do PACS existente nos estados nordestinos desde 1991.e a partir de 1994, a 

implantação do PSF como uma estratégia para mudança do modelo de 

assistência à saúde no país (BODSTEIN, 2002; MACINKO; ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2003). 

O PSF difundiu-se a partir de 1996 prioritariamente para populações 

sem acesso permanente aos serviços de saúde, expostas a maior risco de 

adoecer e morrer tanto do ponto de vista biológico quanto sócio-econômico. A 

equipe mínima, preconizada pelo MS, é composta por um médico generalista, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde. Destacam-se, entre as estratégias de 

operacionalização do PSF, a assistência com foco na família, a integração com 

a comunidade onde está inserido, o princípio da vigilância à saúde e a atuação 

de equipe multidisciplinar (GOULDBAUM et al., 2005; SANTANA; 

CARMAGNANI, 2001).  

Esta proposta busca reorientar o modelo assistencial a partir da atenção 

básica, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde, intervindo nas 

práticas desenvolvidas nas unidades de atenção básica, definindo 

responsabilidades entre os serviços de saúde e a população e integrando-a 

aos outros níveis de atenção.  Em que pese às diversas críticas, o PSF é 

considerado, por alguns autores, como capaz de estender a cobertura, facilitar 

o acesso, favorecer a continuidade das ações de saúde, redefinir a divisão do 

processo de trabalho e alcançar elevada resolutividade (GOLDBAUM et al., 

2005; MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; SANTANA; CARMAGNANI, 

2001).  
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Apesar do crescente número de equipes de saúde da família 

implantadas (3.147 em 1998 e 24.600 em 2005), vige no país um modelo dual 

de atenção básica à saúde, composto de um modelo convencional, fortemente 

hegemônico, e pelo PSF. O modelo convencional se traduz por meio de 

unidades básicas de saúde (UBS), apresentando uma estrutura central comum 

(atenção médica à demanda espontânea, desenvolvimento de algumas ações 

programáticas), mas apresenta, em algumas situações, variantes como a 

demarcação de uma base populacional, o emprego de agentes comunitários de 

saúde e de instrumentos de gestão (BRASIL, 2006a; MENDES, 2002). 

A pesquisa do impacto das reformas dos sistemas de saúde na 

determinação dos níveis de saúde das populações tem auferido visibilidade 

progressivamente maior, ganhando destaque no final da década de 90 

impulsionada pela preocupação com a sustentabilidade econômico-financeira e 

política dos serviços de saúde, em franca expansão nas últimas décadas, bem 

como com o seu impacto na saúde das populações. Nas últimas décadas 

observa-se, ainda, uma busca de maior e melhor articulação entre os 

processos de produção do conhecimento e suas condições de utilização, sendo 

que o setor saúde é um dos que mais se beneficiaram com as mudanças do 

campo da ciência e tecnologia (NOVAES, 2001, 2004; VIACAVA et al., 2004).  

A despeito da ausência de concordância conceitual, entre os autores, 

sobre uma definição de sistema de saúde, a literatura sobre a avaliação dos 

sistemas de serviços de saúde reconhece a importância de definir os seus 

limites, apontando com nitidez as áreas passíveis de intervenção direta das 

autoridades sanitárias (MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; NOVAES, 

2004; VIACAVA et al., 2004).  

O foco de interesse da avaliação tem sido o serviço de saúde, tornando 

necessário diferenciar os ‘sistemas de saúde’ dos ‘sistemas de serviços de 

saúde; apesar de estes integrarem os sistemas de saúde, os sistemas de 

serviços de saúde têm sua ação desenvolvida nas instituições prestadoras de 

serviços, conquanto influenciadas pelos elementos externos (VIACAVA et al, 

2004).  

Os serviços de saúde são estruturas organizacionais e técnicas 

extremamente diversificadas, constituindo-se em objeto que desafiam 
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categorizações e dificultam as análises que buscam identificar e mensurar a 

sua participação e o seu impacto sobre os problemas de saúde de populações 

especificadas (NOVAES, 2004; VIACAVA et al., 2004). 

Ainda não há um número suficiente de publicações brasileiras sobre o 

desempenho dos sistemas de serviços de saúde e a abordagem deste 

subtema mostra uma grande variabilidade nas abordagens e estratégias 

metodológicas. A pesquisa sobre a atenção primária à saúde encontra-se ainda 

mais reduzida, com o predomínio entre as publicações da abordagem na 

perspectiva de programas específicos, geralmente sem detalhamento das 

características dos serviços e da assistência (NOVAES, 2004). 

Observa-se uma tendência crescente do uso de inquéritos populacionais 

para conhecimento da situação de saúde e do uso de serviços, com distinção 

dada aos estudos de corte transversal único ou periódico, utilizando 

entrevistadores leigos. Estes inquéritos domiciliares têm sido aplicados, entre 

outras finalidades, para avaliar o uso de diferentes tipos de serviços de saúde. 

São apontadas como vantagens desse modelo: a coleta de dados 

relativamente rápida e fácil; a possibilidade do uso de entrevistador não 

médico, a mensuração da saúde como é sentida pela comunidade e do uso 

feito por ela dos diferentes serviços de saúde (preventivo e curativo); aferir a 

demanda espontânea real e a utilização dos serviços programados; obter 

informações daquele segmento que não é usuário dos serviços de saúde 

estudados; revelar um quadro diagnóstico mais completo do que aquele 

construído a partir dos registros de serviços e instituições, entre outras (CESAR 

et al., 1996; GOLDBAUM et al., 2005; SILVA et al., 1995). 

A avaliação da atenção primária à saúde apresenta um problema 

adicional em função da ausência de consenso sobre o seu conceito na 

literatura, tendo sido definida de forma diferente ao longo do tempo (MACINKO; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003). A Organização Mundial de Saúde (1978) definiu a 

Atenção Primária à Saúde como: 
[...] Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e 
métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente 
aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e 
famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um 
custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em 
cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de 
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autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema 
de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque 
principal do desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 
família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local 
onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 
elemento de um processo de atenção continuada à saúde 
(WHO, 1978). 
 

Esta definição recebeu interpretações variadas, propiciando 

conceituações equivocadas e distorções na implementação da Atenção 

Primária à Saúde. Algumas destas interpretações a traduzem como uma série 

de atividades, outras como um nível assistencial, como uma estratégia de 

organização da atenção à saúde ou, ainda, como uma filosofia (MACINKO; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; STARFIELD, 2002; VUORI, 1987).  

Estas concepções propiciaram diferentes formas de organização dos 

sistemas de serviços de saúde, orientadas por três interpretações principais da 

atenção primária à saúde como: atenção primária seletiva; nível primário dos 

sistemas de serviços de saúde; estratégia de organização do sistema de 
serviços de saúde (MENDES, 2002).  

A atenção primária seletiva é organizada por meio de programas 

específicos, dirigidos para populações e regiões pobres, aplicando 

exclusivamente tecnologias simples e de baixo custo. A interpretação da 

atenção primária à saúde como o nível primário de atenção coloca-a como 

porta de entrada do sistema de saúde, enfatizando sua função resolutiva, com 

foco na redução dos custos econômicos e satisfação das demandas da 

população exclusivamente no primeiro nível de atenção. Na terceira acepção, a 

atenção primária à saúde é compreendida como estratégia de organização do 

sistema de serviços de saúde, implicando na articulação deste nível de atenção 

dentro de um sistema integrado de serviços de saúde (MENDES, 2002). 

As diversas configurações dos sistemas de serviços de saúde podem 

ser agregadas, basicamente, em duas opções: os sistemas fragmentados, 

ainda fortemente hegemônicos, ou os sistemas integrados de serviços de 

saúde. Nos sistemas fragmentados os diversos serviços se configuram em um 

conjunto de pontos isolados de atenção à saúde, frequentemente 



Introdução ____________________________________________________________ 25 

representados como uma estrutura piramidal, expressando sua organização 

hierárquica, por níveis de atenção, fundamentados por um conceito equivocado 

de complexidade. Esta imagem pode sugerir uma banalização da atenção 

primária à saúde por apresentá-la como de menor complexidade que os 

demais níveis. Entretanto, promover a saúde de indivíduos, famílias e grupos 

sociais envolve amplo conjunto de conhecimento interdisciplinar, além de 

atividade e habilidades altamente especializadas. Na concepção dos sistemas 

integrados “não há hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, 

mas a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de 

distintas densidades tecnológicas” (MENDES, 2002). 

A definição proposta por Starfield (2002), orientada aos serviços de 

saúde, enfatiza o caráter integrador da atenção primária à saúde situando-a 

como: 
[...] aquele nível de um sistema de serviço de saúde que 
oferece a entrada no sistema para todas as novas 
necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa 
(não direcionada para a enfermidade), no decorrer do tempo, 
fornece atenção para todas as condições, exceto as muito 
incomuns ou raras e coordena ou integra a atenção fornecida 
em algum outro lugar ou por terceiros. Assim, é definida como 
um conjunto de funções que, combinadas, são exclusivas da 
atenção primária. [...] a atenção primária é uma abordagem que 
forma a base e determina o trabalho de todos os outros níveis 
dos sistemas de saúde. [...] aborda os problemas mais comuns 
da comunidade oferecendo serviços de prevenção, cura e 
reabilitação [...]. Ela integra a atenção quando há mais de um 
problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença 
existe [...]. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de 
todos os recursos, tanto básicos como especializados, 
direcionados para a promoção, manutenção e melhora da 
saúde (STARFIELD, 2002).  
 

Macinko, Almeida e Oliveira (2003) propõem um “modelo teórico da 

atenção básica que tenta incorporar essas diferentes dimensões”, enfatizando, 

também, as “características e funções essenciais da atenção básica e as suas 

relações com os outros elementos dos sistemas de saúde”. Sugerem, ainda, 

“combinar a definição orientada aos serviços de saúde, de Starfield, com uma 

noção mais ampla de atenção básica que reflete o conceito comunitário e 

multissetorial da atenção primária, como desenvolvido nos países em 

desenvolvimento”.  
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A literatura relaciona, como principais atributos da atenção básica: a 

acessibilidade, a porta de entrada (primeiro contato), o vínculo ou 

longitudinalidade, o elenco de serviços ou integralidade, a coordenação ou 

integração dos serviços, a centralidade na família, a orientação para a 

comunidade e a formação profissional. Esta última é incluída considerando a 

sua importância para que os profissionais de saúde sejam capacitados para 

atuar na atenção primária segundo estas dimensões (MACINKO; ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2003; STARFIELD, 2002).  

Recentemente, no Brasil, o MS incluiu na definição da atenção básica, a 

coordenação da atenção e o vinculo com o usuário, como elementos da 

atenção primária à saúde, reafirmando a Saúde da Família como estratégia 

para sua organização.  A Portaria N° 648, de 28/03/2006, caracteriza a Atenção 

Básica como: 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de 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, [...] Utiliza 
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 
devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e 
relevância em seu território. É o contato preferencial dos 
usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. [...] considera o sujeito em 
sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na 
inserção sócio-cultural 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, 2006b). 

 

As diversas definições da atenção primária à saúde constituem um 

desafio à sua avaliação. A proposta de avaliá-la a partir dos elementos 

estruturais e funcionais do sistema de atenção básica, medindo suas 

dimensões organizacionais, pode auxiliar a superar esse desafio. Os quatro 
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elementos estruturais relevantes que definem o potencial da atenção primária 

são: acessibilidade, elenco de serviços, população eletiva e continuidade (ou 

atenção contínua). Traduzir o potencial na atividade adequada requer dois 

elementos processuais de desempenho: a utilização dos serviços e o 

reconhecimento das necessidades de saúde da população. São necessários 

um dos quatro elementos estruturais e um dos dois elementos processuais 

(desempenho) para medir o potencial e o alcance de cada um dos atributos da 

atenção primária, que são: porta de entrada, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação (MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; STARFIELD, 2002). 

O nosso trabalho busca aprofundar o conhecimento quanto à atenção 

nos serviços da rede pública de saúde do município de Uberaba, utilizando a 

abordagem capacidade-desempenho.  Em função das limitações impostas pelo 

tempo disponível para efetivação da pesquisa, restringimos o estudo, nesse 

momento, a dois atributos da atenção primária (porta de entrada e 

longitudinalidade), investigados por meio de inquérito populacional. 

A pesquisa foi conduzida em um distrito sanitário que abrange áreas 

cuja população adstrita é atendida por meio de serviços organizados de modo 

convencional e outras através de equipes de saúde da família. Este trabalho 

analisa, também, as diferenças no alcance das características da atenção 

primária à saúde de uma área em relação à outra. 

Para avaliar a atenção ao primeiro contato foram analisadas a 

acessibilidade (elemento estrutural) e a utilização (elemento processual). A 

avaliação da longitudinalidade foi feita pela análise da população eletiva 

(elemento estrutural), e pelo mesmo elemento processual, a utilização.  

A atenção ao primeiro contato refere-se à acessibilidade e o uso do 

serviço a cada novo problema ou novo episódio de um problema pelos quais as 

pessoas buscam atenção à saúde (MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; 

STARFIELD, 2002). 

A acessibilidade envolve a localização da instituição próximo da 

população a qual atende, os horários e dias em que está aberto para atender, o 

grau de tolerância para consultas não agendadas e o quanto a população 

percebe a conveniência destes aspectos da acessibilidade (MACINKO; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003; STARFIELD, 2002). 
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Na literatura existe variação no emprego da terminologia e conceito de 

acessibilidade e acesso. Apesar das divergências, numa compreensão 

ampliada, acessibilidade pode ser definida como o grau de ajuste entre as 

características da oferta/disponibilidade dos recursos de saúde e as da 

população, no processo de busca e obtenção de assistência à saúde, 

resultando da combinação de diversos fatores de dimensões distintas, que 

podem ser classificados como de ordem geográfica, organizacional, sócio-

cultural e econômica. A acessibilidade geográfica reflete a distância entre a 

população e os recursos, podendo ser medida pela distância, tempo de 

deslocamento, custo do transporte entre outros fatores. A acessibilidade 

organizacional inclui as características ligadas ao modo de organização dos 

recursos de assistência à saúde que obstruem ou aumentam a capacidade das 

pessoas no uso de serviços. Incluem aspectos como, por exemplo: tempo para 

obter uma consulta, tipo de marcação (agendamento), turnos de 

funcionamento, tempo para fazer exames laboratoriais, continuidade do 

tratamento. Entre os aspectos sócio-cultural-econômicos da acessibilidade 

deve-se considerar: o conhecimento dos sintomas; a percepção do risco de 

gravidade dos mesmos; o conhecimento sobre o próprio corpo; nível de 

conhecimento sobre a oferta de serviços de saúde; medo do diagnóstico e 

intervenções dele decorrentes; crenças e hábitos; dificuldades de comunicação 

com a equipe de saúde; crédito dado ao sistema de saúde; grau de instrução, 

níveis de emprego; renda e seguridade social (FEKETE, 1992; RAMOS, 2003; 

STARFIELD, 2002; TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

Apesar de não ser uma característica exclusiva da atenção primária os 

requisitos específicos para a acessibilidade diferem neste nível de atenção, por 

ser este o ponto de entrada no sistema de serviços de saúde. Para oferecer a 

primeira atenção, os serviços devem ser de fácil acesso e disponíveis. 

Entretanto, os serviços somente oferecem atenção ao primeiro contato se seus 

usuários em potencial os percebam como acessíveis e isso se reflita na sua 

utilização (STARFIELD, 2002). 

A utilização dos serviços representa o centro do funcionamento dos 

sistemas e resulta da interação do comportamento do indivíduo que procura 

cuidados e do profissional de atenção à saúde, sendo que na atenção primária 
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é mais frequentemente demandada pelos indivíduos, principalmente no 

primeiro contato (STARFIELD, 2002; TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

Os serviços de saúde são hoje estruturas diversificadas, incluindo 

unidades básicas de saúde, prontos atendimentos, prontos-socorros, 

ambulatórios ou clínicas especializadas, e hospitais, públicos ou privados. 

Definir o tipo de serviço a ser procurado depende de diversos fatores entre os 

quais a proximidade e o acesso que oferecem (GOULDBAUM et al, 2005; 

NOVAES, 2004). 

As características demográficas, geográficas, socioeconômicas, culturais 

e psíquicas também são determinantes da utilização dos serviços de saúde, 

sendo que geralmente os serviços são mais utilizados pelas populações 

urbanas, pelas mulheres e crianças e idosos, pelos mais ricos e escolarizados 

e detentores de planos de saúde. Na literatura a qualidade de vida, o nível de 

conhecimento dos indivíduos sobre a saúde e sobre a rede de serviços são 

também relacionados à intensidade e o modo de utilização (GOULDBAUM et 

al, 2005; TRAVASSOS; MARTINS, 2004; ZUCCHI; NERO; MALIK, 2000). 

Entre os fatores que podem ser relacionados como determinantes da 

utilização dos serviços de saúde está, ainda, a necessidade de saúde, 

resultante da percepção do estado mórbido, sua gravidade e urgência ou 

condições diagnosticadas por profissionais de saúde (GOULDBAUM et al, 

2005; TRAVASSOS; MARTINS, 2004; ZUCCHI; NERO; MALIK, 2000). 

Travassos e Martins (2004) incluem, além destes, os fatores 

relacionados aos prestadores de serviços, como: tempo de graduação, 

especialidade, características psíquicas, experiência profissional, tipo de 

prática. Aqueles relativos à organização dos serviços abrangem os recursos 

disponíveis, características da oferta, disponibilidade de médicos, hospitais, 

ambulatórios, modo de remuneração.  

Goldbaum et al (2005), enfatiza também, a importância de analisar o 

motivo e a freqüência da utilização, a busca oportuna ou tardia, os 

procedimentos preventivos, assistenciais, laboratoriais ou terapêuticos 

envolvidos. Para estes autores “a dinâmica que se estabelece entre clientela e 

serviço, ou entre demanda e oferta, é realimentada pelo grau de resolutividade 

dos serviços de saúde e pelo grau de satisfação dos usuários”. 
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Para investigação da acessibilidade e utilização dos serviços no 

município de Uberaba, o trabalho aqui apresentado, busca responder às 

perguntas:  

 O usuário do sistema de saúde de Uberaba identifica o equipamento de 

saúde de atenção primária da área onde reside como serviço de primeiro 

contato? 

 O usuário do sistema de saúde de Uberaba procura preferencialmente o 

serviço de atenção primária responsável pela assistência à saúde no 

território onde reside? 

 O usuário busca esse serviço a cada nova necessidade?  

 O serviço é de fácil acesso para o usuário? 

 Os horários de funcionamento desse serviço são considerados 

adequados pelos usuários?  

A longitudinalidade, ou vínculo implica a existência de uma fonte regular 

de atenção e seu uso ao longo do tempo, independente da presença ou 

ausência de problemas específicos relacionados à saúde ou do tipo de 

problema.  Um aspecto importante da longitudinalidade é a idéia de que a 

unidade de atenção básica deve ser capaz de identificar a população eletiva, 

assim como os indivíduos dessa população que deveriam receber atendimento 

na unidade de atenção básica. Além disso, os indivíduos deveriam ser capazes 

de identificar sua fonte de atenção primária e deveriam utilizá-la para todos os 

problemas, exceto aqueles para os quais há um encaminhamento por parte do 

médico de atenção primária (GOLDBAUM et al., 2005; STARFIELD, 2002). 

O uso dos serviços ao longo do tempo é referido como longitudinalidade 

temporal e nem sempre sua avaliação é possível, em função das limitações 

dos sistemas de informação. Ademais, alguns autores alegam que uma relação 

de longa duração pode se estabelecer num relacionamento ruim, enquanto um 

bom relacionamento pode se desenvolver até mesmo em um curto período de 

tempo. Assim, parece mais razoável avaliar o vínculo interpessoal entre os 

indivíduos e sua fonte de atenção (longitudinalidade pessoal). Uma das formas 

de proceder a esta avaliação é investigando se os cuidados dispensados na 

atenção primária têm enfoque na pessoa como um todo e no conhecimento dos 

profissionais sobre o usuário.  As características das relações entre atenção 
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primária e paciente compreendem: o alcance do entendimento entre o 

profissional e o usuário; a tranqüilidade dos pacientes em falar aos 

profissionais a respeito de suas preocupações, e quanto os pacientes sentem 

que seu profissional está interessado em outros aspectos de sua vida e não 

apenas em seu problema médico e que entende quais problemas são mais 

importantes para eles (STARFIELD, 2002). 

Diante do exposto, buscaremos responder às seguintes questões: 

 Qual é a opinião do usuário sobre a capacidade dos profissionais de 

saúde identificar a população adstrita à área de atuação do serviço em que 

atuam? 

 A população adstrita conhece os profissionais de saúde do serviço de 

referência para atenção primária da área em que residem?  

 A população percebe interesse dos profissionais de saúde por outros 

aspectos de sua vida, além das doenças que apresenta, tendo seus valores 

e preferências levadas em conta pela equipe de saúde do serviço de 

referência para atenção primária em seu território? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos _________________________________________________________________________ 32 

3 OBJETIVOS 
 
3. 1 Objetivo geral 
 Avaliar a acessibilidade, a utilização e a longitudinalidade da atenção 

nos serviços de assistência primária à saúde do município de Uberaba. 

 

 

3. 2 Objetivos específicos 
 Avaliar a acessibilidade dos serviços de atenção primária.  

 Avaliar a utilização do serviço de referência de atenção primária pela 

população adstrita. 

 Avaliar a capacidade de a população adstrita identificar qual é o serviço 

de referência de atenção primária da área onde mora. 

 Avaliar a opinião do usuário sobre a capacidade dos profissionais de 

saúde identificar a população adstrita à área de atuação de seu serviço de 

saúde.  

 Avaliar a percepção do usuário sobre a existência de laços interpessoais 

(vínculo) entre as pessoas que usam os serviços de saúde e os 

profissionais da equipe. 

 Identificar se a forma de organização dos serviços de atenção primária 

junto ao sistema de saúde altera a acessibilidade, a utilização e a 

longitudinalidade dos mesmos. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Local do estudo 
O município de Uberaba, local deste estudo, está situado no estado de 

Minas Gerais. Sua população, estimada para o ano de 2005 pelo IBGE, é de 

280.061 habitantes. A zona urbana ocupa aproximadamente 2% do território e 

concentra 97% da população.  

 O PIB per capita é estimado em R$ 11.058,17 ao ano e a população 

economicamente ativa em 165.934 habitantes. A atividade econômica 

concentra-se principalmente no setor terciário (65%). A renda média de 

aproximadamente 75% da população economicamente ativa é de menos de 5 

salários mínimos, 40% recebe menos de 2 salários mínimos e 11% até 1 

salário mínimo (UBERABA, 2006a).  

 Conforme indicadores oficiais, 99% dos munícipes tem acesso à água 

tratada e 98% a rede de esgoto (UBERABA, 2006b).  

 A mortalidade infantil é de 17,26 óbitos a cada mil nascidos vivos e a 

Razão de Mortalidade Proporcional é de 75,88% (SMS, 2006). Segundo dados 

do IBGE (2000), a expectativa de vida do uberabense é de 73,93 anos. 

 Com relação aos serviços de saúde existentes no Município, as redes 

pública e privada totalizam 10 unidades que oferecem internação hospitalar (09 

privadas e 1 pública), 55 unidades ambulatoriais (49 públicas e 9 privadas), e 

09 unidades de apoio, diagnose e terapia (8 privadas e 1 pública). Dos 841 

leitos disponíveis, 673 (80%) prestam serviços ao SUS, representando um leito 

por 416 habitantes (SMS, 2006). 

O município teve seu território dividido em três Distritos Sanitários (DS), 

a partir de um estudo realizado em 1990, utilizando a metodologia de 

estimativa rápida. Em cada DS há seis áreas de abrangência na zona urbana e 

de uma a três na zona rural. A população de cada área de abrangência foi 

definida a partir dos setores censitários e para cada uma delas definiu-se um 

equipamento de saúde responsável pela atenção primária da população 

adstrita (Unidade Básica de Saúde – UBS).  

 A implantação de equipes de saúde da família (ESF) teve início em 

1997, sendo que um dos critérios foi a classificação, resultante do estudo 
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referido acima, de regiões homogêneas quanto aos aspectos sócio-

econômicos, demográficos e sanitários no município. Essas regiões foram 

identificadas como: precária, ruim, regular, boa e ótima (Figura 1). As regiões 

homogêneas precárias foram identificadas principalmente no DS I e III e as do 

tipo ruim, no DS II. 

Como as áreas de abrangência não são uniformes quanto às 

características estudadas, iniciou-se a implantação das equipes de saúde da 

família nas regiões classificadas como precárias e ruins, estendendo-se 

gradativamente o número de equipes com o objetivo de cobrir 100% das áreas. 

 Atualmente existem 41 ESF implantadas, sendo 37 na região urbana e 4 

na rural. As áreas coloridas na Figura 2 indicam o território coberto por ESF. A 

organização da atenção primária não segue a mesma estratégia nas diferentes 

áreas de abrangência. 

 Em duas áreas de abrangência, na região urbana do DS I, a assistência 

primária é oferecida a toda a população através de equipes de saúde da 

família, lotadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nas outras quatro 

áreas de abrangência existe cobertura parcial da população por ESF. Este 

distrito possui uma Unidade que oferece pronto-atendimento 24 horas, 

atendimento ambulatorial em especialidades e nas clínicas básicas (Centro 

Médico Dr. Antônio José de Barros). 

 O DSII, atualmente, é dividido em sete áreas de abrangência: uma área 

de abrangência com população coberta por ESF, duas parcialmente cobertas, 

uma com presença de UBS tradicional e unidade de saúde da família, e três 

áreas de abrangência com a atenção primária organizada sem ESF 

(organização tradicional).  
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Figura 1. Regiões homogêneas, segundo características sócio - econômicas, no 

município de Uberaba, MG 

 

FONTE: SEPLAN/SVE/DSP/SMS, 1998  
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Figura 2. Distribuição das Equipes de Saúde da Família nas áreas de abrangência, 

Uberaba, MG. 

 

 

 

 

 

AA George  
C. Jardim 

AA João 
Rezende 

Áreas cobertas por ESF 

FONTE: SVE/DSP/SMS, 2002  
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 As seis áreas definidas no início da década de 90 são: George Chireé 

Jardim, Luiz Meneghello, João Rezende, René Barsan, Juca Inácio de Oliveira 

e Central de Atendimento Multiprofissional do Município (CAMM).  

 Nos últimos cinco anos, ocorreu a ocupação de uma área, sendo 

considerada neste trabalho como uma nova área de abrangência, denominada 

Área de Abrangência Morumbi. Nesta área, a atenção primária é prestada por 

uma ESF, lotada em Unidade de Saúde, responsável por uma população 

adscrita de 4.500 pessoas, sendo que há usuários que ainda não foram 

cadastrados.  

 A área de abrangência George Chireé Jardim, contígua à Área de 

Abrangência Morumbi, além de ter 100% de sua população coberta por duas 

ESF, lotadas em sede própria, tem uma UBS organizada de forma tradicional, 

mantida por uma Universidade particular do município.  

 O serviço de atenção primária na Área de Abrangência João Rezende é 

prestado por duas ESF que cobrem parcialmente a população da área (uma 

lotada em sede própria e outra em UBS), não havendo profissionais para 

atender a parcela não adscrita.  

 Nas áreas de abrangência René Barsan e Juca Inácio de Oliveira, a 

atenção primária é organizada sob a forma tradicional, com equipes lotadas em 

UBS.  

 A CAMM é um equipamento de referência para atendimento 

especializado e pronto atendimento, localizado no DS II que atende demanda 

de todo o município. Nesta área, não há um equipamento que se 

responsabilize pela atenção primária à população adstrita.  

 A Área de Abrangência Luiz Meneghello tem toda população atendida 

por ESF, lotadas em dois equipamentos: uma sede adaptada e uma UBS. 

 O DS III tem, atualmente, sete áreas de abrangência. Destas, quatro têm 

a assistência organizada através de ESF com adscriçao de toda população de 

seu território. Uma das áreas de abrangência tem o serviço de atenção primária 

prestado por três ESF que cobrem parcialmente a população da área (uma 

lotada em sede própria e duas em UBS). Nesta UBS tem também, além das 

ESF, profissionais para atender a parcela não adscrita da população. As outras 

duas áreas de abrangência têm o serviço organizado de forma tradicional. 
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 Nas áreas de abrangência rurais a organização dos serviços de atenção 

é mista, apesar de número suficiente de ESF para cobertura de sua população. 

 A opção por desenvolver o projeto no DS II se deve à distribuição 

relativamente eqüitativa entre áreas com serviços organizados com ESF e 

áreas com serviço organizado de forma tradicional.  

 

 

4.2 Método 

Este é um estudo do tipo quantitativo, descritivo e transversal realizado 

através da aplicação de um questionário em domicílios selecionados 

aleatoriamente no Distrito Sanitário II, no município de Uberaba, MG (Apêndice 

A). Os domicílios da região rural foram excluídos pela dificuldade de 

operacionalização da pesquisa neste território. 

Os domicílios foram visitados, buscando-se identificar a figura do 

cuidador familiar que seria entrevistado. Neste trabalho, foi considerado 

cuidador o indivíduo que assume, no domicílio, a responsabilidade de procurar 

ajuda ou encaminhar os demais membros da família para realização de ações 

de saúde de caráter curativo, preventivo ou de promoção da saúde, conforme 

instruções do instrumento de pesquisa (Apêndice B).  

Os critérios de inclusão no estudo foram: ser morador de domicílio 

situado na região urbana do Distrito Sanitário II, morar no endereço atual há 

mais de um ano e concordar em participar do mesmo através da assinatura de 

termo de consentimento informado (Apêndice C).  

Quando não havia concordância do entrevistado selecionado, ou no 

caso de o mesmo não ser localizado após três tentativas em horários 

diferentes, o domicílio selecionado era substituído pelo domicílio imediatamente 

posterior.   

 

 

4.3 Plano amostral 
As entrevistas foram realizadas nos domicílios selecionados por 

amostragem probabilística através de listagem do número de domicílios 
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elaborada a partir do Diário de Atualização de Reconhecimento Geográfico 

(SISLOC – Sistema de Informação de Localidades) realizado pelo Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ) de Uberaba (Anexo A).  

Os limites territoriais dos setores delimitados pelo CCZ não coincidem 

com os limites dos setores censitários utilizados para definição territorial das 

áreas de atuação das Unidades de Saúde. A opção por esse banco de dados 

se justifica em função da facilidade de acesso aos mesmos, ao fato de o 

instrumento identificar terrenos baldios e imóveis utilizados para comércio 

permitindo excluí-los da amostra, além de oferecer dados mais atualizados. Na 

época de organização da amostragem, os dados do SISLOC se referiam ao 

período de agosto a novembro de 2004 e os dados censitários ao ano de 2000.  

Para compor a amostra de cada área de abrangência foi montada uma 

matriz identificando os quarteirões que as compunham e listando o número de 

residências de cada quarteirão (Apêndice D). 

O número de domicílios (N) existentes na área urbana do Distrito 

Sanitário II foi obtido através da soma dos domicílios de cada área de 

abrangência que compõe este distrito, sendo igual a 81.210 residências. 

O número amostral (n) é de 800 domicílios e foi definido a partir da 

aplicação da fórmula para amostragem finita 

 

n ≥ (Zc)² x π(1- π)   (1)         

                  (me)² 

 

para Zc = 1,96 (confiança de 95%) , π (proporção estimada do evento) = 

0,5 e me (margem de erro) = 0,035. 

 

A amostragem proporcional estratificada foi calculada através da fórmula  

    naa = NAA * n   (2) 

              N 

onde “NAA” é o número total de domicílios de cada área de abrangência e 

“naa” é o número amostral da mesma área.  
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Utilizou-se amostragem sistemática para seleção dos domicílios a serem 

visitados em cada área de abrangência. O intervalo amostral (IA) foi calculado 

dividindo-se o número total de domicílios pelo número amostral da área de 

abrangência. Em seguida, foi sorteado um número compreendido entre 1 e o 

IA, e foram selecionados os domicílios a partir do número sorteado aplicando-

se o intervalo amostral encontrado. 

 

 

4.4 Organização do trabalho de campo 
A organização do trabalho de campo utilizou as recomendações de Lutz 

(1981) para preparação da comunidade para pesquisa, treinamento dos 

entrevistadores e teste dos instrumentos para início do trabalho de campo. 

Para confecção dos manuais de instrução dos entrevistadores nos reportamos 

a Marinheiro (2004). 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi apresentado ao Secretário de 

Saúde, explicando o estudo e solicitando sua autorização para execução, 

através da assinatura do Termo de Compromisso do protocolo do projeto no 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

Não foi possível buscar a cooperação da comunidade, através da 

apresentação do projeto de pesquisa ao Conselho Municipal de Saúde, 

prevista no cronograma. O encaminhamento do projeto ocorreu em período de 

mudança na gestão da rede municipal de saúde, e a quantidade de assuntos 

pautados para as reuniões ordinárias não permitiu a inclusão do projeto para 

apresentação. Entretanto, em oportunidades de contato com conselheiros, 

houve apresentação informal do projeto que seria executado. 

O tempo médio de aplicação do questionário foi definido durante o pré-

teste e treinamento dos entrevistadores, variando de quinze (15) a trinta (30) 

minutos. Considerando o tempo médio de aplicação do questionário e a 

distância entre os domicílios planejou-se a realização de 20 entrevistas por 

semana para cada entrevistador. Portanto, o trabalho de campo seria 

executado em 10 semanas com um grupo de quatro (4) entrevistadores, sendo 

cada um deles responsável pela realização de 200 entrevistas.  
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Entretanto, este prazo não pode ser cumprido em função da desistência 

de entrevistadores e a dificuldade em substituí-los1, bem como pelo tempo 

demandado para capacitação dos novos entrevistadores antes do início do 

trabalho de campo. Destacamos ainda o fato de 42% dos domicílios estarem 

fechados, obrigando os entrevistadores a retornar em horários diferentes e 

após três tentativas ter que substituí-los. 

Após a realização de 264 (duzentos e sessenta e quatro) entrevistas o 

orientador e o pesquisador definiram que quando o morador não fosse 

localizado a substituição do domicílio ocorreria após a primeira tentativa.  

Assim, o trabalho de campo inicialmente previsto para ser desenvolvido 

em aproximadamente dois meses foi realizado durante todo um semestre. 

 

 
4.5 Teste do formulário de pesquisa 

O teste do instrumento de pesquisa permitiu identificar perguntas que 

necessitavam ser reformuladas ou excluídas. Permitiu, ainda, verificar a 

adequação do espaço deixado para respostas e a pertinência das informações 

solicitadas, considerando os objetivos desta pesquisa. 

O teste piloto foi implementado por meio de entrevistas com moradores 

do município, independente do endereço de residência, buscando avaliar a 

adequação das perguntas, se as mesmas eram compreensíveis e se as 

respostas obtidas atingiam o objetivo do questionamento.  

Após o piloto a redação de algumas questões foi alterada de forma a 

torná-las mais compreensíveis e foi identificado o tempo médio de duração das 

entrevistas: 15 minutos quando o entrevistado não era usuário do serviço de 

saúde de referência do bairro e 30 minutos quando o utilizava. 

 As informações obtidas através das entrevistas para teste do 

questionário não foram utilizadas na análise dos resultados da pesquisa. 

 

 

 

                                                 
1 Foram contratados vinte entrevistadores, sendo a média de permanência de cada um no trabalho de vinte 
dias. 
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4.6 Seleção e treinamento dos entrevistadores 
Os entrevistadores foram recrutados entre acadêmicos do último período 

e recém-formados das áreas de saúde e humanas da Universidade de Uberaba 

(UNIUBE). A divulgação da proposta de trabalho foi feita através da direção 

dos cursos, em maio de 2005, solicitando que os interessados entrassem em 

contato com o pesquisador.  

A seleção foi realizada através de análise de currículo e entrevista 

individual e em grupo, conduzida por uma psicóloga. Foi avaliada a 

demonstração de empatia e interesse em trabalhar diretamente na 

comunidade, facilidade de comunicação, experiência com realização de 

entrevistas, disponibilidade de dedicação de uma carga horária mínima de 30 

horas semanais, incluindo período noturno e em finais de semana, quando o 

entrevistado não fosse encontrado em horários comerciais. Optou-se por não 

selecionar candidatos que estivessem atuando em serviços de saúde, com 

objetivo de evitar o viés do entrevistador. 

O treinamento teve duração de 8 horas e foi conduzido pelo 

pesquisador, com a colaboração da mesma psicóloga da seleção. Durante o 

treinamento foi explicado aos entrevistadores o objetivo da pesquisa. Um 

manual de instruções para utilização do instrumento de pesquisa foi 

apresentado e discutido para esclarecimento de dúvidas, enfatizando a 

importância da postura de escuta e acolhimento na condução da entrevista. 

A aplicação do questionário entre os próprios entrevistadores foi utilizada 

como estratégia para treinar como perguntar e dar ênfase às perguntas. 

Salientou-se a importância de os entrevistadores não alterarem o teor 

das perguntas, apresentando-as como foram impressas no questionário. 

Durante o treinamento foi apresentado o campo de pesquisa e 

fornecidas instruções sobre as pessoas que seriam entrevistadas no estudo e 

como localizar os domicílios selecionados. 

Os entrevistadores foram orientados quanto às condutas a serem 

adotadas em situações especiais que poderiam surgir durante o trabalho de 

campo, como: entrevistado se recusar a cooperar, domicílio não habitado ou 

vazio no momento da visita; o entrevistador não se sentir seguro da adequação 

da resposta a alguma das questões. 
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Ficou estabelecido que o pesquisador fosse imediatamente comunicado, 

através de número de telefone previamente informado, quanto a imprevistos no 

campo frente aos quais o entrevistador não soubesse como proceder. Foram 

ainda orientados para anotarem no campo de “observações”, fatos e/ou 

informações que identificassem como pertinentes ao estudo. 

Quatro agentes de saúde do Centro de Controle de Zoonoses, indicados 

pela coordenação do serviço, segundo o critério de conhecimento do campo de 

pesquisa, foram designados para acompanhar as entrevistadoras, com o 

objetivo de auxiliá-las na localização dos domicílios selecionados e diminuir 

riscos potenciais no campo, não devendo, entretanto, entrar nos domicílios e 

nem participar da entrevista. Não foi possível mantê-los durante todo o trabalho 

em função da extensão do tempo previsto para o trabalho de campo que 

ocorreu em período de intensificação das ações de controle da dengue no 

município. 

Definiu-se por reuniões semanais com os entrevistadores para 

discussão dos eventos ocorridos durante o trabalho, entrega das entrevistas 

realizadas durante o período e revisão das mesmas buscando identificar algum 

engano ou perguntas negligenciadas.  

Esclareceu-se que, se fossem identificadas dificuldades em relação ao 

entrevistador ou o mesmo adoecesse ou apresentasse outros impedimentos à 

realização do trabalho, o mesmo seria substituído imediatamente. 

No final do treinamento, foram reforçadas instruções sobre como 

proceder em situações imprevistas durante o trabalho de campo. 

 
4.7 Definição das variáveis 

As variáveis foram definidas conforme descrição abaixo: 

1. Atenção ao primeiro contato: envolve a avaliação da acessibilidade 

(elemento estrutural) e da utilização (elemento processual). 

1.a. A acessibilidade foi medida pelos componentes: 

• Barreira geográfica: avaliação da facilidade do usuário para se 

deslocar até o serviço de saúde de referência e o tempo gasto no 

percurso. 
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• Barreiras organizacionais: foram avaliadas a partir da adequação do 

horário de atendimento; tempo de espera na recepção; tempo de 

espera entre a marcação da consulta e o atendimento em situações 

de urgência médica (situações em que há necessidade de 

atendimento imediato, mas não implica em risco de vida), 

atendimento para problemas agudos não urgentes e em situação de 

atendimento em consulta agendada.  

1.b. A utilização foi avaliada pelos seguintes componentes: 

• Procura da unidade de referência como fonte habitual de atenção 

para as situações: atendimento quando precisa de algum 

esclarecimento ou orientação sobre saúde; atendimento para 

procedimentos preventivos ou de promoção à saúde; atendimento 

quando está doente e quando precisa de um encaminhamento para 

outros serviços de saúde. As seguintes situações de adoecimento 

foram investigadas: atendimento para um problema de saúde 

completamente novo, que não fosse uma urgência; atendimento 

para acompanhamento de um problema de saúde; atendimento para 

um problema urgente de saúde. 

2. A longitudinalidade implica no reconhecimento, por parte da unidade 

de atenção, da população que deveria receber seus atendimentos, e 

no reconhecimento e utilização deste serviço pela população 

adstrita, como sua fonte regular de atenção. A longitudinalidade tem 

um componente pessoal que foi medido através da força da relação 

entre os profissionais da equipe e a população adstrita. 

 2.a. O reconhecimento da unidade de referência para atenção primária 

foi investigado através da capacidade de o usuário identificar a UBS 

do seu bairro através do nome, e/ou endereço, e/ou local onde se 

situa.  

2.b. O reconhecimento da unidade de referência para atenção primária 

foi investigado através da capacidade de o usuário identificar a UBS 

do seu bairro através do nome, e/ou endereço, e/ou local onde se 

situa.  
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2.c. A força da relação interpessoal (vínculo) é a atenção prestada com 

foco na pessoa como um todo. Foi avaliada neste estudo a partir da 

percepção do usuário quanto ao interesse expresso pelos membros 

da equipe de saúde da UBS do bairro no usuário como pessoa, e 

não apenas como doente, e a capacidade de comunicação entre 

profissionais e usuários. 

3. A renda familiar foi caracterizada a partir da informação prestada 

pelo entrevistado sobre a renda familiar mensal. As respostas foram 

agrupadas em valores referentes ao salário mínimo vigente na 

época da análise: até 1; 1 a 2; 2 a 5; 5 a 10; 10 a 20; 20 e mais 

(IBGE). 

4. O acesso a planos privados de atenção foi identificado através de 

informação prestada pelo entrevistado sobre a existência de planos 

privados cobrindo a si mesmo e ou outros membros da família. 

A forma de organização do serviço se refere à estratégia adotada 

para o processo assistencial na rede de serviços de atenção primária 

nas áreas de abrangência estudadas. Foram utilizadas as 

informações oficiais e a informação prestada pelo entrevistado sobre 

o cadastramento de sua família por uma equipe de saúde da família. 

A variável “endereço” foi utilizada para identificar em qual área de 

abrangência estava localizado o domicílio do usuário entrevistado: A 

– Área de Abrangência da UBS René Barsan; B - Área de 

Abrangência da UBS Juca Inácio de Oliveira; C - Área de 

Abrangência da UBS João Rezende (Tutunas); D - Área de 

Abrangência da UBS George Chireé Jardim; E – Área de 

Abrangência da UBS Morumbi; F - Área de Abrangência da UBS Luiz 

Meneghello; G – Área de Abrangência da Central de Atendimento 

Multiprofissional do Município (CAMM).  

5. O tempo de residência no endereço atual foi investigado para 

exclusão de usuários que habitavam o domicílio há menos de um 

ano (11 meses e 29 dias) no momento da entrevista. Foi testada a 

associação entre tempo de moradia e o acesso ao primeiro contato 

e a longitudinalidade. 
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4.8 Processamento e análise dos dados 
Os dados coletados foram digitados no programa Epidata, com dupla 

entrada, pelo próprio pesquisador e outro digitador. 

Para análise dos dados foram avaliadas as associações das variáveis 

verificadas através do teste exato de “qui-quadrado”. A hipótese de associação 

foi aceita quando encontrado “p” menor ou igual a 0,05.  

 

 

4.9 Aspectos éticos 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em 08 de abril de 2005. 

Os entrevistados foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, à 

liberdade para interromper a participação em qualquer fase da pesquisa e no 

momento em que julgasse necessário, à preservação de sua privacidade e 

sigilo de sua identidade, à confidencialidade das informações prestadas e ao 

seu direito de acesso aos resultados obtidos pelo estudo. 
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5 RESULTADOS 

 
Foram realizadas entrevistas em 795 domicílios do Distrito Sanitário II, 

no município de Uberaba, no período de setembro 2005 a março de 2006. A 

diferença entre o número planejado inicialmente (800) e o realizado não 

compromete a fidedignidade da amostra, considerando que o seu cálculo 

previa que esta deveria ser de 784 domicílios ou mais. 

Cumpre destacar também, que a distribuição proporcional das 

entrevistas nas áreas de abrangência respeitou o número mínimo estabelecido 

para cada uma delas. 

As entrevistas não realizadas se deveram a situações em que se 

esgotaram, na área, as possibilidades de substituição do domicílio.  

Entre os 795 foram identificados 573 (72,1%) entrevistados que 

conheciam a Unidade de Saúde (US) de sua área de moradia. Foi considerado 

capaz de identificar a US, aquele entrevistado cuja unidade mencionada, 

através do nome ou alguma referência que permitia identificar a unidade citada, 

era a mesma identificada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como 

unidade de referência para atenção primária naquele território (Tabela 1). 

Foi investigado o tipo de serviço de saúde utilizado pelos 795 

entrevistados, buscando identificar se a US de sua área de moradia era fonte 

habitual de atenção para atenção primária, para ele e outras pessoas de sua 

família, ou se buscavam outros serviços (ambulatórios, prontos atendimentos, 

hospitais entre outros). Dentre eles, 374 (47,0%) mencionaram utilizar a US 

para obtenção de algum procedimento: orientação, preventivo, assistencial ou 

terapêutico (Tabela 1). 

Na amostra composta pelos 573 entrevistados que conheciam a US foi 

investigada a opinião dos entrevistados sobre a existência de barreira 

geográfica (facilidade e tempo de deslocamento da residência até o serviço de 

saúde) e organizacional (adequação do horário de funcionamento da US). 

Entre os 374 entrevistados que mencionaram utilizar a US de referência 

foram investigados alguns aspectos da acessibilidade organizacional (tempo de 

espera para obtenção de atendimento na recepção dos serviços e de consulta 
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em situações de adoecimento) e da longitudinalidade da atenção, como o 

vínculo entre o usuário e equipe de saúde. 

 

 

Tabela 1 – Distribuição do número de entrevistados nas áreas de abrangência 
segundo a identificação e/ou utilização da US de referência no 
distrito sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006. 

 
Total de 

entrevistados 

Identificação da 
US 

Utilização da 
US 

Área 
de 

abrangência N N % N % 
A 213 134 62,9 85 39,9 

B 143 99 69,2 68 47,6 

C 115 71 61,7 48 41,7 

D 49 46 93,9 42 85,7 

E 68 55 80,9 23 33,8 

F 143 131 91,6 91 63,6 

G 64 37 57,8 17 26,6 

Total DS II 795 573 72,1 374 47,0 

 

 

As perguntas sobre renda familiar e acesso a planos privados de saúde 

foram feitas a todos os entrevistados. A renda familiar foi caracterizada a partir 

da informação prestada pelo entrevistado sobre a renda familiar mensal. As 

respostas foram agrupadas em valores referentes ao salário mínimo vigente na 

época da pesquisa e distribuídas segundo a área de abrangência da US do 

domicílio selecionado (Tabela 2). 

A maioria dos entrevistados referiu renda familiar mensal de 2 a 5 

salários mínimos, com exceção dos entrevistados da área de abrangência D, 

onde 44,9% mencionaram renda menor que 1salário mínimo.  
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Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados nas áreas de abrangência da US 
segundo a renda familiar (salários mínimos), Distrito Sanitário II, 
Uberaba (MG), 2005-2006.  

 
 Renda Familiar (Salário Mínimo)  

Área  
de 

abrangência 

Até 1 
SM 

1 a 2 
SM 

2 a 5 
SM 

5 a 10 
SM 

10 a 20 
SM 

20 SM 
ou 

mais 

 
Total 

 N % N % N % N % N % N %  

A 25 11,7 43 20,2 80 37,6 35 16,4 20  9,4 10 4,7 213 (100,0) 

B   8   5,6 26 18,2 61 42,7 29 20,3 18 12,6  1 0,7 143 (100,0) 

C   7   6,1 27 23,5 42 36,5 25 21,7 11  9,6  3 2,6 115 (100,0) 

D 22 44,9 15 30,6 10 20,4   1  2,0  1  2,0 0 0,0   49 (100,0) 

E* 0  0,0 17 25,4 39 58,2   8 11,9  3  4,5 0 0,0   67 (100,0) 

F 10   7,0 40 28,0 69 48,3 20 14,0  3  2,1  1 0,7 143 (100,0) 

G   3   4,7   2   3,1 29 45,3 19 29,7  7 10,9  4 6,3   64 (100,0) 

Total DS II 75 9,4 170 21,4 330 41,6 137 17,3 63 7,9 19 2,4 794 (100,0) 

* dado ignorado para um indivíduo desta área.  

 

O acesso a planos privados de saúde foi identificado através da 

informação prestada pelo entrevistado sobre a existência de planos privados 

cobrindo a si mesmo e ou outros membros da família. Entre os entrevistados, 

39,4% informaram ter algum plano privado de saúde para si próprio (pessoal) e 

37,0%, para outros indivíduos da família (Tabela 3). Na área D, o percentual de 

entrevistados com acesso a planos privados de saúde é menor, com 16,3% 

para cobertura pessoal e 10,2% para outras pessoas da família. Entre os 

entrevistados das áreas A e G é maior o percentual de indivíduos que referiram 

acesso a plano privado de saúde, tanto pessoal quanto para a família (50,2% e 

51,6% na área A; 56,3% e 48,4% na área G). 
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Tabela 3 – Distribuição do número de entrevistados nas áreas de abrangência 
segundo a cobertura por plano privado de saúde, no DS II, Uberaba 
(MG), 2005-2006 

 
Plano privado de saúde  Total de 

entrevistados Pessoal Familiar*  
Área  
de 

abrangência N N % N % 

A 213 107 50,2 110 51,6 
B 143   58 40,6   56 39,2 
C 115   41 35,7   41 35,7 
D   49    8 16,3     5 10,2 
E   68   22 32,4   17 25,0 
F 143   41 28,7   34 23,8 
G   64   36 56,3   31 48,4 

Total DS II 795 313 39,4 294 37,0 
    * Número de indivíduos com dados ignorados: Área  B= 1; Área E= 2. 
 
 

5.1 Organização dos serviços de atenção primária 
A forma de organização do serviço foi avaliada considerando a 

estratégia adotada para o processo assistencial nos serviços de atenção 

primária das áreas estudadas.  

Conforme relatado anteriormente, no Distrito Sanitário II identificam-se 

áreas onde a assistência é oferecida no modelo convencional, outras com 

cobertura de toda a população por equipes de saúde da família (ESF) e áreas 

em que a cobertura da população por ESF é parcial. 

Todas estas áreas têm uma base populacional (área de abrangência) 

definida e teoricamente as unidades de saúde de referência para atenção 

primária são responsáveis pela população eletiva. Apenas as pessoas 

atendidas pelas ESF são cadastradas e acompanhadas rotineiramente. Assim, 

será utilizada a expressão “adscrita”, no sentido de ”inscrito, registrado” para a 

população coberta por ESF e “adstrita”, no sentido de “estar ligado a”, para a 

população pertencente ao território de abrangência da unidade de saúde, mas 

que não é cadastrada e acompanhada rotineiramente por ela.   
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A informação sobre o cadastramento foi obtida através da pergunta: 

“Você e sua família foram cadastrados por alguma equipe de saúde da 

família”? Foram identificados 274 (34,5%) domicílios cadastrados por ESF 

(Tabela 4). Entre estes, 180 (65,6%) referiram utilizar a US de seu bairro. 

 
Tabela 4 – Distribuição do número de entrevistados nas áreas de abrangência 

segundo o cadastramento por ESF, no Distrito Sanitário II, Uberaba 
(MG), 2005-2006 

 
Total de 

entrevistas 
Cadastrado por 

ESF 
Área 
de 

Abrangência N N % 
A 213   24  11,3 
B 143   17  11,9 
C 115   52  45,2 
D   49   45  91,8 
E   68   46  67,6 
F 143   87  60,8 
G   64     3    4,7 

Total DS II 795 274 34,5 

 

 

A área de abrangência A está localizada no centro do Distrito Sanitário II 

(Figura 3), sendo que seus limites territoriais, muito amplos, fazem divisas com 

todas as demais áreas de abrangência. A unidade de saúde considerada pela 

SMS como a referência para atenção primária neste território (identificada pela 

letra “a”), adota o modelo convencional na organização dos serviços de saúde. 

Entretanto, 11,3% dos entrevistados informaram que sua família é cadastrada 

por uma ESF (Tabela 4). 

Na área B, também organizada no modelo convencional, a unidade de 

referência para a atenção primária à saúde é identificada pela letra “b”. 

Também nesta área, 11,9% dos entrevistados informaram ser cadastrados por 

uma ESF.  
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Figura 3. Unidades de Saúde de referência para atenção primária das áreas de 
abrangência do Distrito Sanitário II. 

 

 

Na área de abrangência C, também muito extensa, existem dois 

equipamentos de referência para atenção primária à saúde, identificados neste 

trabalho pelas letras “c” e “j”. Em ambos, o processo assistencial é organizado 

por meio da estratégia de saúde da família, mas o número de equipes não é 

suficiente para atender toda a população da área. Em 45,2% dos domicílios 

selecionados na amostra, o entrevistado informou ser cadastrado por ESF. 
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Na área D também existem duas unidades de saúde identificadas pela 

Secretaria de Saúde como referência para atenção primária (“d” e “l”), sendo o 

processo assistencial da unidade “d” organizado segundo o modelo 

convencional e gerenciado por uma das universidades do município. A unidade 

identificada pela letra “l” é organizada por meio de equipes de saúde da família, 

cobrindo 100% da população deste território. Vale destacar que este território 

tem extensão e população menor que os demais, e está separado do município 

por uma área de mata, um distrito industrial e uma rodovia. Nesta amostra, 

91,8% referiram que suas famílias são cadastradas por ESF. 

Na área E a unidade de saúde de referência reconhecida pela Secretaria 

de Saúde foi identificada pela letra “e”. Esta área corresponde a conjuntos 

habitacionais, de ocupação mais recente (6 a 8 anos) e também está separada 

do município por rodovias. Seu contingente populacional continua em 

expansão e a equipe de saúde da família implantada há aproximadamente 5 

anos, hoje cobre apenas uma parcela da população. Em 67,6% dos domicílios 

selecionados o entrevistado mencionou ser cadastrado por ESF. 

Na área F existem duas unidades de saúde (“f” e “m”), ambas com 

equipes de saúde da família. Esta área faz limite com as áreas de abrangência 

A, B e E, apesar de estar separada desta última por uma rodovia. A informação 

de cadastramento por ESF foi obtida em 60,8% dos domicílios amostrados. 

Na área de abrangência G, localizada próximo à região central da 

cidade, o equipamento de referência é uma unidade mista identificada pela 

letra “g”, que oferece pronto atendimento, atendimento ambulatorial em clínicas 

básicas e especialidades. Existe outro equipamento (“n”) que presta atenção 

odontológica especializada e de pronto-atendimento odontológico. Entretanto, 

esta unidade não é considerada pela SMS como referência para atenção 

primária do território. Nesta área, em 4,7% das entrevistas foi informado que a 

família é cadastrada por ESF. 

Para avaliação comparada entre as diferentes áreas foram atribuídos 

pontos para as características da atenção primária à saúde que foram 

investigadas: acessibilidade, utilização e longitudinalidade. Cada aspecto 

investigado foi pontuado considerando a relação percentual de entrevistados 
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que referiram alcançar este aspecto e o número de entrevistados na área de 

abrangência. 

Os escores foram assim distribuídos: “1” para percentuais de 0 a 20%; 

“2” de 21 a 40%; “3” de 41 a 60%; “4” de 61 a 80% e “5” de 81 a 100%.  

Para avaliação da acessibilidade foram investigados 9 aspectos, sendo 

atribuídos 5 pontos a cada um deles, totalizando 45 pontos. Na avaliação da 

utilização da US foram investigados 7 aspectos, resultando 35 pontos. Para 

longitudinalidade foram estudados 9 aspectos, com um total de 45 pontos 

distribuídos. 

Os escores finais alcançados, para cada característica da atenção 

primária estudada, em cada área de abrangência e no distrito como um todo, 

resultaram da soma dos escores obtidos para cada aspecto das características 

estudadas e é apresentado no final das subseções seguintes. 

 

5.2 Acessibilidade 
A investigação sobre a existência de barreira geográfica foi realizada nas 

573 entrevistas feitas com os indivíduos que referiram conhecer a US de 

referência para atenção primária em sua área de moradia, independentemente 

de ser usuário ou não. Foi investigado também, o julgamento destes 

entrevistados sobre a adequação do horário de funcionamento desta US. 

A avaliação dos entrevistados sobre a existência de barreiras 

geográficas foi investigada pelas perguntas: É fácil para você chegar à UBS do 

bairro? e Quanto tempo você leva para ir da sua casa à UBS?.  

Para 92,1% dos entrevistados que responderam a este questionamento, 

o acesso à unidade de saúde de referência para atenção primária foi 

considerado “fácil” (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Distribuição das entrevistas nas áreas de abrangência segundo a 
facilidade de acesso e tempo de deslocamento, no Distrito Sanitário 
II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Tempo de deslocamento 

(minutos)** 
Total 

de 
entrevistas 

Facilidade de 
acesso* 0 ┤20 20 ┤40 

Área 
de 

abrangência  N % N % N % 
A 134 114  85,1 104 77,6 14 10,4 
B   99   95  96,0   91 91,9   3   3,0 
C   71   68  95,8   63 88,7   4   5,6 
D   46   42  91,3   38 82,6   0   0,0 
E   55   48  87,3   36 65,5 19 34,5 
F 131 124  94,7 121 92,4   3   2,3 
G   37   37 100,0   32 86,5  0   0,0 

Total DS II 573 528 92,1 485 84,6 43 7,5 
* Número de indivíduos com dados ignorados: Área A= 13; Área B= 2; Área C= 1; Área D= 2; Área F= 5. 
** Número de indivíduos com dados ignorados: Área A= 16; Área B= 5; Área C= 4; Área D= 8; Área F= 7; 
Área G= 5. 

 

O tempo de deslocamento informado variou de 1 a 40 minutos, sendo 

84,6% até 20 minutos e 7,5% de 20 a 40 minutos. 

Nas áreas de abrangência D e G, nenhum dos entrevistados referiu 

tempo de deslocamento superior a 20 minutos, enquanto nas áreas E e A 

foram observados os maiores percentuais (34,5 e 10,4 respectivamente).  

Foi investigado se os 573 entrevistados que conheciam a US sabiam o 

seu horário de funcionamento e, no caso de resposta positiva, se consideravam 

este horário adequado. A resposta foi afirmativa em 65,4% (375) das 

entrevistas, e negativa em 31,6% (181) delas. Apesar do percentual pouco 

expressivo, chama a atenção o fato de 5 (0,9%) entrevistados terem 

respondido que não há horário fixo de funcionamento e, dois entrevistados 

(0,3%), que a unidade de saúde não estava funcionando por estar sem médico. 

Os dados são ignorados para 10 (1,7%) entrevistas realizadas. 

Quando investigada a opinião dos entrevistados sobre a adequação do 

horário de funcionamento da US (Tabela 6), 49,2% referiram que o horário é 

adequado, e 12,7% inadequado. Em 198 entrevistas (34,6%), não foi 

investigada a opinião dos entrevistados porque os mesmos desconheciam o 
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horário de funcionamento da US. Oito (1,3%) entrevistados disseram-se 

indiferentes quanto ao horário, porque não usam ou usam muito pouco a US. 

Dezesseis (2,8%) consideraram que o horário é “mais ou menos” adequado. 

 

Tabela 6 – Distribuição das entrevistas nas áreas de abrangência segundo a 
adequação do horário de funcionamento da US, no Distrito 
Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Horário de funcionamento da US 

Adequado  Inadequado  Não investigado 
Área 
de 

abrangência 

Total 
de 

entrevistas N % N % N % 
A 134 61 45,5 19 14,2 52 38,8 

B  99 51 51,5 15 15,2 31 31,3 

C  71 33 49,3  7  9,9 29 40,8 

D  46 28 60,9  5 10,9 13 28,3 

E  55 28 52,7  9 16,4 19 34,5 

F 131 53 40,5 16 12,2 43 32,8 

G  37 24 64,9  2  5,4 11 29,7 

Total DS II 573 278 49,2 73 12,7 198 34,6 

 

 

Outros aspectos da organização dos serviços que podem configurar 

barreiras organizacionais, como o tempo de espera na recepção e o tempo de 

espera entre a marcação da consulta e o atendimento, foram investigados 

somente entre os 374 entrevistados que referiram utilizar a US.  

O tempo de espera na recepção foi investigado por meio da pergunta: 

Quando você chega à UBS do seu bairro, qual o tempo que você geralmente 

espera para que alguém procure saber o que você precisa? 

Para investigação do tempo de espera entre a marcação da consulta e o 

atendimento foram feitas as perguntas: Eu vou falar alguns tipos de 

atendimento. Você poderia me dizer qual o tempo que você frequentemente 

espera entre a marcação da consulta e o dia do atendimento?  a) Consulta por 

motivo de doença que não seja urgente; quer dizer, problema de saúde que 

não seja urgente é o atendimento por algum problema de saúde que não exija 
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atendimento imediato; b) Consulta para acompanhamento de problemas de 

saúde diagnosticados anteriormente. 

O tempo de espera entre a chegada na US e o atendimento em 

situações de urgência foi pesquisado por meio da pergunta: Qual o tempo que 

geralmente você espera para ser atendido em uma consulta de urgência, ou 

seja, por algum problema de saúde que tenha necessidade de atendimento 

imediato e que após o atendimento exige a permanência no estabelecimento 

de saúde?  

As respostas foram agrupadas e distribuídas segundo a área de moradia 

dos entrevistados. 

Na investigação do tempo de espera na recepção as respostas foram 

reunidas em três grupos (Tabela 7): aquelas em que o entrevistado considerou 

o atendimento rápido (57,0%); aquelas em que o atendimento foi considerado 

demorado (5,3%), e as em que o entrevistado quantificou o tempo de espera. 

Os tempos de espera referidos foram: até 10 minutos (5,6%), de 11 a 20 

minutos (7,2%), de 21 a 30 minutos (4,5%) e mais de 30 minutos (7,8%). 

 
Tabela 7 – Distribuição das entrevistas nas áreas de abrangência segundo o 

tempo de espera na recepção da US, no Distrito Sanitário II, 
Uberaba (MG), 2005-2006 

 

    Tempo de espera na recepção 
(minutos) 

Rápido Demorado 0 a 10 11 a 20 21 a 30 
30 

e mais 

Área  
de 

abrangên-
cia 

Total 
entre-
vistas* 

N % N % N % N % N % N % 
A 85 52 61,2 6 7,1 6 7,1 3  3,5 3 3,5 8  9,4 

B 68 37 54,4 3 4,4 4 5,9 9 13,2 5 7,4 5  7,4 

C 48 17 35,4 4 8,3 4 8,3 3  6,3 2 4,2 6 12,5 

D 42 30 71,4 4 9,5 0 0,0 3  7,1 2 4,8 3  7,1 

E 23 10 43,5 0 0,0 0 0,0 2  8,7 2 8,7 2  8,7 

F 91 55 60,4 2 2,2 7 7,7 6  6,6 2 2,2 4  4,4 

G 17 12 70,6 1 5,9 0 0,0 1  5,9 1 5,9 1  5,9 

Total DS II 374 213 57,0 20 5,3 21 5,6 27  7,2 17 4,5 29  7,8 

* Número de indivíduos que responderam que “depende”: Área A= 1; Área C= 2; Área E= 3; Área F= 4; 
Número de indivíduos que não sabiam responder: Área A= 4; Área B= 3; Área C= 6; Área F= 7; Número 
de indivíduos com dados ignorados: Área A= 2; Área B= 2; Área C= 4; Área E= 4; Área F= 4; Área G= 1. 
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Nas respostas agrupadas como “atendimento rápido” foram utilizadas as 

expressões: “é rápido” (111); “é só chegar e perguntar” (6); “a gente é que 

procura” (96).  

Não constam na tabela 7 as respostas de 10 (2,7%) entrevistados que 

mencionaram que o tempo de espera depende do tamanho da fila na recepção 

(9) e do problema que motivou a procura do serviço (1). Também não constam 

os 20 (5,3%) entrevistados que não sabiam responder. Os dados são 

ignorados para 17 (4,5%) entrevistados. 

As respostas obtidas na investigação do tempo de espera entre a 

marcação da consulta e a realização deste procedimento foram classificadas 

em: até 1 dia, até 1 semana e mais de 1 semana (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Distribuição das entrevistas segundo o tempo de espera da 
consulta não urgente e de acompanhamento, no Distrito Sanitário 
II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Tempo para consulta não 

urgente 
Tempo para consulta de 

acompanhamento  

Até 1dia 
Até 1 
sem 

Mais 1 
sem. 

Até 1dia 
Até 1 
sem 

Mais 1 
sem. 

Área 
de 

abrangên-
cia 

Total 
entre-
vistas 

N % N % N % N % N % N % 
A 85 29 34,1  4 4,7 23 27,1 22 25,9  3  3,5 22 25,9 

B 68 16 23,5  2 2,9 29 42,6  6  8,8 10 14,7 28 41,2 

C 48 14 29,2  2 4,2  7 14,6 10 20,8  1  2,1  5 10,4 

D 42 19 45,2 15 35,7  8 19,0  4  9,5 12 28,6 22 52,4 

E 23 7 30,4  1 4,3  3 13,0  8 34,8  0  0,0  1  4,3 

F 91 36 39,6  6 6,6 29 31,9 35 38,5  7  7,7 21 23,1 

G 17  2 11,8  1 5,9  4 23,5 0 0,0  1  5,9  4 23,5 

Total DS II 374 123 32,9 31 8,3 103 27,5 85 22,7 34  9,1 103 27,5 

 
 

Para obtenção de atendimento em situações de problemas agudos, mas 

não urgentes 32,9% dos entrevistados informaram que aguardam até 1 dia; 

8,3% referiram obter o procedimento no intervalo de até 1 semana e 27,5% 

disseram que têm que aguardar mais de 1 semana.  
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A resposta não foi obtida em 27,3% (102) das entrevistas, porque o 

usuário não sabia informar. Em 7 entrevistas (1,9%), os usuários disseram não 

utilizar a US para este tipo de procedimento e em quatro (1,1%) informaram 

que o tempo de espera é variável. Dois (0,5%) entrevistados acharam rápido o 

tempo de espera, um (0,3%) achou demorado, e outro respondeu que na US 

não tem médico. 

A tabela 8 mostra, também, os percentuais segundo as áreas7 de 

abrangência. Estes percentuais foram calculados em relação ao número de 

entrevistas realizadas na área considerada e não variaram muito em relação 

àqueles observados para o distrito como um todo. Vale destacar os resultados 

nas áreas D e G, diferentes daqueles encontrados para o distrito, quanto ao 

percentual de entrevistados que referiram conseguir atendimento até 1 dia 

após a marcação do procedimento: 45,2% na área D e 11,8% na área G. A 

área D apresentou, também, um percentual maior de entrevistados que 

informaram aguardar até 1 semana para obter o atendimento procurado 

(35,7%). Houve variação, ainda, nos percentuais de entrevistados que 

responderam aguardar mais de 1 semana: menores nas áreas C (14,6%), D 

(19,0%) e E (13,0%); maior na área B (42,6%).  

O tempo de espera informado entre o agendamento de uma consulta 

para acompanhamento de doenças diagnosticadas anteriormente e sua 

realização foi (Tabela 8): 22,7% até 1 dia; 9,1% até 1 semana, e 27,5% mais de 

1 semana. Foram identificados 36 (9,6%) usuários que informaram não utilizar 

a US para este tipo de procedimento e 102  (27,3%) que não sabiam informar. 

Sete (1,9%) entrevistados informaram que o tempo é variável, quatro (1,1%) 

consideraram o atendimento rápido, dois (0,5%) avaliaram como demorado e 

um disse que não há médico na US. 

Estes percentuais variaram quando analisados segundo as áreas de 

abrangência, principalmente na área D, onde 9,5% dos entrevistados 

informaram que aguardam até 1 dia, 28,6% até 1 semana e 52,4% mais de 1 

semana. Na área G, nenhum entrevistado respondeu conseguir o procedimento 

até 1 dia após o agendamento. 

As respostas à investigação do tempo de espera entre a chegada na 

unidade de saúde e o atendimento em situações de problemas urgentes de 
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saúde foram dispostas em quatro grupos: aquelas em que o entrevistado 

considerou que é rapidamente atendido (12,8%), as que consideraram que há 

demora na prestação do atendimento (14,2%) e aqueles que quantificaram o 

tempo de espera pelo atendimento. O tempo informado foi agrupado da 

seguinte forma: atendimento até 1hora após a chegada na US (14,4%) e tempo 

de espera superior a 1hora (27,3%). 

 

Tabela 9 – Distribuição das entrevistas segundo o tempo de espera do 
atendimento de urgência na US de referência, no Distrito Sanitário 
II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Tempo de espera para atendimento 

a problema urgente de saúde  

 
Rápido Demorado Até 1 hora Mais de 1 hora 

Área 
 

de  
 

abrangência 

 
Total  

 
entre- 

 
vistas 

N % N % N % N % 
A 85   7   8,2   5   5,9 14 16,5 22 25,9 

B 68   4   5,9 10 14,7 16 23,5 32 47,1 

C 48   4   8,3   6 12,5   6 12,5   8 16,7 

D 42 16 38,1   4   9,5   3   7,1   8 19,0 

E 23   5 21,7  0  0,0   6 26,1   7 30,4 

F 91 12 13,2 27 29,7   8   8,8 14 15,4 

G 17  0  0,0   1   5,9   1   5,9 11 64,7 

Total DS II 374 48 12,8 53 14,2 54 14,4 102 27,3 

 

 

Não foi obtida resposta em 13,6% (51) das entrevistas e 12,0% (45) 

disseram não buscar este tipo de assistência na US. Quatorze (3,7%) 

entrevistados responderam que o tempo de espera é variável e sete (1,9%) 

disseram que se não tiver “ficha”, não é atendido. 

Os percentuais quando analisados segundo as áreas de abrangência 

apresentam variação importante em relação àqueles encontrados para o 

distrito. Entre os entrevistados que consideraram o atendimento rápido os 

percentuais são maiores nas áreas D e E, (38,1% e 21,7% respectivamente). 



Resultados 
_____________________________________________________________________________________ 
 

61 

O percentual de entrevistados que consideraram o atendimento 

demorado, na área F foi 29,7%, enquanto na área E foi 0%. 

Para o tempo de espera de até 1 hora, os percentuais são mais 

elevados nas áreas B (23,5%) e na área E (26,1%). Entre os que referiram 

aguardar mais de 1 hora destacam-se os da área B (47,1%) e G (64,7%), cujos 

percentuais são bem mais altos. 

Para comparação da acessibilidade entre as áreas de abrangência 

foram atribuídos 45 pontos, sendo 5 pontos para cada aspecto estudado. As 

tabelas 10 e 11 apresentam os escores alcançados em cada área de 

abrangência, de acordo com o percentual de entrevistados que: identificaram a 

US de referência de sua área; referiram utilizar esta US; consideraram fácil o 

deslocamento  entre a residência e a US; informaram tempo de deslocamento 

de até 20 minutos; consideraram adequado o horário de funcionamento da US; 

consideraram rápido o tempo de espera na recepção da US; informaram tempo 

de espera entre o agendamento da consulta e a obtenção do procedimento de 

até 1 dia para problema agudo, não urgente; de até 1 semana para 

acompanhamento de problemas diagnosticados anteriormente; consideraram 

rápido o tempo de espera entre a chegada na US e o atendimento a um 

problema urgente de saúde, ou referiram aguardar até 1 hora.  

 
Tabela 10 – Distribuição dos escores referentes aos aspectos da 

acessibilidade, segundo área de abrangência, no Distrito 
Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Aspectos da Acessibilidade 

Identificação 
da US 

Utilização 
da US 

Facilidade 
de chegar 

à US 

Tempo 
deslocamento 

até 20 min. 

Horário 
funcionamento 

adequado 

Área 
 

de 
 

abrangência % Escore % Escore % Escore % Escore % Escore 
A 62,9 4 39,9 2 85,1 5 77,6 4 46,3 3 
B 69,2 4 47,6 3 96,0 5 91,9 5 51,5 3 
C 61,7 4 41,7 3 95,8 5 88,7 5 49,3 3 
D 93,9 5 85,7 5 91,3 5 82,6 5 60,9 3 
E 80,9 5 33,8 2 87,3 5 65,5 4 52,7 3 
F 91,6 5 63,6 4 94,7 5 92,4 5 40,5 2 
G 57,8 3 26,6 2 100,0 5 86,5 5 64,9 4 

Total DS II 72,1 4 47,0 3 92,1 5 84,6 5 49,2 3 
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Tabela 11 – Distribuição dos escores atribuídos aos aspectos da acessibilidade 
de atendimento na US de referência, segundo área de 
abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

Aspectos da Acessibilidade 

Atendimento 
 

 rápido na  
 

recepção  
 

Tempo de 
espera 

 de até 1 dia a 
 problemas 

agudos 
 não urgentes 

Tempo de 
espera 

 de até 1 sem.  
para 

atendimento   
a problemas  
anteriores 

Tempo de espera 
 de até 1 hora para 

atendimento a 
problemas 
urgentes  
de saúde  

Área 
 

de 
 

abrangência 
 % Escore % Escore % Escore % Escore 

A 61,2 4 34,1 2 29,4 2 24,7 2 

B 54,4 3 23,5 2 23,5 2 29,4 2 

C 35,4 2 29,2 2 22,9 2 20,8 1 

D 71,4 4 45,2 3 38,1 2 45,2 3 

E 43,5 3 30,4 2 34,8 2 47,8 3 

F 60,4 3 39,6 2 46,2 3 22 2 

G 70,6 4 11,8 1 5,9 1 5,9 1 

Total DS II 57,0 3 32,9 2 31,8 2 27,3 2 

Os escores finais obtidos em cada área resultaram da soma dos escores 

alcançados para cada aspecto e foram: área A, 28; área B, 29; área C, 27; área 

D, 35; área E, 29; área F, 31; área G, 26. Para o distrito sanitário o escore final 

foi 29. 

 

 

5.3 Utilização dos serviços de atenção primária 
A investigação do tipo de serviço de saúde utilizado pelos 795 

entrevistados foi realizada por meio de perguntas que especificavam o motivo 

de busca: esclarecimento ou orientação sobre saúde; atendimentos 

preventivos; troca de receituário de medicamentos; encaminhamento para 

outros serviços de saúde; atendimento para um problema de saúde 

completamente novo, que não fosse uma urgência; seguimento ou 

acompanhamento de um problema de saúde ou retorno; atendimento para um 

problema urgente de saúde. 

A pergunta foi enunciada no seguinte formato: Em qual serviço de saúde 

você costuma procurar atendimento, para você ou outra pessoa de sua família, 

para ... (motivo de busca)? Em seguida eram lidas as opções: Unidade Básica 
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de Saúde do bairro ou outros serviços. Para a resposta “outros serviços”, era 

perguntado qual serviço o entrevistado habitualmente procura para obter 

aquele procedimento investigado. 

Foram considerados usuários da US do bairro os entrevistados que 

responderam utilizá-la e aqueles que disseram buscar, também, outro serviço 

quando não consegue atendimento na US do bairro. 

A US do bairro foi referida como fonte habitual de atenção para obtenção 

de esclarecimento ou orientação sobre saúde por 38,5% dos entrevistados 

(Tabela 12). A distribuição das respostas segundo a área de abrangência da 

US utilizada pelos entrevistados mostrou que nas áreas D e F o percentual de 

usuários da US para obtenção deste procedimento é maior: 77,6%, na área D e 

55,2% na área F. Entre os entrevistados que referiram utilizar a US, 23 (2,9%) 

buscaram também, outros serviços quando não conseguiram atendimento na 

US do bairro. 

A investigação da busca de procedimentos preventivos e ou de 

promoção à saúde identificou que 44,0% dos entrevistados utilizam a US do 

seu bairro para obtenção destes procedimentos, sendo que em 4,0%(32) das 

respostas o usuário busca também outros serviços quando não consegue 

atendimento. Nas áreas D e F o percentual de entrevistados que utilizam a US 

para obtenção destes procedimentos é mais elevado (81,6% e 69,2%, 

respectivamente).  

A busca US do bairro para trocar um receituário foi referida por 24,0% 

dos entrevistados. Nas áreas B (31,5%), D (32,7%) e F (28,7%) o percentual de 

usuários da US foi um pouco maior. Entre os usuários da US, 3 (0,4%) 

buscaram também outros serviços quando não conseguiram atendimento na 

US do bairro. 
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Tabela 12 – Distribuição do número de entrevistas segundo o tipo de 
procedimento demandado na US da área de abrangência, no 
Distrito Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Tipo de Procedimento demandado  

Orientação 
sobre saúde 

Preventivos  
Troca de  

Receituário  
Encaminhamen-

tos 

Área  
de 

abrange-
ncia  

Total de 
entre-
vistas 

N % N % N % N % 

A 213 60 28,2 68 31,9 43 20,2 64 30,0 

B 143 53 37,1 63 44,1 45 31,5 51 35,7 

C 115 37 32,2 43 37,4 26 22,6 42 36,5 

D  49 38 77,6 40 81,6 16 32,7 40 81,6 

E  68 23 33,8 22 32,4 13 19,1 29 42,6 

F 143 79 55,2 99 69,2 41 28,7 76 53,1 

G  64 16 25,0 15 23,4   7 10,9 14 21,9 

Total DS II 795 306 38,5 350 44,0 191 24,0 316 39,7 

 

 

A US foi referência para obtenção de encaminhamento para outros 

serviços de saúde em 39,7% das entrevistas. Entre estes, 12 (1,5%) disseram 

buscar também outros serviços quando não conseguiram atendimento na US 

do bairro. Nas áreas D (81,6%), E (42,6%) e F (53,1%) o percentual de 

entrevistados que informou utilizar a US foi maior.  

O percentual de entrevistados que referiu utilizar a US na área G foi 

inferior ao das demais áreas, para todos os procedimentos investigados. 

O quadro 1 apresenta o número de usuários que utilizaram a US para 

obtenção de procedimentos preventivos ou de promoção à saúde, segundo a 

ação investigada: aplicação de vacinas (31,9%); prevenção do câncer do colo 

do útero - exame papanicolaou (14,5%); puericultura (12,7%); participação 

grupos diabéticos/hipertensos (11,3%); outros atendimentos (dosagem de 

glicemia capilar, aferição pressão arterial –10,9%); solicitação de mamografia 

(10,2%); exame da mama (8,9%); orientações sobre atividades realizadas na 

comunidade (7,5%); participação em grupos de saúde da mulher (6,7%); pré-

natal (6,7%); exame preventivo do câncer da próstata (toque – 5,9%; PSA – 
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5,8%); participação em grupos de gestantes (3,3%) e em outros grupos (2,8%). 

Os percentuais foram calculados em relação ao total de entrevistados (795). 

 
 
 
Procedimentos preventivos e de promoção à saúde 
 

Entrevistados 
que 

utilizaram a 
US 

  N % 
Acompanhar gravidez (atendimento de Pré-natal) 
 

53 
 

6,7 
 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças 
(Puericultura) 
 

101 
 

12,7 
 

Para aplicação de vacinas 
 

254 
 

31,9 
 

Para exame de toque da próstata (prevenção do câncer de próstata) 
 

47 
 

5,9 
 

Para fazer exame de sangue para prevenção do câncer de próstata 
(dosagem de PSA - Antígeno Prostático Específico) 
 

46 
 

5,8 
 

Para fazer exame de palpação da mama para prevenção do câncer de 
mama 
 

71 
 

8,9 
 

Para fazer ou pegar pedido de Mamografia (exame para prevenção do 
câncer de mama) 
 

81 
 

10,2 
 

Para fazer exame de lâmina (PAPANICOLAOU) para prevenção do 
câncer do útero 
 

115 
 

14,5 
 

Para receber orientações sobre atividades desenvolvidas na 
comunidade como caminhadas, grupos de atividades ou outros 
semelhantes 
 

60 
 

7,5 
 

Para participar de grupos de hipertensos/diabéticos 
 

90 
 

11,3 
 

Para participar de grupos de saúde da mulher 
 

53 
 

6,7 
 

Para participar de grupos de gestantes 
 

26 
 

3,3 
 

Para participar de outros grupos diferentes dos citados 
 

22 
 

2,8 
 

Para outros atendimentos de prevenção de doenças ou para 
promoção da saúde diferentes dos citados anteriormente 
 

87 
 

10,9 
 

Quadro 1. Distribuição do número de entrevistados que procuraram a US do 
bairro para obtenção de procedimentos preventivos, no Distrito 
Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 
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A busca dos serviços de saúde, por motivo de doença, foi investigada 

nas situações de atendimento a problemas de saúde novos não urgentes; 

atendimento para acompanhamento de um problema de saúde diagnosticado 

anteriormente e atendimento a um problema urgente de saúde (Tabela 13). 

A averiguação do tipo de serviços de saúde procurado para atendimento 

a um problema de saúde completamente novo, que não fosse uma urgência, foi 

realizada por meio da pergunta: Em qual serviço de saúde você costuma 

procurar atendimento, para você ou outra pessoa de sua família, para um 

problema de saúde completamente novo, que não seja uma urgência? Quando 

eu falo problema de saúde completamente novo que não seja uma urgência, eu 

quero dizer: algum problema de saúde que não exija atendimento imediato e 

pelo qual você ainda não procurou orientação de um profissional de saúde. 

 

 

Tabela 13 – Distribuição do número de entrevistados segundo o motivo de 
consulta e a área de abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba 
(MG), 2005-2006 

 
Motivo da consulta na US  do bairro 

Problema de 
saúde novo 
não urgente 

 

Acompanhamento 
de problema de 

saúde 
 

Problema urgente 
de saúde 

  

 Área 
de 

abrangen- 
cia  

  

  
Total 
 de  

entre- 
vistas 

 N % N % N % 
A 213 43 20,2 45 21,1 7 3,3 

B 143 41 28,7 47 32,9 35 24,5 

C 115 36 31,3 28 24,3   8   7,0 

D   49 40 81,6 40 81,6 23 46,9 

E   68 20 29,4 13 19,1 4   5,9 

F 143 44 30,8 44 30,8 17 11,9 

G   64   9 14,1   8 12,5   8 12,5 

Total DS II 795 233 29,3 225 28,3 102 12,8 
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 Houve referência à US do bairro, para obtenção deste procedimento, em 

29,3% das entrevistas. A análise das respostas segundo a área de abrangência 

da US citada mostrou que na área D este percentual é bem mais elevado 

(81,6%). Entre os entrevistados que mencionaram utilizar a US, 19 (2,4%) 

utilizaram também outros serviços quando não conseguiram atendimento na 

US do bairro. 

Foi investigada, ainda, a utilização dos serviços de saúde para 

seguimento ou acompanhamento de problemas de saúde identificados 

anteriormente. O percentual de entrevistados que referiu buscar a US do seu 

bairro para obter este procedimento foi 28,3%, sendo que23 (2,9%) utilizaram 

também outros serviços quando não conseguiram atendimento nesta US. Para 

este procedimento também, o percentual de entrevistados que informou utilizar 

a US do bairro foi maior na área D (81,6%). Na área de abrangência E foi 

menor, representando 19,1% das entrevistas realizadas nesta área. 

A procura dos serviços de saúde para obter atenção a um problema 

urgente de saúde foi investigada através da pergunta: Em qual serviço de 

saúde você, ou outra pessoa de sua família, procuraria atendimento para um 

problema urgente de saúde? Ou seja, por algum problema de saúde que tenha 

necessidade de atendimento imediato e que após o atendimento exige a 

permanência no estabelecimento de saúde. 

A US do bairro foi identificada como fonte regular de atenção para 

atendimento a um problema urgente de saúde por 12,8% dos entrevistados. 

Entre eles, 11 (1,4%) referiram utilizar ainda outro serviço quando não 

conseguiu atendimento na US. Para este procedimento os percentuais de 

usuários da US variou muito nas áreas estudadas: área A, 3,3%; área B, 

24,5%; área C, 7,0%; área D, 46,9%; área E, 5,9%; área F, 11,9%.  

Na área G o percentual de usuários da US de referência foi mais baixo 

que aquele observado nas demais áreas, para todos os procedimentos 

investigados. 

Foi solicitado aos entrevistados que explicassem os fatores que os 

influenciaram na definição do tipo de serviço a ser procurado. Foram 

relacionadas 6.645 justificativas, sendo estas reunidas em 11 grupos de 

fatores. 
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A organização dos serviços representou 24,8% dos fatores referidos que 

influenciaram nesta escolha (Tabela 14).  Foram consideradas razões ligadas à 

organização dos serviços, aquelas que se referiram à capacidade de a unidade 

dar resposta, ou não, às demandas apresentadas; à oferta ou à inexistência 

dos serviços demandados, e à falta de profissionais. 

A proximidade da residência ou trabalho foi declarada em 21,9% dos 

motivos que influenciaram a escolha do tipo de serviço a ser utilizado, por meio 

das expressões: “é mais perto”, “aqui é mais fácil”, “é ponto central”, “o acesso 

é mais fácil”, “trabalho perto”, “tenho parentes que moram perto”.  

 
Tabela 14 – Distribuição dos fatores para a escolha do serviço, Distrito 

Sanitário II, Uberaba, MG, 2005/2006 
 

Fatores que influenciaram a definição (escolha) 
do tipo de serviço N % 

Organização dos serviços  1647 24,8 

Proximidade da residência ou trabalho 1457 21,9 

Rapidez no atendimento  925 13,9 

Qualificação do serviço  638  9,6 

Qualidade dos profissionais  578  8,7 

Direito ao serviço/Convênios  459  6,9 

Nunca precisou/usou uma vez  292  4,4 

Falta de opção /não pode pagar  278  4,2 

Não respondeu  124  1,9 

Facilidades/Relações pessoais  123  1,9 

Não sabe onde é a UBS   55  0,8 

Referência/Indicação    42  0,6 

Não sabe responder   19  0,3 

“Não procura se não é urgência”       4  0,1 

Total  6645 100,0 

 

Outros fatores relacionados foram: rapidez no atendimento (13,9%); 

qualificação do serviço (9,6%); qualidade dos profissionais (8,7%); direito ao 

serviço/convênio (6,9%); nunca precisou/usou uma vez (4,4%); falta de 

opção/não pode pagar (4,2%); facilidades/relações pessoais (1,9%); não 
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respondeu (1,9%); não sabe onde é a UBS (0,8%); referência/indicação (0,6%); 

não sabe responder (0,3%) e não procura se não é urgência (0,1%). 

Entre os fatores alegados para a escolha do tipo de serviço a ser 

utilizado, foram empregadas expressões, tais como: “porque lá tem 

especialista”; “lá tem mais recursos, equipamentos, exames”; “lá tem 

internação”; “falta atendimento na UBS”, “no postinho não tem nada”; “no 

postinho não resolve”. 

Outras expressões utilizadas como fatores que influenciaram a escolha 

do tipo de serviço a ser utilizado, se relacionavam diretamente com a figura do 

médico: “não encontra médico na UBS"; "vou no clínico e ele diz o que fazer"; 

"tem mais médico - tem opção"; " o médico do bairro não é bom"; "às vezes 

vem médico"; "ia antes da médica sair"; "porque tem médico"; "médico da 

família atende lá"; “certeza de ser atendido (pelo médico)”.  

Para comparação da utilização da US de referência para atenção 

primária, entre as áreas de abrangência, foram atribuídos 35 pontos, sendo 5 

pontos para cada aspecto estudado (Tabelas 15 e 16). 

 

Tabela 15 – Distribuição dos escores sobre os aspectos da utilização da US, 
segundo área de abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba 
(MG), 2005-2006 

 
Aspectos da Utilização  

Orientação 
sobre saúde 

Procedimentos 
Preventivos 

Troca de 
Receituário 

Solicitaçãode 
encaminhamentos 

Área 
de 

abrangência 
 % Escore % Escore % Escore % Escore 

A 28,2 2 31,9 2 20,2 1 30,0 2 

B 37,1 2 44,1 3 31,5 2 35,7 2 

C 32,2 2 37,4 2 22,6 2 36,5 2 

D 77,6 4 81,6 5 32,7 2 81,6 5 

E 33,8 2 32,4 2 19,1 1 42,6 3 

F 55,2 3 69,2 4 28,7 2 53,1 3 

G 25,0 2 23,4 2 10,9 1 21,9 2 

Total DS II 38,5 2 44,0 3 24,0 2 39,7 2 
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Os escores alcançados em cada área de abrangência, foram atribuídos 

ao percentual de entrevistados que referiram utilizar a US do bairro para 

obtenção dos seguintes procedimentos: orientação ou esclarecimentos sobre 

saúde; preventivos ou de promoção à saúde; troca de receituário; solicitação 

de encaminhamento; consulta para problema de saúde novo não urgente, 

acompanhamento de problema de saúde diagnosticado anteriormente e 

problema urgente de saúde.  

 

Tabela 16 – Distribuição do escore final dos aspectos da utilização da US 
segundo área de abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba 
(MG), 2005-2006.  

 
 

Aspectos da Utilização 

Consulta 
problema de 

saúde novo não 
urgente 

Consulta 
acompanhamento 

problema de 
saúde 

Consulta 
problema 

urgente de 
saúde 

Escore 
final 

Área 
 

de 
 

abrangência 

% Escore % Escore % Escore  Escore 
A 20,2 1 21,1 2   3,3 1  11 

B 28,7 2 32,9 2 24,5 2  15 

C 31,3 2 24,3 2   7,0 1  13 

D 81,6 5 81,6 5 46,9 3  29 

E 29,4 2 19,1 1   5,9 1  12 

F 30,8 2 30,8 2 11,9 1  17 

G 14,1 1 12,5 1 12,5 1  10 

Total DS II 29,3 2 28,3 2 12,8 1  14 

 

 

Os escores finais alcançados em cada área resultaram da soma dos 

escores obtidos para cada aspecto e foram: área A, 11; área B, 15; área C, 13; 

área D, 29; área E, 12; área F, 17; área G, 10. Para o distrito sanitário o escore 

final foi 14. 
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5.4 Longitudinalidade 
 

Para avaliação da longitudinalidade foi investigado, entre os 374 

usuários entrevistados, o uso da US como fonte regular de atenção ao longo do 

tempo, por meio das perguntas: Você procurou o serviço de saúde do bairro, 

durante o último ano, para avaliação de resultados de exames? E para 

conseguir receita de medicamentos (prescrição de medicamentos) que você ou 

outra pessoa de sua família use de forma contínua? 

Foi investigado também, se frequentemente o usuário é atendido pelos 

mesmos profissionais e se estes, usualmente são os mesmos que atendem as 

outras pessoas da família do entrevistado.  

A tabela 17 apresenta a distribuição das respostas positivas, segundo a 

área de abrangência da US utilizada pelos entrevistados. 

 

Tabela 17 – Distribuição das respostas afirmativas sobre aspectos da 
longitudinalidade da US, no último ano, segundo área de 
abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Aspectos da longitudinalidade 

Avaliação de 
resultados 
exames* 

Receita de 
medicamento 

de uso 
contínuo ** 

Ser atendido 
pelos mesmos 
profissionais 

*** 
 

Outros membros 
da família atendidos 
 pelos mesmos 

profissionais**** 
 

Área 
 

de  
 

abran- 
 

gência 
  

Total  
 

de  
 

entre- 
 

vistas 
 N % N % N % N % 

A 85 32 37,6 32 37,6 39 45,9 36 42,4 

B 68 28 41,2 27 39,7 18 26,5 16 23,5 

C 48 11 22,9 15 31,3 28 58,3 31 64,6 

D 42 27 64,3 19 45,2 15 35,7   4   9,5 

E 23   7 30,4 10 43,5 10 43,5 15 65,2 

F 91 57 62,6 49 53,8 64 70,3 58 63,7 

G 17   7 41,2   5 29,4   1   5,9  0  0,0 

Total 

DS II 
374 169 45,2 157 42,0 175 46,8 160 42,8 

*Número de indivíduos que não responderam: 95; ** Número de indivíduos que não responderam: 93;  
*** Número de indivíduos que não responderam: 17; **** Número de indivíduos que não responderam: 22. 
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O uso da US, no ano anterior à pesquisa, para avaliação de resultados 

de exames solicitados em procedimentos prévios foi referido por 45,2% dos 

entrevistados. Nas áreas D e F o percentual de usuários foi mais elevado 

(64,3% e 62,6% respectivamente), enquanto na área C foi menor que o 

encontrado no distrito sanitário (22,9%). Cento e dez (29,4%) usuários 

referiram não ter utilizado a US por este motivo no último ano e este dado é 

ignorado em 95 (25,7%) das entrevistas. 

A busca da US para obter receituário de medicamentos de uso contínuo, 

no último ano, foi referida por 42,0% dos entrevistados. Este percentual é um 

pouco maior na área F (53,8%) e menor na área G (29,4%). O número de 

entrevistados que informaram não ter utilizado a US por este motivo no ano 

anterior à pesquisa foi 124 (33, 1%) e este dado é ignorado para 93 (24,9%) 

das entrevistas. 

A informação sobre a atenção obtida frequentemente pelo mesmo 

profissional, para si próprio, ao longo do tempo, foi positiva em 46, 8% das 

entrevistas. O percentual foi maior na área F (70,3%), e menor nas áreas B 

(26,5%) e G (5,9%). Cento e oitenta e dois (48,6%) entrevistados informaram 

não receber atenção por meio dos mesmos profissionais ao longo do tempo e a 

informação não foi obtida em 4,5% das entrevistas.  

Em 42,8%, as respostas foram positivas para obtenção de atendimento 

pelos mesmos profissionais, na US, para outras pessoas da família. Houve 

variação importante no percentual de respostas positivas, quanto a este 

aspecto, nas áreas investigadas: área A 42,4%; área B, 23,5%; área C, 64,6%; 

área D, 9,5%; área E, 65,2%; área F, 63,7%; área G, 0,0%. A resposta foi 

negativa em 192 (51,3%) entrevistas e, em 22 (5,9%) os dados são ignorados. 

A verificação da capacidade de os profissionais da US identificarem sua 

população eletiva e a investigação da existência de vínculo, foi realizada por 

meio das perguntas: Você acha que os profissionais da UBS do bairro 

conhecem muito bem sua família? Você acha que eles conhecem você e 

outras pessoas de sua família pelo nome?  

Foi perguntado também, se o entrevistado seria capaz de identificar os 

profissionais de saúde pelo nome, buscando caracterizar, além da capacidade 
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de o usuário identificar os profissionais da US de referência para atenção 

primária, a existência de vínculos entre eles (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Distribuição das respostas afirmativas sobre aspectos da 
longitudinalidade da relação usuário/família-equipe, segundo 
área de abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba (MG), 
2005-2006 

 
Aspectos da longitudinalidade 
Relação usuário/família-equipe 

 
 

Capacidade de os 
profissionais de 

saúde conhecerem 
o usuário e sua 

família* 
 

Capacidade de os 
profissionais de 

saúde identificarem 
pelo nome os 
usuários da 

população eletiva da 
US** 

 

 
Capacidade de os 

usuários 
identificarem pelo 

nome os 
profissionais de 
saúde da US de 

referência*** 

 
Área  

 
 

de  
 
 

Abrangência 
 
 
  

Total  
 

de  
 

entre- 
 

vistas 
 
 
 N % N % N % 

A 85 14 16,5 16 18,8 33 38,8 

B 68   7 10,3   7 10,3 12 17,6 

C 48 25 52,1 26 54,2 23 47,9 

D 42   5 11,9 10 23,8 10 23,8 

E 23 10 43,5 10 43,5 13 56,5 

F 91 33 36,3 25 27,5 38 41,8 

G 17   1   5,9   1   5,9 0 0,0 

Total DS II 374 95 25,4 95 25,4 129 34,5 

* Número de indivíduos que não responderam: 16; ** Número de indivíduos que não responderam: 22. 
*** Número de indivíduos que não responderam: 15. 

 

 
Foram identificados 95 (25,4%) usuários que consideraram que os 

profissionais da US de seu bairro conhecem bem aos entrevistados e suas 

famílias, assim como são capazes de identificá-los pelos nomes. Nas áreas C 

(52,1% e 54,2 %) e E (43,5%), este percentual é maior para os dois aspectos 

investigados. Duzentos e sessenta e três (70,3%) entrevistados avaliaram que 

os profissionais não os conhecem bem, nem às suas famílias, e 257 (68,7%) 

consideraram que os profissionais não os identificam, nem a seus familiares, 



Resultados 
_____________________________________________________________________________________ 
 

74 

pelo nome. Em 16 (4,3%) entrevistas os dados são ignorados para o primeiro 

aspecto referido, e em 22 (5,9%) para o segundo. 

O percentual de usuários que referiu conhecer os profissionais da US do 

seu bairro pelo nome foi 34,5% (129), variando nas áreas estudadas: 38,8% na 

área A; 17,6% na área B; 47,9% na área C; 23,8% na área D; 56,5% na área E; 

41,8% na área F, e 0,0% na área G. O percentual de usuários que não 

conhecem os profissionais da US pelo nome foi 61,5% (230), e os dados são 

ignorados para 4,0% (15) das entrevistas. 

A investigação da existência de vínculo incluiu, ainda, a pesquisa do 

julgamento do usuário sobre a capacidade de os profissionais de saúde 

entenderem suas necessidades, dando respostas aos motivos de sua procura 

ao serviço, e sobre o interesse dos mesmos em outros aspectos de sua vida, e 

não apenas em seus problemas de doença (Tabela 19).  

 

Tabela 19 - Distribuição das respostas afirmativas sobre aspectos da 
longitudinalidade relacionados ao entendimento e interesse 
sobre as necessidades e a vida dos usuários, segundo área de 
abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba (MG), 2005-2006 

 
Aspectos da longitudinalidade 
 

Entendimento das 
necessidades dos usuários* 

 

 
Interesse sobre outros aspectos 

da vida dos usuários** 

Área  
de 

abrangência 
  

Total  
de entre-

vistas 

N % N % 
A 85 46 54,1   5   5,9 

B 68 26 38,2   3   4,4 

C 48 36 75,0 12 25,0 

D 42 17 40,5   3   7,1 

E 23 14 60,9 9 39,1 

F 91 60 65,9 11 12,1 

G 17   6 35,3   2 11,8 

Total DS II 374 205 54,8 45 12,0 

* Número de indivíduos que não responderam: 15; ** Número de indivíduos que não responderam: 16. 
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A resposta foi positiva em 54,8% das entrevistas para a avaliação dos 

usuários sobre a capacidade de os profissionais de saúde entenderem suas 

necessidades. Este percentual foi mais alto nas áreas C (75,0%), E (60,9%) e F 

(65,9%). O número de usuários que não consideraram que os profissionais de 

saúde entendem suas necessidades foi 154 (41,1%), e este dado é ignorado 

para 15 (4,0%) entrevistas. 

Foi 45 (12,0%) o número de entrevistados que consideraram que os 

profissionais da US do seu bairro têm interesse em outros aspectos de sua 

vida. Aqueles que não identificaram esse interesse nos profissionais de saúde 

representaram 83,6% (313) do total de entrevistas. Este dado foi ignorado em 

16 (4,3%) entrevistas. 

Durante a consolidação dos dados, identificaram-se situações que, por 

sua significância para compreensão da relação estabelecida entre usuários e 

profissionais de saúde, foram aqui relatadas.  

Em algumas respostas foi possível identificar o esforço da equipe em se 

vincular aos usuários, como na situação referida por uma entrevistada que 

relatava quase não utilizar a unidade, mas quando investigada sua percepção 

sobre o interesse da equipe a respeito de outros aspectos de sua vida informou 

que: “elas vêm querendo saber por que eu não estou indo no postinho” 

(Entrevistado n. 93). 

Outros entrevistados, entretanto, responderam negativamente a esta 

pergunta, mas considerando esse um aspecto positivo, como uma entrevistada 

ao dizer que “não, o médico é muito respeitoso ele não faz essas coisas não” 

(Entrevistado n. 283).  

Da mesma forma, em algumas entrevistas, o interesse expresso por 

profissionais da equipe por outros aspectos da vida do usuário também foi 

considerado invasivo como mostra a expressão “ficam com especulação sobre 

a gente” (Entrevistado n. 33). 

Em outras entrevistas foi possível identificar um grande vínculo do 

usuário com a equipe, como uma entrevistada que, entre outras referências 

positivas quanto à sua relação com a equipe, diz que “são pessoas 

maravilhosas; a agente passa direto aqui perguntando sobre a gente” 

(Entrevistado n. 121). 
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Entre os fatores que foram referidos como justificativa da escolha do tipo 

de serviço a ser procurado foram identificadas expressões que podem ser 

indicativas da valorização do vínculo nesta definição, como: “tenho livre acesso 

com os médicos”, “por confiança”; “porque o médico da família atende lá”; 

“porque na unidade tem a ficha da família”; “eles já conhecem o caso”; “porque 

o atendimento é bom”; “lá atende melhor”.  

Outras justificativas referidas na definição do tipo de serviço a ser 

procurado, podem ser sugestivas de ausência de vínculo, como a utilização da 

unidade de saúde por ser a “única opção ou por não poder pagar pelo 

atendimento”; “UBS atende mal”; “não confio no postinho”; “o atendimento 

público (gratuito) é péssimo”; “vou porque é de graça“; “o médico da unidade do 

bairro não é bom”. 

Foi solicitado aos usuários que responderam positivamente para a 

capacidade de os profissionais de saúde conhecerem bem o usuário e sua 

família, que citassem a quais categorias profissionais se referiam, podendo 

mencionar quantas categorias desejasse. Os enfermeiros foram citados em 

24,4% destas respostas; o agente comunitário em 22,8%; os médicos em 

19,5%; as recepcionistas em 13,8%; os auxiliares de enfermagem em 6,5%; 

todos, em 6,5%; os dentistas em 2,4%; os serventes sanitários em 1,6%; os 

auxiliares de cirurgiões dentistas, vigias e assistentes sociais foram referidos 

em 0,8% das respostas positivas. Vale destacar que o agente comunitário de 

saúde está presente apenas nas US com ESF e que nem toda US tem o 

assistente social em sua equipe. 

As categorias identificadas na investigação sobre a capacidade de os 

profissionais de saúde entenderem suas necessidades e de responderem aos 

motivos de busca da unidade de saúde foram: médicos (56,8%), enfermeiros 

(35,3%), recepcionistas (21,6%), auxiliares de enfermagem (12,9%), agente 

comunitário (4,3%), dentista (2,9%) e todos (11,5%). 

As categorias profissionais referidas como capazes de expressarem 

interesse pelo usuário foram o médico (27,7%), recepcionista (27,7%), agente 

comunitário de saúde (19,1%), enfermeiro (19,1%), auxiliar de enfermagem 

(4,3%) e um usuário (2,1%) referiu que todos são menos o médico. 
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Para comparação da longitudinalidade da atenção nas US de referência 

para atenção primária, entre as áreas de abrangência, foram atribuídos 45 

pontos, sendo 5 pontos para cada aspecto estudado.  

 As tabelas 20 e 21 apresentam os escores alcançados em cada área de 

abrangência, de acordo com o percentual de entrevistados que responderam 

afirmativamente quanto à: utilização da US no último ano para avaliação de 

exames complementares; utilização da US no último ano para obter receituário 

de medicamento de uso contínuo; ser atendido frequentemente pelos mesmos 

profissionais; ter outros membros da família frequentemente atendidos pelos 

mesmos profissionais; capacidade de os  profissionais de saúde conhecerem o 

usuário e sua família; capacidade de os profissionais de saúde identificarem 

pelo nome os usuários da população eletiva da US; capacidade de os usuários 

identificarem pelo nome os profissionais de saúde da US de referência; 

capacidade de os profissionais de saúde entenderem as necessidades dos 

usuários; interesse dos profissionais de saúde em outros aspectos da vida dos 

usuários. 

 

Tabela 20 – Distribuição dos escores atribuídos aos aspectos da 
longitudinalidade sobre a utilização da US no último ano, 
segundo área de abrangência, no Distrito Sanitário II, Uberaba 
(MG), 2005-2006 

 
Aspectos da longitudinalidade 

 
Avaliação de 
resultados 

exames 

Receita de 
medicamento de 

uso contínuo 

Ser atendido 
pelos mesmos 
profissionais 

Outros membros 
da família atendidos 

pelos mesmos 
profissionais 

 
 

Área 
 

de 
 

abrangência % Escore % Escore % Escor
e % Escore 

B 41,2 3 39,7 2 26,5 2 23,5 2 

C 22,9 2 31,3 2 58,3 3 64,6 4 

D 64,3 4 45,2 3 35,7 2 9,5 1 

E 30,4 2 43,5 3 43,5 3 65,2 4 

F 62,6 4 53,8 3 70,3 4 63,7 4 

G 41,2 3 29,4 2 5,9 1 0,0 1 

Total DS II 45,2 3 42,0 3 46,8 3 42,8 3 
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Tabela 21 – Distribuição dos escores atribuídos aos aspectos da 
longitudinalidade relacionados ao conhecimento, 
entendimento e interesse sobre as necessidades e a vida dos 
usuários, segundo área de abrangência, no Distrito Sanitário 
II, Uberaba (MG), 2005-2006. 

 

Aspectos da longitudinalidade 
Conhecimento 
do usuário e 

de sua família 
 

Identificação 
dos usuários 
pelo nome 

 

Identificação 
dos nomes 

dos 
profissionais 

da  US  

Entendimento 
das 
necessidades 
dos usuários 

Interesse 
sobre a vida 
dos usuários 

Área 
 

de 
 

abrangência 
 
 
 
 
 

% Escore % Escore % Escore % Escore % Escore 

A 16,5 1 18,8 1 38,8 2 54,1 3   5,9 1 

B 10,3 1 10,3 1 17,6 1 38,2 2   4,4 1 

C 52,1 3 54,2 3 47,9 3 75,0 4 25,0 2 

D 11,9 1 23,8 2 23,8 2 40,5 2   7,1 1 

E 43,5 3 43,5 3 56,5 3 60,9 3 39,1 2 

F 36,3 2 27,5 2 41,8 3 65,9 4 12,1 1 

G   5,9 1   5,9 1 0,0 1 35,3 2 11,8 1 

Total DS II 25,4 2 25,4 2 34,5 2 54,8 3 12,0 1 

 

Os escores finais alcançados em cada área resultaram da soma dos 

escores obtidos para cada aspecto e foram: área A, 18; área B, 15; área C, 26; 

área D, 18; área E, 26; área F, 27; área G, 13. Para o distrito sanitário o escore 

final foi 22. 
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6 DISCUSSÃO 
 

O nível de conhecimento sobre a oferta de serviços de saúde é 

considerado um dos fatores de ordem sócio-cultural que interfere na 

acessibilidade. Neste estudo 72,1% dos entrevistados conheciam a US de 

referência para atenção primária do seu território. A parcela de entrevistados 

que não tinha conhecimento sobre os serviços de atenção primária ofertados 

em sua área de moradia foi de 25,2%. Entre os usuários que conheciam a US 

existe, ainda, uma parcela (31,6%) que desconhece os seus horários de 

funcionamento. 

Este achado pode ser indicativo de que o nível de conhecimento da 

população sobre a oferta de serviços é baixo, podendo configurar um obstáculo 

cultural à busca dos mesmos (FEKETE, 1992). Este desconhecimento pode 

interferir, ainda, na qualidade da relação entre usuários e servidores gerando 

conflitos nas situações em que a unidade é buscada para obtenção de um 

serviço que a mesma não oferece ou na busca de serviços em horários em que 

não são ofertados. 

Outros aspectos envolvidos na acessibilidade são a localização dos 

serviços próximo da população a qual atende, os horários e dias em que estão 

abertos para atender. Para a maioria dos entrevistados (92,1%) o 

deslocamento de sua residência até a US do bairro foi considerado fácil. O 

tempo de deslocamento informado variou de 1 a 40 minutos, sendo que 84,6% 

despenderam tempo de até 20 minutos. 

No estudo de Ramos e Lima (2003), o tempo de deslocamento 

identificado variou de 5 a 35 minutos. Estes valores foram semelhantes aos 

apresentados por Adami (1993, apud RAMOS; LIMA, 2003)2 que classificaram 

como parâmetro ideal de deslocamento ao serviço de saúde a caminhada de, 

no máximo, 20 a 30 minutos. Em uma outra pesquisa, conduzida por Stewart e 

colaboradores (1997, apud STARFIELD, 2002) 3, recebeu pontuação máxima 

tempo inferior a 20 minutos de viagem.  

                                                 
2 ADAMI, N.P., Acesso aos serviços de dermatologia de um centro de saúde escola sob o modo de ver 
dos hansenianos. Revista Paulista de Enfermagem, n.12, p.82-86, 1993. 
3 STEWART, A. et al. Primary care and patient perceptions of access to care. J Fam Pract, n.44, p. 177-
185, 1997. 
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Nas áreas de abrangência D e G 100% dos entrevistados informaram 

tempo de deslocamento de até 20 minutos, e nas áreas B, C e F os percentuais 

de tempo de deslocamento superior a 20 minutos foram baixos (3,0%; 5,6% e 

2,3%, respectivamente).  

Entretanto, nas áreas de abrangência A e E o percentual de tempo de 

deslocamento superior a 20 minutos foram mais elevados: 10,4% na área A e 

34,5% na área E. Estes achados apontam para a necessidade de estabelecer 

estratégias que facilitem, nestas áreas, o acesso geográfico da população 

adstrita. 

A acessibilidade implica ainda, em a população perceber a conveniência 

dos aspectos ofertados. Quando investigada a opinião dos entrevistados sobre 

a adequação do horário de funcionamento da US, 49,2% considerou o horário 

adequado. Entretanto, 34,6% não opinaram por desconhecer o horário de 

funcionamento. 

Vale destacar algumas respostas, apesar do percentual pouco 

expressivo, como a declaração de ‘horários variáveis’, expressa por 5 

entrevistados ou de ‘não funcionamento da unidade por estar sem médico’ (2 

entrevistados).  Sugere que para alguns dos entrevistados, o horário de 

funcionamento da unidade é o horário de atendimento médico.  

É possível perceber esta relação entre horário de funcionamento e 

horário de atendimento médico, também, nas respostas dos entrevistados ao 

justificar sua avaliação sobre a adequação ou não do horário de funcionamento 

da US: “fecha no horário do almoço”, “atende só um período na semana”, 

“funciona de manhã” ou “funciona à tarde”.  

Este achado sugere que o processo de trabalho nas unidades de 

referência para atenção primária permanece centrado na figura do médico. 

A literatura mostra que os turnos de funcionamento influem na decisão 

sobre qual serviço utilizar (FEKETE, 1992; RAMOS, 2003; STARFIELD, 2002; 

TRAVASSOS; MARTINS, 2004). No trabalho aqui apresentado 22,8% das 

pessoas que avaliaram a adequação do horário de funcionamento da unidade 

de referência para atenção primária à saúde, referiram que a unidade deveria 

estender seu horário de funcionamento após o horário comercial, sendo que 

9,2% destas achavam que o serviço deveria estar disponível nas 24 horas do 

dia. 
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Este fator apareceu também nos motivos alegados pelos entrevistados 

para a escolha de outro serviço, que não a unidade de referência, para 

obtenção de atenção primária.  

As expressões: “certeza de atendimento”; “tem pronto atendimento”; 

“quando precisa da UBS tá fechada”; “postinho não atende à noite nem em 

feriados e finais de semana”, foram utilizadas para justificar a busca de 

serviços de pronto atendimento, ou seja, aqueles que funcionam 24 horas, nas 

situações em que o entrevistado necessitou de algum tipo de atendimento à 

saúde. 

Na expressão “certeza de atendimento” foram agrupados outros motivos 

correlatos, alegados para justificar a escolha do serviço a ser utilizado, como: 

“na hora que chega tem quem atende”, “a gente é atendido na hora que 

precisa”, “sabe que lá vai ser atendido”, “tem médico qualquer hora que vá”, “ta 

aberto à noite, feriado e final de semana”, “atende 24 horas”. Em algumas 

entrevistas, a justificativa “certeza de atendimento” foi acompanhada da 

ressalva “mesmo que demore é atendido no dia”, quando utilizada para 

justificar a escolha da unidade de pronto atendimento localizada na área G. 

A ausência de um ponto de primeiro contato, ou porta de entrada, 

facilmente acessível quanto aos aspectos organizacionais, pode fazer com que 

a atenção obtida pelas pessoas seja adiada, incorrendo em riscos de 

agravamento de suas queixas. 

O acesso ao atendimento é importante, ainda, em função da incerteza 

das pessoas quanto à urgência e severidade de problemas novos ou 

recorrentes, gerando insegurança. Se neste momento a US de referência não 

esta disponível, outro ponto da rede de assistência poderá ser buscado como 

porta de entrada no sistema. 

Estes achados nos remetem à discussão sobre qual é a atenção 

primária que o sistema único de saúde se propôs a implantar e em que medida 

isso está sendo efetivado (ALMEIDA, 2003; BODSTEIN, 2002; MACINKO; 

ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003). 

O referencial deste trabalho é a definição de Starfield (2002), na qual a  
 

[...] atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço 

de saúde que oferece a entrada no sistema para todas as 
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novas necessidade e problemas ... oferecendo serviços de 

prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem 

estar. 

 

Considerando a discussão sobre o papel de porta de entrada da atenção 

primária e as atribuições desse nível de atenção na definição acima, torna-se 

compreensível a investigação realizada pelo Institute of Medicine (1978, apud 

STARFIELD, 2002) sobre a oferta de serviços de atenção primária 24 horas por 

dia, durante os 7 dias da semana, avaliando ainda, se o horário de 

funcionamento é compatível com o modo de vida da maioria das pessoas. 

Ainda discutindo obstáculos ligados à forma de organização dos 

serviços, outras situações de contato inicial com a unidade que influem na 

obtenção dos serviços ofertados, tais como, tipo de marcação (agendamento), 

tempo para obter uma consulta, tempo de espera para ser atendido pelo 

médico e para fazer exames laboratoriais (ALMEIDA, 2003; BODSTEIN, 2002; 

MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003). 

O tipo de marcação de consultas e a espera no consultório não foram 

investigados diretamente neste trabalho. Entretanto, a existência de filas para 

agendamento dos atendimentos foi expressa pelos entrevistados, como fator 

que influenciou na definição do serviço a ser procurado para obtenção de 

atenção primária à saúde. 

A análise do tempo de espera na recepção dos serviços mostrou que 

57% dos usuários da US referiram ser rapidamente atendidos.  As respostas 

que quantificaram este tempo foram agrupadas em intervalos de 0 a 10 (5,6%); 

11 a 20 (7,2%); 21 a 30 (4,5%); 30 minutos e mais (7,8%).   

Estes achados merecem investigação mais apurada, sendo possível que 

entre as causas da demora no atendimento esteja o tempo despendido em filas 

para chegar à recepção da US. Dez usuários (2,7%) mencionaram que o tempo 

de espera depende do tamanho da fila na recepção. 

Noventa e seis (25,6%) entrevistados disseram que eles próprios se 

dirigiam à recepção. A necessidade de procurar a recepção para ser atendido 

foi colocada com conotação negativa, utilizando expressões como: “a gente é 

que vai procurar” e “se não procurar não é atendido”. 
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O tempo de espera entre a marcação da consulta e atendimento 

também foram investigados. O estudo conduzido pelo Institute of Medicine 

(1978, apud STARFIELD, 2002) 4, propôs, como parâmetro para avaliação, que 

90% dos casos investigados fossem atendidos dentro de uma hora nos casos 

de urgência médica; dentro de um dia, os pacientes com problemas agudos, 

mas não urgentes, e dentro de uma semana as solicitações adequadas para 

marcação de consulta de rotina, como exames preventivos.  

Stewart e colaboradores (1997, apud STARFIELD, 2002) 5, também 

estudaram aspectos da disponibilidade nos serviços de saúde e avaliaram 

como adequado um dia ou menos de tempo médio de espera para consultar 

quando doente.  

Em outros estudos os autores consideraram a espera de cinco ou mais 

dias para obter uma consulta como parâmetro de baixa acessibilidade aos 

serviços (FORREST; STARFIELD, 1998, apud STARFIELD, 2002) 6 . 

A análise do tempo de espera para atendimentos clínicos, no trabalho 

aqui apresentado, mostrou que 32,9% dos entrevistados obtiveram 

atendimento para problema agudo não urgente até 1 dia após a busca deste 

serviço na US de referência para atenção primária, enquanto 27,5% 

aguardaram mais de 1 semana. Da mesma forma, para acompanhamento de 

problemas diagnosticados anteriormente 22,7% foram atendidos até 1 dia após 

a procura da US e 27,5% após 1 semana.  

Estes resultados parecem apontar para uma polarização na dinâmica do 

atendimento, onde o usuário ou consegue o atendimento imediato ou este é 

postergado. Sugere ainda, que as unidades não têm muito critério de 

priorização de atendimentos, já que casos agudos mesmo sendo não urgentes, 

tiveram mais ou menos mesmo tempo de espera de consultas de rotina de 

acompanhamento de casos já diagnosticados anteriormente.  

Na área D a distribuição dos tempos de espera aponta para a prática de 

priorização do atendimento de casos agudos: 45,2% até 1 dia; 35,7% dentro de 

1 semana e 19% após 1 semana. O tempo de espera entre o agendamento e 
                                                 
4 INSTITUTE OF MEDICINE. A Manpower Policy for Primary Care: Report of a Study. DC: 
National Academy of Sciences, Washingotn, IOM Pub., p.78-102, 1978. 
5 STEWART, A. et al. Primary care and patient perceptions of access to care. J Fam Pract, n.44, p. 177-
185, 1997. 
6 FORREST, C.B.; STARFIELD, B. The effect of first-contact with primary care clinicians on 
ambulatory health care expenditures. J Fam Pract, n. 43, p, 40-48, 1996. 
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atendimento para acompanhamento foi: 9,5% até 1 dia; 28,6% até 1 semana e 

52, 4% mais de 1 semana. 

Vale destacar ainda, os baixos percentuais de entrevistados na área G 

que referiram obter consulta até 1 dia ou até 1 semana após agendamento, 

para as duas situações investigadas. Este achado pode estar relacionado às 

características organizacionais do serviço de saúde desta área. É uma unidade 

mista que oferece pronto atendimento médico e atendimento médico em 

especialidades, sendo referência para o município. Apesar de oferecer 

também, atendimento médico nas clínicas básicas é possível que os usuários, 

moradores desta área, tenham dificuldade em conseguir atendimento por 

competir com a demanda de outras áreas. 

O percentual de usuários que conseguiram atendimento para situações 

de urgência até uma hora após sua chegada na unidade de referência, foi 

14,4%, sendo que 12,8% consideraram que é rápido o tempo entre sua 

chegada na US e o atendimento para problemas urgentes de saúde. 

Quatorze usuários (3,7%) referiram que às vezes o atendimento demora 

e outras não, e 7 entrevistados (1,9%) disseram que ‘se não tiver ficha não é 

atendido’. O que pode reforçar a impressão de que a US não acolhe ou prioriza 

casos agudos, urgentes ou não, e o usuário ‘aprende’ que este não é o local 

mais adequado para este tipo de atendimento. Além disto, a falta de 

profissionais e a falta de suporte medicamentoso ou de equipamentos podem 

contribuir para este fato. 

Além dos resultados apresentados, que mostraram tempos de espera 

prolongados, a percepção do usuário sobre a demora para conseguir 

atendimento foi expressa também, nas justificativas apresentadas para a não 

utilização da unidade de referência para atenção primária à saúde porque “na 

UBS demora muito”, “não tenho tempo para esperar” ou “no público perde o 

dia”. 

 

Confirma, ainda, que a acessibilidade envolve aspectos organizacionais, 

culturais e econômicos, demandando oferta de serviços com normas e técnicas 

adequados às necessidades e hábitos da população (RAMOS; LIMA, 2003) 
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Chama à atenção a atitude dos consumidores de serviços de saúde, 

com valorização da atenção especializada e valorização de mecanismos que 

permitem o acesso direto ao especialista.  

Foi possível evidenciar o descrédito quanto às estruturas menos 

complexas por meio da justificativa “têm mais recursos”, referindo-se a 

profissionais médicos ‘disponíveis’, ou seja, presentes, e a exames 

complementares de imagem e laboratorial.  

Ficou evidente, ainda, a busca por atendimentos curativos, centrados na 

figura do médico evidenciados em diversas expressões e na valorização da 

certeza de encontrar o profissional médico no serviço procurado. 

Os fatores ligados ao sistema de saúde incluem a formação de 

profissionais, a falta de preparo das equipes frente à diversidade de pacientes, 

incipiência dos processos de participação dos usuários na organização dos 

serviços de saúde. 

Os aspectos culturais e econômicos da acessibilidade serão mais bem 

discutidos na análise da utilização dos serviços e da longitudinalidade da 

atenção. 

Os achados deste trabalho confirmam a visão de outros autores que a 

acessibilidade aos serviços extrapola a dimensão geográfica (ALMEIDA, 2003; 

BODSTEIN, 2002; MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2003). Apesar de 92,1%  

dos entrevistados referirem a não existência de obstáculos geográficos que 

dificultassem o acesso às unidades de referência para atenção primária e 

84,6% informarem tempo de deslocamento inferior a 20 minutos, os aspectos 

organizacionais da acessibilidade como horário de funcionamento e tempo de 

espera para atendimento não são bem alcançados. 

A atribuição de escores permite comparar o desempenho das diversas 

áreas estudadas em função de avaliar as mesmas características, atribuindo 

pontos para percentuais de respostas calculados em relação à amostra de 

cada área. Para este componente da atenção primária, a acessibilidade, o 

escore final não mostrou diferenças importantes entre as áreas de abrangência 

estudadas. Os escores alcançados pelas áreas D (35) e F (31) foram 

discretamente mais elevados que o das demais áreas. Considerando que o 

serviço nestas áreas é organizado por meio de ESF e que 91,8% dos 

entrevistados na área D e 60,8% na área F são cadastrados por uma equipe, 
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podemos supor que esta forma de organização melhore a acessibilidade dos 

serviços.  

Entretanto, na área E, onde 67,8% dos entrevistados são cadastrados 

por uma ESF o escore foi 29 (o mesmo da área B, organizada no modelo 

convencional).  
Conforme discussão anterior, apesar de 92,1% dos entrevistados 

considerarem fácil o acesso à US de referência para atenção primária, apenas 

47,0% mencionaram sua utilização para obtenção de algum tipo de 

atendimento, sendo que este percentual variou muito dependendo do tipo de 

serviço investigado.  

Um estudo da utilização de serviços de saúde em um distrito sanitário, 

conduzido por Silva et al (1995), revelou que 45,4% da população demandava 

serviços de saúde localizados dentro daquele território.  

Vale destacar que a pesquisa conduzida por Silva et al (1995) investigou a 

busca de qualquer um dos serviços de saúde do distrito sanitário, enquanto no 

trabalho aqui apresentado investigaram-se os tipos de atendimentos para os 

quais a unidade de referência para atenção primária à saúde se configura 

como fonte habitual de atenção para a população adstrita. 

A adstrição de clientela das unidades de referência, no município de 

Uberaba, ocorreu no início da década de 90 e esperava-se que este processo 

de territorialização dos serviços de saúde favorecesse a implantação local de 

“estratégias de identificação de problemas de saúde... no que concerne às 

iniciativas relacionadas com sua resolução” (SILVA et al., 1995). 

Quando analisada a utilização dos serviços de atenção primária 

localizados no Distrito Sanitário II, aqui estudado, foi possível identificar que 

56% dos serviços citados pelos entrevistados como fonte habitual de atenção 

estão aí localizados. 

Na amostra aqui estudada, a US do bairro foi referida como fonte 

habitual de atenção para obtenção de esclarecimento ou orientação sobre 

saúde por 38,5% dos entrevistados. A busca de procedimentos preventivos ou 

de promoção da saúde foi mencionada por 44,0% e a procura dos 

procedimentos troca de receituário e encaminhamento para outros serviços foi 

referida por 24,0% e 39,7% dos entrevistados. 
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A utilização da unidade para obtenção de procedimentos preventivos 

ocorreu principalmente para aplicação de vacinas (31,9%), serviço 

tradicionalmente oferecido por unidades de saúde pública, sendo pouco 

utilizados os diversos serviços de prevenção e promoção investigados. 

Estes achados, acrescidos da constatação dos baixos percentuais de 

utilização, apontam para a dificuldade de a unidade de atenção primária se 

configurar em espaço de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

A utilização dos serviços por motivo de doença foi investigada nas 

situações de atendimento para um problema de saúde completamente novo, 

que não fosse uma urgência; atendimento para acompanhamento de um 

problema de saúde e atendimento para um problema urgente de saúde. 

Neste trabalho foi utilizada a definição de Ortiz e Fernández (2000) para 

problema urgente de saúde: um problema de saúde que necessita de 

atendimento imediato e que após este atendimento exige a permanência no 

estabelecimento de saúde. Foi escolhida esta definição pela possibilidade de 

na investigação uniformizar a compreensão da expressão “problema urgente 

de saúde”. 

Os percentuais de utilização da US de referência para atenção primária 

variaram dependendo das situações de adoecimento investigadas. 

A US do bairro foi identificada como fonte regular de atenção por apenas 

29,3% dos entrevistados quando procuraram atendimento para problema de 

saúde completamente novo, mas que não era uma urgência. Em situações de 

atendimento para acompanhamento de um problema de saúde já 

diagnosticado anteriormente o percentual foi 28,3% e, apenas 12,8% a 

utilizaram para atendimento a um problema urgente de saúde. 

Alguns usuários referiram utilizar tanto a ‘UBS do bairro’ quanto ‘Outro 

serviço’ para obtenção dos serviços investigados, com a justificativa de que 

nem sempre conseguiam atendimento na US. 

A investigação do atendimento para “troca de receitas” foi realizada para 

avaliar uma situação percebida na prática, de busca das unidades de saúde 

para substituir a prescrição de medicamentos obtida na rede privada, por outra 

emitida por um profissional médico da rede pública de serviços. Essa é uma 

exigência das farmácias públicas no município, para dispensação de 
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medicamentos, que acaba por dificultar ainda mais os aspectos organizacionais 

do acesso.  

A análise dos dados mostrou que, entre os entrevistados, 24,0% 

procurou a US de referência na área em que residem. Uma parcela dos 

entrevistados que referiu utilizar a rede privada também respondeu 

positivamente. Possivelmente estes entrevistados compreenderam a troca do 

receituário como retorno ao profissional médico, quando havia necessidade de 

modificar a medicação prescrita. Este entendimento pode ter sido o mesmo de 

outros elementos da amostra, prejudicando, em parte, a análise da exigência 

de receita prescrita por um médico da rede pública para dispensação de 

medicamentos nas farmácias municipais.  

De qualquer forma, independente do motivo, a volta ao serviço para 

“troca de receita” cria uma sobrecarga de demanda no sistema, considerando 

que 45,0% utilizaram pronto-atendimentos ou hospitais para este tipo de 

atendimento. 

Os baixos percentuais de usuários que referiram buscar a US para 

atendimento de problemas urgentes de saúde apontam também, para a 

ausência de um ponto de primeiro contato facilmente acessível na atenção 

primária à saúde. Este fato pode, ainda, implicar em adiamento da atenção às 

pessoas, aumentando a possibilidade de agravamento dos sinais e sintomas 

que motivaram a procura inicial dos serviços.  

Foi solicitado aos entrevistados que explicassem os motivos que 

levaram à escolha dos serviços a serem utilizados. A organização dos serviços 

representou 24,8% das razões referidas como fator que influenciou nesta 

escolha.  Foram consideradas razões ligadas à organização dos serviços, 

neste trabalho, aquelas que se referiram à capacidade de a unidade dar 

resposta, ou não, as demandas apresentadas; à oferta ou à inexistência dos 

serviços demandados, e à falta de profissionais. 

A rapidez para conseguir o atendimento (13,9%) pode ser considerada, 

também, expressão de acessibilidade organizacional. A qualificação do serviço 

(9,6%) e a qualidade dos profissionais (8,7%) são aspectos também 

relacionados às características dos serviços. Se somados, os motivos ligados à 

acessibilidade organizacional, representam 57,0% das razões alegadas como 

fatores que influenciaram na escolha do serviço a ser utilizado. 
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As razões relacionadas à acessibilidade geográfica representaram 

21,9% dos motivos alegados para a escolha do serviço a ser utilizado. A 

proximidade da residência ou trabalho foi declarada como fator que influenciou 

a escolha do serviço a ser utilizado em um total de 1508 razões manifestadas 

por intermédio das expressões: “é mais perto”, “aqui é mais fácil”, “é ponto 

central”, “o acesso é mais fácil”, “trabalho perto”, “tenho parentes que moram 

perto”.  

A falta de opção/não pode pagar (4,2%), direito ao serviço/convênio 

(6,9%), referência/indicação (0,6%) e facilidades/relações pessoais (1,9%) 

podem ser consideradas expressões de acessibilidade econômica e cultural. 

Quando somado este conjunto de razões corresponde a 13,6%. 

No estudo conduzido por Silva et al (1995) os motivos relacionados à 

acessibilidade geográfica representaram 24,5% do total das razões referidas 

para a utilização, ou não, dos serviços do distrito. Considerando o conjunto de 

razões: a “rapidez, ou demora, no atendimento”, a “capacidade de resolver 

problemas”, a “qualificação positiva, ou não, do serviço”, a “qualidade dos 

profissionais”, a “falta de profissionais”, e a “oferta, ou não, dos serviços 

demandados”, como acessibilidade organizacional, esta representou no estudo 

de Silva et al (1995), 44,9% das razões que influenciaram na escolha do 

serviço a ser utilizado. Ainda neste estudo, foi referida a alegação de direito ao 

serviço/convênio (4,1%), referência/indicação (3,2%) e facilidades/relações 

pessoais (1,6%), que, se consideradas expressões de acessibilidade 

econômica e cultural, representam 8,9% das razões da escolha. 

Traverso-Yépez e Morais (2004) chamaram a atenção para a utilização 

da US “não pela qualidade do serviço em si, mas pela ‘proximidade de casa’ e 

por ‘não ter escolha’”. No trabalho conduzido pelos autores, essas duas opções 

totalizaram 65,4% dos argumentos utilizados para justificar o retorno ao 

serviço. A opção ‘bom atendimento’, indicativa de algum vínculo entre usuários 

e profissionais da equipe representou 26,5% dos motivos alegados. 

No estudo aqui apresentado, a proximidade entre os serviços de saúde de 

referência para atenção primária e a residência dos entrevistados e a 

referência à escolha pela falta de opção ou de recursos para ter acesso a 

serviços privados, representaram 26,1% das justificativas apresentadas. 

Apesar de os percentuais serem inferiores aos observados por Traverso-Yépez 
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e Morais (2004) a qualificação dos serviços, equivalente ao ‘bom atendimento’, 

também foi menos representativa, figurando apenas em 9,6% dos motivos que 

influíram na escolha dos serviços a serem utilizados. 

Para Silva et al. (1995) a predominância de “fatores relativos ao acesso, 

em detrimento daqueles decorrentes das características do cuidado, ainda que 

a partir do ponto de vista do usuário, revela a persistência de problemas 

relacionados com a organização dos serviços e sua adequação quantitativa”. 

Os achados desta pesquisa, aqui apresentados, acrescidos dos dados 

referentes à inadequação do tempo de espera para obtenção de atendimento e 

à baixa utilização dos serviços de referência para atenção primária à saúde, 

discutidos anteriormente, apontam para a existência de problemas, no território 

estudado, relacionados com a organização dos serviços. Os dados coletados 

neste trabalho não permitem avaliar se há insuficiência quantitativa dos 

serviços oferecidos.  

Estes resultados suscitam, também, a reflexão sobre em que medida “o 

direito legal de acesso universal e eqüitativo a ações e serviços de saúde em 

todos os níveis de complexidade vem sendo assegurado a todo cidadão 

brasileiro”, conforme prescrito na Constituição de 1988 (ALMEIDA, 2003). 

A atenção primária parece estar, ainda,  
 

[...] nos termos de sua competência resolutiva ... como o 

captador de demandas que serão de menor custo 

relativamente ao material e às ações especializadas ... 

confundida com ‘medicina simplista’ ou ‘de baixa qualidade’, 

concepção em que o valor está voltado para a exploração 

tecnológica especializada de qualquer demanda ou 

necessidade, ao mesmo tempo que reduz a intervenção e sua 

qualidade a técnicas armadas no uso de equipamentos” 

(SCHRAIBER;MENDES-GONÇALVES, 1996) 

 

Entre os motivos alegados para a escolha do serviço a ser utilizado, 

foram empregadas expressões, tais como “porque lá tem especialista”; “lá tem 

mais recursos, equipamentos, exames”; “lá tem internação”; “falta atendimento 

na UBS”, “no postinho não tem nada”; “no postinho não resolve”, que são 
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outros indicativos dessa visão da atenção primária no imaginário dos usuários 

dos serviços de saúde. 

Vuori (1987) discute com grande propriedade a dificuldade existente 

entre os diversos atores sociais (autoridades de saúde, profissionais de saúde, 

políticos e população) de se convencer por um conceito de atenção primária 

“que parece vago, cujos conteúdos parecem variar de um país para outro e 

com as situações”. 

Por outro lado, as políticas de saúde ainda não expressam a valorização 

que o discurso sanitário traz para a atenção primária. 

A menor valorização da atenção primária tem um componente político 

que poderia ser expresso, segundo Vuori (1987), pela dificuldade de tornar 

“visível”, “palpável” os seus benefícios. A edificação de um hospital, em 

decorrência do seu tamanho e do tempo que absorve na construção, torna este 

investimento facilmente identificado como demonstração do interesse político 

no bem estar da comunidade, enquanto a construção de uma modesta US não 

tem a mesma visibilidade.  

Menor visibilidade tem, ainda, o esforço demandado na organização da 

rede de serviços orientada pela atenção primária à saúde. Não há impacto 

político imediato do esforço demandado para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais ou a implantação de um programa de promoção à saúde. 

Além disso, a aplicação de recursos financeiros para a atenção primária, 

muito inferior à parcela designada para a atenção especializada e hospitalar, 

expressa também o desprestígio político da primeira. (ALMEIDA, 2003; 

BODSTEIN, 2002) 

Todos estes fatores dificultam que políticos arrisquem transformar a 

bandeira da atenção primária em base da plataforma da política de saúde 

(VUORI, 1987).  

Outro aspecto a ser considerado é a formação dos profissionais de 

saúde, especialmente a dos médicos, orientada, ainda, para o atendimento à 

doença, a atenção curativa, a especialização e o atendimento hospitalar. 

O fortalecimento da atenção primária em nosso país enfrentará, 

certamente, as dificuldades inerentes aos processos de mudança, já 

vivenciados por outros países que investiram nesse caminho, como a baixa 
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receptividade de segmentos profissionais e pouco impacto, nos momentos 

iniciais, no nível social (FOSTERS, 2004). 

Cabe destacar, que é compreensível que os profissionais de saúde e a 

população ainda vejam com suspeita a proposta da atenção primária, já que 
 

[...] as bases cientificas da prevenção (e menos ainda da 

promoção da saúde) ... não são tão sólidas como a do 

tratamento ou, de uma forma bastante específica, que a do 

trabalho diagnóstico, [e] o modus vivendi do trabalho curativo 

está estabelecido há muito mais tempo” enquanto a atenção 

primária está buscando ainda, o seu modo de trabalhar 

(VUORI, 19987). 

 

Importante ressaltar, ainda, que a atitude da população tem espelhado a 

atitude dos profissionais de saúde que têm sido partidários de que a qualidade 

da atenção só pode ser conseguida nos hospitais e nas especialidades. Assim, 

a população tem expressado esta idéia como necessidade, convencendo os 

políticos a atendê-las. 

É importante destacar, entretanto, os avanços observados no cenário 

das políticas de saúde no Brasil e a busca de mecanismos de priorização da 

atenção básica, como a remuneração por meio de repasses ‘per capta’ a 

começar de 1998 (PAB – Piso de Atenção Básica) e a criação de incentivos por 

intermédio de programas como o PSF e o PACS.  

Mas, vale ressaltar que a indução da adesão a esses programas por 

meio de repasses específicos e incentivos financeiros “tem levado à adesão 

formal aos requisitos, para ter acesso ao financiamento e não necessariamente 

vinculada ao alcance de determinados resultados” (ALMEIDA, 2003). 

Assim, ainda é possível observar serviços onde os processos de trabalho 

continuam sendo instaurados sem conhecimento das necessidades dos grupos 

a que se destinam, onde o modelo de pronto atendimento ainda é o vigente 

(RAMOS; LIMA, 2003). 

As dificuldades de acesso foram identificadas por Schimith e Lima 

(2004), nas filas que se formam para obtenção de consulta médica e na 

permanência do funcionamento da unidade vinculado à presença do médico “o 
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que caracteriza o modelo médico hegemônico, conseqüência da organização 

do processo de trabalho que direciona a demanda clínica para o médico na 

unidade básica”.  

Destacamos aqui, que entre os motivos alegados para a escolha do 

serviço a ser utilizado, nesta pesquisa, 10,6% se relacionaram diretamente com 

a figura do médico, por meio das expressões: “não encontra médico na UBS"; 

"vou no clínico e ele diz o que fazer"; "tem mais médico - tem opção"; " o 

médico do bairro não é bom"; "às vezes vem médico"; "ia antes da médica 

sair"; "porque tem médico"; "médico da família atende lá"; “certeza de ser 

atendido (pelo médico)”.  

Os dados aqui apresentados e discutidos, quanto à utilização da unidade 

de referência para atenção primária, nos levam a concordar com Silva et al 

(1995) “que o atual estágio de organização dos serviços (locais) ainda não é 

suficiente para que a população local os utilize de forma preferencial, como 

porta de entrada”.  

A existência de barreiras econômicas (RAMOS; LIMA, 2003) não foi 

investigada diretamente neste estudo. Entretanto, as perguntas sobre renda 

familiar e acesso a planos privados de saúde permitiram relacionar o uso da 

US de referência a estas variáveis.  

A análise da renda informada pelos entrevistados mostrou que a maioria 

dos entrevistados tinha renda de dois a cinco salários mínimos, seguida 

daqueles que recebiam de um a dois salários mínimos. A área D apresentou o 

maior percentual de usuários com renda de até um salário mínimo (44,9%) e 

nas áreas A, B, C e G o percentual de entrevistados com renda superior a 5 

salários mínimos é maior. 

Foram entrevistados 795 domicílios, e em 39,4% deles, houve referência 

a acesso à plano de saúde, para si próprio e em 37,0% para outra pessoa da 

família.  

Os dados aqui apresentados sugerem que a atenção primária não está 

conseguindo cumprir seu papel de orientadora da organização dos serviços, 

confirmando-se como porta de entrada destes.  

Durante a consolidação dos dados, identificaram-se situações que, por 

sua significância para compreensão da relação estabelecida entre usuários e 

profissionais de saúde, foram aqui relatadas.  
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Em algumas respostas foi possível identificar o esforço da equipe em se 

vincular aos usuários, como na situação referida por uma entrevistada que 

relatava quase não utilizar a unidade, mas quando investigada sua percepção 

sobre o interesse da equipe a respeito de outros aspectos de sua vida informou 

que: “elas vêm querendo saber por que eu não estou indo no postinho” 

(Entrevistado n. 93). 

Outros entrevistados, entretanto, responderam negativamente a esta 

pergunta, mas considerando esse um aspecto positivo, como uma entrevistada 

ao dizer que “não, o médico é muito respeitoso ele não faz essas coisas não” 

(Entrevistado n. 283).  

Da mesma forma, em algumas entrevistas, o interesse expresso por 

profissionais da equipe por outros aspectos da vida do usuário também foi 

considerado invasivo como mostra a expressão “ficam com especulação sobre 

a gente” (Entrevistado n. 33). 

Mas os resultados desta pesquisa são semelhantes aos de estudo de 

Ramos e Lima (2003) no qual diversos sujeitos entrevistados demonstraram 

preferir estabelecer vínculo com trabalhadores de saúde ao invés de buscar 

serviços de urgência.   

Em outras entrevistas foi possível identificar um grande vínculo do 

usuário com a equipe, como uma entrevistada que, entre outras referências 

positivas quanto à sua relação com a equipe, diz que “são pessoas 

maravilhosas; a agente passa direto aqui perguntando sobre a gente” 

(Entrevistado n. 121). 

Algumas justificativas (10%) revelaram a valorização do vínculo na 

definição do serviço a ser utilizado, como nas expressões: “tenho livre acesso 

com os médicos”, “por confiança”; “porque o médico da família atende lá”; 

“porque na unidade tem a ficha da família”; “eles já conhecem o caso”; “porque 

o atendimento é bom”; “lá atende melhor”.  

Ramos e Lima (2003) identificaram que, quando se estabelece 
 

[...] um vínculo forte entre o usuário e serviço e/ou com 

determinados profissionais, a partir de uma relação de 

confiança, mesmo que o cliente mude para outro bairro mais 

distante, ele permanece usando o serviço de saúde”.  
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Esta situação foi verbalizada por três usuários, na área de abrangência 

“F”, que relataram continuar buscando atendimento na US do bairro onde 

moravam anteriormente. 

Outras justificativas referidas na definição do serviço a ser utilizado 

podem ser indicativas de ausência de vínculo, como a utilização da US por ser 

a “única opção ou por não poder pagar pelo atendimento”; “UBS atende mal”; 

“não confio no postinho”; “o atendimento público (gratuito) é péssimo”; “vou 

porque é de graça“; “o médico da unidade do bairro não é bom”, representando 

6% dos motivos alegados. 

Foi investigada a percepção dos usuários das unidades de referência 

para atenção primária sobre a relação entre eles ou outros membros de sua 

família e os profissionais da US. Os resultados da pesquisa referente ao 

estabelecimento de uma relação pessoal, investigado por meio da capacidade 

de identificar o outro pelo nome, mostra que, em 34,5% das entrevistas os 

usuários foram capazes de identificar, pelo nome, os profissionais do serviço 

de referência para atenção primária à saúde. 

Entretanto, na percepção dos entrevistados, apenas 25,4% dos 

profissionais de saúde são capazes de identificar pelo nome, os usuários 

adstritos ao serviço de referência. 

Além de indicativo de relação pessoal, a capacidade de os profissionais 

identificarem os usuários adstritos à área de atuação da US foi identificada 

como um dos aspectos da longitudinalidade da atenção prestada pelos 

serviços de referência (STARFIELD, 2002). 

Poucos entrevistados consideraram que a equipe da US de referência 

para atenção primária conhece bem a eles e a outros membros de sua família 

(25,4%). 

As categorias referidas como capazes de conhecerem bem o usuário e 

sua família foram: enfermeiros (24,4%), agentes comunitários (22,8%), médicos 

(19,5%), recepcionistas (13,8%), auxiliares de enfermagem (6,5%), todos 

(6,5%), dentista (2,4%), serventes sanitário (1,6%), auxiliares de cirurgiões 

dentistas, vigia, assistente social (0,8% cada um). 

Mais da metade da amostra (54,8%) considerou que os profissionais da 

unidade de referência são capazes de responder às suas necessidade e 6,7% 
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ponderou que em algumas situações são capazes de darem respostas, mas 

em outras não.  

As categorias identificadas na investigação sobre a capacidade de 

responderem aos motivos de busca da US foram: médicos (56,8%), 

enfermeiros (35,3%), recepcionistas (21,6%), auxiliares de enfermagem 

(12,9%), agente comunitário (4,3%), dentista (2,9%) e todos (11,5%). 

Nesta pesquisa, 46,8% dos usuários entrevistados referiram ser 

freqüentemente atendidos pelos mesmos profissionais e 42,8% relataram que 

outros membros de sua família também foram atendidos pelos mesmos 

profissionais.  

Os menores percentuais de respostas positivas foram obtidos na 

investigação da percepção do usuário sobre o interesse dos profissionais em 

outros aspectos da vida dos usuários, além de doenças que os mesmos 

apresentem (12,8%). 

As categorias profissionais referidas como capazes de expressarem 

interesse pelo usuário foram o médico (27,7%), recepcionista (27,7%), agente 

comunitário de saúde (19,1%), enfermeiro (19,1%), auxiliar de enfermagem 

(4,3%) e um usuário (2,1%) referiu que todos são menos o médico. 

A longitudinalidade pressupõe, ainda, que a unidade se constitua em 

fonte regular de atenção e a população a utilize ao longo do tempo 

(STARFIELD, 2002). 

Neste estudo, a investigação do uso da unidade de referência pela 

população que deveria receber seus serviços, nos últimos doze meses que 

antecederam a entrevista, mostrou que 42,0% buscaram a unidade para 

prescrição de medicamentos de uso contínuo e 45,2% para avaliar resultados 

de exames solicitados para investigação de algum diagnóstico anterior. 

Os resultados aqui apresentados não expressaram uma forte relação 

entre usuários e serviços e/ou profissionais, apontando para uma incipiente 

utilização da unidade de referência como fonte regular de atenção ao longo do 

tempo. 

Sinalizam para uma baixa vinculação entre usuários e profissionais o 

percentual pouco expressivo de profissionais capazes de identificar a clientela 

adstrita à unidade de referência (25,4%), assim como de usuários que 
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identificam de forma pessoal os profissionais de saúde (34,5%) e a percepção 

de pouco interesse dos profissionais no indivíduo como um todo (12,0%).  
No estudo conduzido por Schimith e Lima (2004), um achado importante 

destacado pelas autoras, foi a “relação entre a organização do processo de 

trabalho da equipe e a falta de acesso da população”. 

Considerando os achados anteriormente discutidos, sobre a 

acessibilidade e a utilização dos serviços, talvez se possa inferir que os 

obstáculos organizacionais ao acesso dos usuários, no presente estudo, 

possam estar comprometendo a qualidade da relação entre aqueles que 

prestam os serviços de saúde e aqueles que deveriam recebê-los. 

A análise das categorias citadas como aquelas capazes de darem 

resposta às necessidades dos usuários nos reportam, novamente, à questão 

do modelo assistencial. 

A categoria médica foi referida mais vezes (56,8%), sendo que passa a 

ocupar o terceiro lugar entre as categorias citadas como capazes de conhecer 

bem ao usuário e ou à sua família. 

Estes achados apontam para a vigência do modelo hegemônico, 

centrado na figura do médico e para processos de trabalho organizados sem o 

reconhecimento prévio das necessidades da população a ser atendida 

(SCHIMITH; LIMA, 2004). 

A citação da enfermeira (35,3%) e das recepcionistas (21,6%), como 

categorias profissionais capazes de dar resposta às necessidades do usuário, 

podem ser indicativas de que os serviços estão canalizando suas demandas 

para outros membros da equipe de saúde. Entretanto, merece investigação 

mais aprofundada para avaliar se a capacidade de responder aos motivos de 

procura do serviço se reverte em maior resolutividade dos mesmos. 
Relevante, também, foi a freqüência da citação das categorias 

enfermeiro (24,4%), agente comunitário (22,8%) e os médicos (19,5%) como 

capazes de conhecer bem ao usuário e/ou sua família, o que pode ser 

indicativo de início de mudanças no processo de trabalho nas equipes de 

saúde, com a estratégia de equipes de saúde da família. 

Entretanto, o número pouco expressivo (11,8%) de usuários que 

referiram identificar interesse dos profissionais de saúde por outros aspectos 
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da vida do usuário exprime que, ainda, são necessários investimentos para 

alcançar uma atenção primária com enfoque na pessoa como um todo. 

As diferenças metodológicas entre os trabalhos que avaliam a 

longitudinalidade da atenção dificultam a comparação destes achados com 

outras pesquisas. 

Entretanto, Ramos e Lima (2003) identificaram que na formação de 

vínculo entre a equipe de saúde e os usuários do serviço, a boa recepção foi 

muito valorizada pelos entrevistados. Esses autores reproduzem a fala de uma 

usuária entrevistada nesta pesquisa que compara os serviços de saúde a uma 

empresa privada, que se não oferecer bons serviços e bom tratamento aos 

clientes eles não voltam. Esta colocação expressa a valorização, pelas 

pessoas, da qualidade da relação estabelecida. 

Foi possível identificar, no trabalho aqui apresentado, referências ao 

valor da boa recepção para as pessoas entrevistadas. Entre os motivos que 

influenciaram a escolha do serviço a ser utilizado, 15,3% mostraram a 

importância de vínculo entre o entrevistado e o serviço ou profissional a ser 

buscado, evidenciada nas expressões: “tenho confiança”, “sinto segurança”, 

"tem ficha da família”, “conhece o caso", "tem uma enfermeira 10", "pela 

qualidade dos profissionais", "conhece o atendimento, as pessoas, os 

profissionais", "o atendimento lá é melhor”, "as pessoas tratam bem, são 

atenciosas”, "lá é ótimo", "o médico demonstra interesse", "o atendimento é 

diferenciado", "me sinto bem, gosto de ir lá".  

As relações estabelecidas no cotidiano são estratégicas na construção 

de processos de mudança e favorecem a participação do usuário durante a 

prestação de serviços (SCHIMITH; LIMA, 2004; TRAVERSO-YÉPEZ; MORAIS, 

2004). 

Schimith e Lima (2004) destacaram, ainda, a relação entre a produção 

de vinculo e o atendimento clínico com continuidade, sugerindo que se amplie 

esse espaço de contato entre usuários e profissionais com a aproximação do 

enfermeiro a essas atividades em situações compatíveis com seu campo de 

conhecimento.  

Forster (2004) relatou a experiência bem sucedida de otimização da 

atuação do enfermeiro na atenção primária na Espanha, com  
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[...] a evolução do objeto de seu trabalho, que começou 

vinculado à consulta médica e foi tornando-se independente, 

com atribuições específicas como a consulta ao paciente 

crônico, integrando as ações de promoção e de prevenção na 

consulta e na comunidade, a assistência à criança sadia, e o 

despontar da assistência domiciliar, na qual, certamente, 

desenvolverá um papel especial”.  

 

A dificuldade de responder à demanda assistencial é um problema 

relatado em grande parte dos trabalhos consultados. (FORSTER, 2004; 

FRANCO; BUENO; MERHY, 1999; SCHIMITH; LIMA, 2004; RAMOS; LIMA, 

2003) 

Não foi investigada, neste trabalho, a capacidade instalada no Distrito 

Sanitário II, podendo ocorrer que seja insuficiente para atender à demanda 

espontânea da população.  

Entretanto, frente às evidências de processos de trabalho centrados na 

figura do médico, além dos achados de baixa utilização dos serviços e 

elevados tempos de espera pelos atendimentos nas unidades de referência 

para atenção primária, é possível que a otimização da ação do enfermeiro em 

seu campo de conhecimento possa dar maior resolutividade à atenção 

prestada nos serviços do território aqui estudado.  

É possível, ainda, que a equipe de saúde possa vir a atender melhor à 

demanda assistencial e propiciar maior vinculação com a população adstrita, 

assim como a responsabilização com as necessidades dos usuários. 

A baixa oferta de consultas médicas leva, na maioria dos serviços, à 

opção pelo sistema de fichas (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).  A utilização 

desse sistema nas unidades de saúde de referência para atenção primária 

pode ser identificada, neste trabalho, nas expressões “se não tiver ficha não 

atende”, “no postinho tem que madrugar”, “depende da fila”, entre outras 

citadas pelos entrevistados para justificar a escolha do serviço a ser utilizado e 

em suas respostas sobre a adequação do horário de funcionamento da 

unidade. 

O mecanismo de organização da demanda por meio do ‘acolhimento’ foi 

sugerido por diversos autores, como uma forma de humanizar a atenção e 
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“diminuir a fila, que é um fator de desumanização na relação com os usuários”. 

(SCHIMITH; LIMA, 2004) 

A prática do acolhimento, em diversas situações, tem sido inserida como 

um serviço a mais nas unidades de saúde. Entretanto, alguns autores 

chamaram a atenção para o fato de que “o acolhimento denota a postura dos 

trabalhadores da unidade para o atendimento das necessidades de saúde do 

usuário” (RAMOS; LIMA, 2003). 

Para Franco, Bueno e Merhy (1999)  

[...] todo lugar em que ocorre um encontro – enquanto trabalho 

de saúde – entre um trabalhador e um usuário, operam-se 

processos tecnológicos (trabalho vivo em ato) que visam à 

produção de relações de escutas e responsabilizações, as 

quais se articulam com a constituição de vínculos e dos 

compromissos em projetos de intervenção”. 

 

Os achados neste trabalho falam a favor de um vínculo frágil entre a 

população adstrita e os profissionais de saúde das unidades de referência para 

atenção primária.  

Assim, a proposta de implantação do acolhimento nestes serviços, nos 

termos discutidos acima, pode ser um mecanismo de fortalecimento das 

relações interpessoais que poderá vir a se refletir “em cooperação mútua entre 

as pessoas da comunidade e os profissionais de saúde” (STARFIELD, 2002). 

O encontro de entrevistados que referiram ser cadastrados por ESF em 

áreas organizadas no modelo tradicional aponta para a necessidade de rever a 

definicao da abrangência da atuação das US. Por outro lado, o percentual de 

usuários que não são cadastrados confirmaram a existência de população não 

adscrita nas áreas de abrangência das unidades “C” e “E” e indicaram que, 

diferentemente da percepção do nível administrativo dos serviços, não ocorreu, 

ainda, a adscrição de toda a população na área de atuação das unidades “D” e 

“F”.  

Sem desconsiderar as dificuldades metodológicas para abordagem 

comparada, “onde corremos o risco de sub ou superavaliarmos a influência de 

determinada variável organizacional tomada isoladamente de seu contexto”, o 

trabalho aqui apresentado buscou avaliar em que medida a organização dos 
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serviços de saúde por meio da estratégia da saúde da família alterou as 

características da atenção primária à saúde (HORTALE; CONILL; PEDROZA, 

1999). 

Os escores totais obtidos em cada área de abrangência para as 

características da atenção primária investigadas neste trabalho. Foram 

atribuídos 125 pontos, sendo 45 para a acessibilidade; 35 para a utilização e 45 

para a longitudinalidade. O escore final para a acessibilidade , em cada área de 

abrangência, foi: área A, 28; área B, 29; área C, 27; área D, 35; área E, 29; 

área F, 31; área G, 26. Para a utilização: área A, 11; área B, 15; área C, 13; 

área D, 29; área E, 12; área F, 17; área G, 10. Para a longitudinalidade: área A, 

18; área B, 15; área C, 26; área D, 18; área E, 26; área F, 27; área G, 13.  

Apesar de todas as áreas de abrangência terem obtido menos de 61% 

dos pontos atribuídos, a comparação dos escores finais alcançados sugere que 

nas áreas organizadas por meio da estratégia de saúde da família as 

características da atenção primária à saúde são mais bem alcançadas. 

Os escores foram mais elevados, de maneira especial nas áreas de 

abrangência D e F (onde 91,8% e 60,8% dos entrevistados referiram ser 

cadastrados por uma ESF), para duas características investigadas: 

acessibilidade (área D, 35 e área F 31); utilização (área D, 29 e área F, 17). 

Para a longitudinalidade o escore foi maior na área F, mas não na área D. 

As outras duas áreas que têm ESF obtiveram escores semelhantes aos 

das áreas com serviços organizados no modelo convencional na avaliação das 

dimensões acessibilidade (área C, 27 e área E, 29) e utilização (área C, 27 e 

área E, 29). Nestas áreas os escores atingidos na avaliação da 

longitudinalidade são maiores que aqueles alcançados nas áreas com serviços 

organizados com modelos convencionais. 

A área G, cuja US é mista (serviços de pronto atendimento, ambulatório 

médico de  especialidades e clínicas básicas), obteve os escores mais baixos 

para todas as dimensões avaliadas. 
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7 CONCLUSÃO 

 
Não obstante a acessibilidade geográfica não se constituir um problema 

para a maioria dos entrevistados, é necessário aprofundar o conhecimento 

sobre este aspecto nas áreas A e D, que apresentaram os maiores percentuais 

de entrevistados que referiram tempo de deslocamento entre a residência e US 

superior a 20 minutos, estudando a possibilidade de criar estratégias que 

facilitem o acesso da população adstrita. 

Entretanto em todas as áreas que foram campo deste estudo, os 

achados apontam para a existência de obstáculos organizacionais que podem 

dificultar a utilização dos serviços pelas pessoas. Isto pode ser constatado 

pelas referências dos entrevistados às filas, à necessidade de madrugar, à 

demora para conseguir atendimento, à falta de recursos nas unidades para 

atenção primária à população adstrita.  Há necessidade de se interrogar estes 

resultados junto aos trabalhadores, promovendo um repensar da organização 

do trabalho em cada uma destas unidades.  

O percentual significativo (25,2%) de entrevistados que não identificaram 

a US de sua área de moradia e daqueles que apesar de a identificarem não 

conhecem seu horário de funcionamento (31,6%) denotam também obstáculos 

à acessibilidade. É possível que o investimento em estratégias de comunicação 

possa colaborar na reversão deste achado. 

Ainda quanto aos aspectos organizacionais, o horário de funcionamento 

das US merece ser revisto, considerando a parcela dos entrevistados que não  

avaliaram estes horários como adequados. Uma das possibilidades é a 

flexibilização das práticas, permitindo o acesso de pessoas que não podem 

buscar os serviços em horário comercial. Além disso, outros mecanismos 

devem ser viabilizados para garantir a assistência fora dos horários de 

funcionamento da unidade de atenção primária, se esta não estiver disponívell 

nos feriados, finais de semana e horários noturnos, lembrando que a incerteza 

da severidade dos sintomas leva as pessoas a buscarem atendimento onde ele 

está disponível. 
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Apesar de o tempo de espera na recepção ser considerado rápido por 

57% da amostra, é importante aprofundar conhecimento também sobre este 

aspecto considerando  a existência de filas para obter atendimento na US.  

Os baixos escores alcançados na investigação do tempo de espera para 

obtenção de procedimentos na US podem indicar que o processo de trabalho 

permanece  centrado na figura do médico e à ausência de estratégias de 

priorização no atendimento (identificado nos percentuais semelhantes de 

usuários que conseguem atendimento até um dia após a busca do mesmo, 

independente de este procedimento ser um problema agudo ou atendimento de 

rotina). Foi possível observar também a polarização nos tempos de 

atendimento até um dia ou mais de uma semana, o que reforça a idéia da não 

priorização e nem organização de agenda.  

A estratégia de saúde da família deve ser mais bem explorada, 

aprofundando as mudanças na organização dos processos de trabalho. A 

otimização da atuação do enfermeiro, utilizando o potencial de sua formação, 

pode favorecer a atenção à demanda, e também a formação de vínculo dessa 

categoria com a comunidade.  

Nesta pesquisa ficou evidenciada, também, a necessidade de criar 

mecanismos para modificar o perfil de utilização das unidades de referência 

para atenção primária à saúde, consolidando-as como porta de entrada do 

sistema.   

A criação de mecanismos para atender as pessoas e dar respostas a 

suas dúvidas, sem que elas tenham que enfrentar novamente um sistema de 

fichas para atendimento também pode favorecer a acessibilidade dos serviços 

de atenção primária.  

Esses mecanismos de favorecimento da acessibilidade possibilitarão 

que a atenção primária cumpra seu papel de identificar e atuar em situações de 

adoecimento que exijam menor densidade tecnológica, embora quase nunca 

sejam de menor complexidade, evitando demanda excessiva nos serviços de 

referência, tais como pronto-atendimentos ou ambulatórios de especialidades.  

A capacidade de reconhecer os serviços de referência para atenção 

primária, identificada neste trabalho, mostra que o objetivo de territorializacao 

foi bem sucedido neste aspecto, mas não foi capaz de promover a apropriação 
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dos serviços pelos usuários, revertendo em uso a capacidade de 

reconhecimento.  

 Os resultados desta pesquisa apontaram para uma incipiente utilização 

da unidade de referência como fonte regular de atenção ao longo do tempo, 

sinalizando, ainda, para uma baixa vinculação entre usuários e profissionais.  

É possível que os obstáculos organizacionais ao acesso dos usuários, 

identificados no presente estudo, possam estar comprometendo a qualidade da 

relação entre aqueles que prestam os serviços de saúde e aqueles que 

deveriam recebê-los. Esta afirmativa pode ser corroborada, ainda, pelo fato de 

que, na percepção dos usuários, os profissionais muitas vezes não conseguem 

conhecer a eles e suas famílias ou mesmo identifica-los pelo nome.  

Assim, o fortalecimento do vínculo entre a população adstrita e os 

profissionais de saúde, se impõe como mais um desafio a ser enfrentado para 

concretização da atenção primária como porta de entrada do sistema de saúde. 

O acolhimento, compreendido como uma postura que pode ser 

desenvolvida por qualquer profissional, em qualquer momento do atendimento, 

e objetivada também na organização do serviço, é uma ferramenta potente 

para estabelecimento de vínculos, que poderão se traduzir em cooperação 

mútua entre as pessoas da comunidade e os profissionais de saúde, 

impactando a longitudinalidade da atenção ofertada nas unidades de atenção 

primária. 

 Os resultados aqui apresentados sugerem que a abordagem familiar tem 

potencial para a resolução dos problemas de saúde de maior freqüência e 

relevância. Cumpre destacar a necessidade de que os profissionais ampliem o 

objeto de intervenção das suas práticas para além do recorte do corpo doente 

ou da doença, contemplando outros aspectos da vida dos usuários.  

 A avaliação da influência da estratégia adotada para organização do 

processo assistencial apontou, ainda que discretamente, para maior alcance de 

algumas dimensões da atenção primária nas áreas organizadas por meio da 

estratégia de saúde da família do que nas áreas organizadas com equipes 

tradicionais.  
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Data de aplicação do questionário: ___/___/_____Número de Identificação:  
Número da (o) Entrevistadora (o): ___  
1. Endereço: _____________________________________________  1___ 

Há quanto tempo você mora neste endereço? 
______________________________________________________ 

2 ___ 

3. Você pode me dizer qual é, aproximadamente, a renda mensal de sua 
família? 

R.____________________________________________________ 

3 __ 

4. Você tem algum plano de saúde? 
1. NÃO 
2. SIM (com esse plano, você tem direito a quais serviços de saúde?)  

__________________________________________________________    

4 ___ 

5. Outras pessoas de sua família têm algum plano de saúde?  
1. NÃO  
2. SIM (com esse plano, eles têm direito a quais serviços de saúde?) 
___________________________________________________________  

5 ___ 

6. Você e sua família foram cadastrados por alguma equipe de saúde da 
família?  

1. NÃO (perguntar por que): ________________________________ 
  2. SIM 

6 ___ 

7. Você conhece a UBS (posto de saúde) do seu bairro? 
1. NÃO      2. SIM 

7 ___ 

8. Você sabe me dizer o nome, endereço ou onde fica a UBS do seu 
bairro? (Caso não saiba anote 1 e vá para a questão 14) 

NOME: ______________________________________________________ 
LOCAL: _____________________________________________________ 
PRÓXIMA DE: ________________________________________________ 

 
 

SE O ENTREVISTADO NÃO SOUBER NENHUMA INFORMAÇÃO, SEGUIR PARA QUESTÃO 14 

8 ___ 

9. É fácil para você chegar à UBS do bairro? 
1 NÃO.      2. SIM 

POR QUÊ: ________________________________________________________________ 

9 ____ 

10. Quanto tempo você leva para ir da sua casa à UBS?______________ 10 ____ 
11. Esses horários são adequados para você? 
1. NÃO      2. SIM 

POR QUÊ: ________________________________________________________________ 

11___ 

Se a resposta anterior for NÃO, perguntar: 
12. Qual horário seria adequado? 
R. _________________________________________________________________ 

12____ 
      

13. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, para 
você ou outra pessoa de sua família, quando precisa de algum 
esclarecimento ou orientação sobre saúde? LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 

1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) ______________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:   

13___ 
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14. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimentos 
preventivos, para você ou outra pessoa de sua família? 

Quando eu falo atendimento preventivo, eu quero dizer: vacina, 
acompanhamento de gravidez, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento de crianças, prevenção de câncer de mama, útero ou 
próstata, atendimentos em grupos ou outros semelhantes. 
(LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA) 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_________________________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 

 FAZER A PROXIMA PERGUNTA SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI: UBS DO BAIRRO 

14___ 

15. Eu vou ler uma lista de atendimentos. Gostaria que você me dissesse 
para quais deles você procurou o serviço de saúde do bairro, durante 
o último ano, para você ou outra pessoa de sua família. 

(leia calmamente cada uma das opções abaixo e anote 1 se a resposta 
for NÃO e 2 se a resposta for SIM) 
 

A Acompanhar gravidez (atendimento de Pré-natal)  
B Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 

crianças (Puericultura) 
 

C Para aplicação de vacinas   
D Para exame de toque da próstata (prevenção do câncer de 

próstata) 
 

E Para fazer exame de sangue para prevenção do câncer de 
próstata (dosagem de PSA - Antígeno Prostático Específico) 

 

F Para fazer exame de palpação da mama para prevenção do 
câncer de mama 

 

G Para fazer ou pegar pedido de Mamografia (exame para 
prevenção do câncer de mama) 

 

H Para fazer exame de lâmina (PAPANICOLAOU) para 
prevenção do câncer do útero  

 

I Para receber orientações sobre atividades desenvolvidas na 
comunidade como caminhadas, grupos de atividades ou 
outros semelhantes 

 

J Para participar de grupos de hipertensos/diabéticos   
K Para participar de grupos de saúde da mulher  
L Para participar de grupos de gestantes  
M Para participar de outros grupos diferentes dos citados 

anteriormente____________________ 
 

N Para outros atendimentos de prevenção de doenças ou para 
promoção da saúde diferentes dos citados 
anteriormente______________________________________ 

 

 

15____ 
 
 
 
 
 
16.a __ 
16.b __ 
 
16.c __ 
16.d __ 
 
16.e __ 
 
16.f __ 
 
16.g __ 
 
16.h __ 
 
16.i __ 
 
 
16.j __ 
16.k __ 
 
16.l __ 
16.m __ 
 
16. n __ 
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16. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, para 
você ou outra pessoa de sua família, quando está doente?  

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_________________________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
__________________________________________________________ 

16____ 

17. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, para 
você ou outra pessoa de sua família, para um problema de saúde 
completamente novo, que não seja uma urgência? 

Quando eu falo problema de saúde completamente novo que não seja uma 
urgência, eu quero dizer: algum problema de saúde que não exija 
atendimento imediato e pelo qual você ainda não procurou orientação de um 
profissional de saúde.   LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 

1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_________________________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
_________________________________________________________ 

 

17___ 
 
 
 
 
 
 
  

18. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, para 
você ou outra pessoa de sua família, para seguimento, ou seja, para 
acompanhamento de um problema de saúde ou retorno?  

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
________________________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
________________________________________________________ 
 

FAZER AS PERGUNTAS 20, 21 e 22  SE A RESPOSTA DA QUESTÃO ANTERIOR FOI: UBS DO 
BAIRRO 

 

18___ 

19. Eu vou falar alguns tipos de atendimento. Você poderia me dizer qual 
o tempo que você frequentemente espera entre a marcação da 
consulta e o dia do atendimento? 
a) Consulta por motivo de doença que não seja urgente; quer dizer, 

problema de saúde que não seja urgente é o atendimento por 
algum problema de saúde que não exija atendimento imediato. 

____________________________________________________ 
b) Consulta para acompanhamento de problemas de saúde 

diagnosticados anteriormente: 
___________________________________________________ 
c) Consulta para avaliação de resultados de exames ou outras 

situações semelhantes: 
________________________________________________ 

  

 
 
 
19 a__ 
 
 
 
19b__ 
 
 
19c__ 
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20. Você procurou o serviço de saúde do bairro, durante o último ano, 
para avaliação de resultados de exames? 

 
1. NÃO     2. SIM 

20__ 

21. Você procurou o serviço de saúde do bairro, durante o último ano, 
para conseguir receita de medicamentos (prescrição de 
medicamentos) que você ou outra pessoa de sua família use de forma 
contínua? 

1. NÃO     2. SIM 

21___ 

22. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento quando 
precisa trocar receita de medicamentos passados (prescritos) por 
outro profissional, para você ou outra pessoa de sua família? 

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 

22___ 

23. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, para 
você ou outra pessoa de sua família, para conseguir um 
encaminhamento para outros serviços de saúde?  

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
 
      
 INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 

 

23___ 

FAZER A PROXIMA PERGUNTA SE A RESPOSTA DA QUESTÃO ANTERIOR FOI: UBS DO BAIRRO  
24. Você pode me dizer para quais serviços você pediu encaminhamento 

durante o último ano? 
R.____________________________________________________ 

24__ 

25. Em qual serviço de saúde você, ou outra pessoa de sua família, 
procuraria atendimento para um problema urgente de saúde? Ou seja, 
por algum problema de saúde que tenha necessidade de atendimento 
imediato e que após o atendimento exige a permanência no 
estabelecimento de saúde. LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 

1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
 
      INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
FAZER AS PRÓXIMAS PERGUNTAS APENAS SE O ENTREVISTADO FOR USUÁRIO DA UBS DO 

BAIRRO 

25___ 
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26. Qual o tempo que geralmente você espera para ser atendido em uma 
consulta de urgência, ou seja, por algum problema de saúde que tenha 
necessidade de atendimento imediato e que após o atendimento exige 
a permanência no estabelecimento de saúde?  

R.____________________________________________________ 

26___ 

27. Quando você chega à UBS do seu bairro, qual o tempo que você 
geralmente espera para que alguém procure saber o que você precisa? 

R.____________________________________________________ 

27___ 

28. Você acha que os profissionais da UBS do bairro conhecem muito 
bem sua família?  

 1. NÃO  
2. SIM - Qual ou quais?    (resposta espontânea; pode anotar mais de uma categoria 
profissional, caso sejam referidas espontaneamente) 
 R.________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
29.1. Você saberia dizer o nome deles?  
1. NÃO            2. SIM 
29.2. Você acha que eles conhecem você e outras pessoas de sua família 
pelo nome? 
1. NÃO            2. SIM 

28___ 
 
 
 
 
 
29.1 ___ 
 
29.2 ___ 
 

29. Quando você procura atendimento na UBS do bairro, você acha que 
geralmente os profissionais conseguem atender suas necessidades, ou 
seja, dar respostas aos motivos de sua procura ao serviço? 

1. NÃO  
2. SIM - Qual ou quais?   (resposta espontânea; pode anotar mais de uma categoria 
profissional, caso sejam referidas espontaneamente) 
 R.____________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
30.1. Você saberia dizer o nome deles?  
1. NÃO            2. SIM 

29__ 
 
 
 
 
 
 
30.1 ___ 
 

30. Quando você tem um problema de saúde e procura a Unidade de 
Saúde de seu bairro, você é frequentemente atendido pelo mesmo 
profissional? 

1. NÃO            2. SIM 

30___ 
 

31. Os profissionais de saúde que atendem você na Unidade de Saúde de 
seu bairro são frequentemente os mesmos que atendem as outras 
pessoas de sua família? 

1. NÃO            2. SIM 

31___ 

32. Você acha que as pessoas que atendem você na Unidade de Saúde do 
bairro se interessam por outros aspectos de sua vida, além de doenças 
que você ou outra pessoa de sua família apresentem?  

1. NÃO 
2. SIM - Qual ou quais?   (resposta espontânea; pode anotar mais de uma categoria 
profissional, caso sejam referidas espontaneamente) 
 R.____________________________________________________ 

32___ 
 

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR (fazer as anotações assim que terminar a entrevista) 
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APÊNDICE B 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 
1. Introdução 

O questionário tem 33 questões que abordam o conhecimento e a 
percepção do entrevistado sobre: o serviço de saúde de seu bairro e o acesso 
ao mesmo, a utilização dos serviços de saúde do município em diversas 
situações que expressam necessidades de saúde e a relação do usuário com a 
equipe de saúde da UBS do bairro.  

Este estudo será realizado através da aplicação de um questionário, 
entrevistando pessoas residentes em 800 domicílios selecionados 
aleatoriamente na região urbana do Distrito Sanitário II, no município de 
Uberaba/MG.  
 Os domicílios serão visitados, buscando-se identificar a figura do 
cuidador, que será então entrevistado. Neste trabalho será considerado 
cuidador o indivíduo que assume, no domicílio, a responsabilidade de procurar 
ajuda ou encaminhar os demais membros do domicílio para realização de 
ações de saúde de caráter curativo, preventivo ou de promoção e para 
reabilitação da saúde. Essas ações incluem: consultas quando há com algum 
problema de saúde (problemas odontológicos, problemas com o peso corporal, 
problemas ginecológicos, outras situações de doença); consultas para 
acompanhar gravidez (atendimento de Pré-natal) ou acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento de crianças (Puericultura); aplicação de 
vacinas; exame de toque da próstata (prevenção do câncer de próstata); 
exame de sangue para prevenção do câncer de próstata (dosagem de PSA - 
Antígeno Prostático Específico); exame de palpação da mama para prevenção 
do câncer de mama; fazer ou pegar pedido de Mamografia (exame para 
prevenção do câncer de mama); fazer exame de lâmina (PAPANICOLAOU) 
para prevenção do câncer do útero; orientações sobre atividades 
desenvolvidas na comunidade como caminhadas, grupos de atividades ou 
outros semelhantes; participar de grupos de hipertensos/diabéticos; participar 
de grupos de saúde da mulher; participar de grupos de gestantes; participar de 
outros grupos diferentes dos citados anteriormente; atendimento fisioterápico, 
entre outros. 
 Para participar do estudo o cuidador deverá morar no endereço atual há 
mais de um ano e concordar em participar do mesmo através da assinatura de 
termo de consentimento informado.  
 Frente a não concordância do entrevistado selecionado, ou no caso de o 
mesmo não ser localizado após três tentativas de contato em horários 
diferentes, este será substituído pelo domicílio imediatamente posterior. 
 Cada entrevistador será responsável por um total de 200 entrevistas. Os 
entrevistadores se reunirão semanalmente com o pesquisador e o auxiliar de 
pesquisa, em horário e local a ser estipulado. Nestes encontros serão 
recebidos e corrigidos os questionários prontos, além de discutir os problemas, 
dúvidas e intercorrências. O entrevistador permanecerá disponível por telefone 
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a qualquer momento que o contato se faça necessário. Cada entrevistador 
deverá entregar no mínimo 25 questionários preenchidos, por semana. 
 Serão checados 10% das entrevistas de cada entrevistador, verificando 
se a mesma foi realizada, a identificação do cuidador e teor das respostas. 
 O pagamento do entrevistador será no valor de R$500,00 pelo total de 
entrevistas previamente combinadas. Caso o entrevistador abandone a 
pesquisa antes de realizar as entrevistas programadas para o período, ou não 
houver cumprido sua cota até a data do pagamento, serão pagas somente as 
que foram realizadas. 
 
2. Como conduzir a entrevista 

Algumas qualidades são essenciais ao entrevistador, influenciando 

diretamente no resultado da entrevista: comprometer-se com a execução do 

trabalho e ser persistente, sensibilidade (ser educado e evitar incomodar em 

horários inconvenientes), capacidade de estabelecer bom relacionamento com 

grande número de pessoas; postura neutra; falar claramente; ter letra legível; 

registrar com precisão as respostas; deixar o entrevistado satisfeito.  

O entrevistador deve ter boa intuição – saber quando se retirar e quando 
abordar de novo entrevistados relutantes; ser honesto – dizer o tempo de 
duração da entrevista. 
 O questionário deverá ser preenchido com canetas azul ou preta (nunca 
vermelha) e as anotações feitas com lápis de ponta macia e fina. A letra deve 
ser legível e devem-se evitar rasuras no preenchimento. 
 Para maior sucesso em seu trabalho, estar atento às orientações que se 
seguem. 
1.  Durante as entrevistas, usar roupas de cores neutras e não 

provocantes; não revelar detalhes pessoais; aproximar-se da pessoa 
entrevistada de maneira positiva, para encorajá-la. 

2. Informar quem é você e a razão da entrevista. Como o tempo de 
moradia é um critério para inclusão do domicílio na amostra, estabelecer a 
quanto tempo habitam neste endereço.  

3. A pessoa que atende pode não ser o cuidador – estabelecer 
rapidamente quem é a pessoa desejada. Se a mesma não se encontra 
informar-se sobre qual a melhor forma de encontrá-la (telefone e ou 
endereço de onde trabalha; telefone da residência e horário em que a 
mesma se encontra no domicílio e possa atendê-lo). 

4. Se o domicílio estiver fechado procurar se informar com vizinhos qual o 
melhor horário para encontrar os moradores e número de telefone para 
contato com os mesmos. Se o domicílio selecionado pertencer a um 
condomínio, dirigir-se ao porteiro para identificar-se e buscar informações 
sobre os domicílios que interessam à pesquisa. 

5. Excluir o domicílio após três tentativas, em horários diferentes, de fazer 
contato com o cuidador. 

6. No primeiro contato com o entrevistado, explicar a importância de sua 
participação. As pessoas devem sentir-se valorizadas, interessadas no 
assunto e motivadas.  
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7. Levar prancheta e folhas avulsas. Sentar-se diante do entrevistado, em 
local onde possa escrever, em posição onde ele não possa ler o 
questionário, nem o que está sendo anotado. 

8. É importante que o entrevistador esteja familiarizado com o estudo e 
seus objetivos. Frente à recusa do entrevistado, expor a importância do 
estudo e o sigilo do mesmo, conforme consta no termo de compromisso. 
Entretanto, recusas categóricas devem ser respeitadas, lembrando que a 
participação deve ser voluntária.  

9. Alguns cuidados devem ser observados para evitar o viés do 
entrevistador: falar de forma neutra e isenta de julgamento; nunca parecer 
surpreso ou manifestar desaprovação; ter conduta uniforme, expressando 
apenas gentil interesse; nunca ficar constrangido por perguntas e respostas; 
nunca se desculpar por fazer perguntas embaraçosas; fazer perguntas de 
forma não tendenciosa e que não induza a resposta – ex.: “Você não sabe 
dizer o nome deles, sabe”? A forma correta é: “Você sabe dizer o nome 
deles”?  

10. A presença de outras pessoas pode influenciar respostas (viés); 
procurar, se possível, local restrito para realizar a entrevista. Se houver 
interferência, com a qual não seja possível lidar no momento, agendar novo 
horário. 

11. A confiabilidade da informação colhida depende, em parte, de 
relacionamento satisfatório entre entrevistado e entrevistador. Entrevistado 
ansioso, inquieto, pode não se sentir capaz ou disposto para as respostas. 
O entrevistador deve ser sensível em relação às necessidades do 
entrevistado (conduzir a entrevista de forma a facilitar a participação de 
pessoas com dificuldade visual ou auditiva; não cansar pessoas 
doentes/debilitadas e estar atento a outras situações que poderão se 
apresentar). 

12.  As questões devem ser lidas claramente e o tom de voz não deve ser 
baixo – o entrevistado deve entender completamente as questões e ter 
tempo para preparar uma resposta. A forma de ler as questões afeta a 
resposta, podendo introduzir viés. 

13.  Fazer as perguntas exatamente como está escrito e na ordem do 
questionário. O entrevistador deve evitar acrescentar suas próprias 
palavras. 

14. Nunca deduzir respostas a partir de respostas anteriores. Nunca deixar 
de perguntar as questões com base na falsa crença de que o entrevistado 
já respondeu questões que estão adiante. 

15. Nunca deixar para preencher depois as respostas, devendo anotar em 
folha avulsa as ocorrências, as respostas não completadas, comentários 
sobre alguma questão. 

16. Se perceber inconsistência na resposta a alguma questão, a mesma 
deve ser confirmada com o entrevistado – Por exemplo: Posso confirmar? 
Parece que não anotei corretamente sua resposta. 

17. Buscar estabelecer confiança esclarecendo, sempre que necessário que 
não há respostas certas ou erradas – “estamos apenas tentando conhecer 
suas idéias”. Se o entrevistado quiser algum esclarecimento, explicar que 
isto será feito no final da entrevista. 
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18. Se houver mal – entendidos, repetir a questão como está escrita no 
questionário.  

19. Se o entrevistado ficar relutante em responder a itens, esclarecer que a 
informação é confidencial e que não há identificação do entrevistado – se 
permanecer relutante, respeitar a vontade e passar para a questão 
seguinte. 

20. Frente a respostas “não sei” ou imprecisas, lembrar que alguns 
entrevistados são incapazes de decidir qual resposta se aplica a eles – 
nunca sugerir respostas possíveis. Procurar identificar se a dificuldade em 
responder se deve as falta de entendimento, necessidade de tempo para 
pensar ou relutância em responder – a técnica mais efetiva é repetir a 
questão. 

21. Se necessário, motivar o entrevistado (sem viés) a esclarecer e informar 
mais sobre o que disse e ajudá-lo a se concentrar no conteúdo da pergunta. 
É importante entender o objetivo da questão para sondar de forma mais 
efetiva. 

22. Sondagens direcionadas podem ser realizadas, como por exemplo, na 
situação de dificuldade para lembrar datas. O entrevistador pode ajudar 
perguntando: Foi há mais de um ano? 

23. Se a conversa sair do assunto e versar sobre coisas sem importância, o 
entrevistador deve ter habilidade para trazer de volta ao assunto. 

24. Atenção ao registro das respostas: não se admite resumos em questões 
abertas; transcrever as próprias palavras do entrevistado. Registrar 
enquanto o entrevistado está falando; não deixar o entrevistado sentado 
esperando que termine de escrever (repetir a pergunta para estimular 
outros comentários). 

25. Finalizando a entrevista: após a entrevista, ouvir o entrevistado para 
deixá-lo em bom estado de espírito. Se for solicitado, explicar o estudo e 
responder as perguntas do entrevistado. 

26. Examinar todas as folhas, certificando-se de que nenhuma questão foi 
omitida. 

27. Agradecer a participação e reforçar sobre o sigilo da pesquisa. 
28. Fazer uma curta descrição no fim do questionário, sobre o entrevistado e 

como foi a entrevista – observações exageradas ou críticas pessoais não 
são apropriadas. 

 
3. Esclarecimento sobre o questionário  

Apresentaremos a seguir, o conceito adotado neste trabalho de alguns 
termos que são utilizados no questionário: 

 
Família e domicílio: utilizaremos neste estudo a definição do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), descrita no Manual do Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB). 
Família “é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 
doméstica ou normas de convivência que residem na mesma unidade 
domiciliar. Inclui empregado(a) doméstico(a) que reside no domicílio, 
pensionistas e agregados”. 
Domicílio “designa ‘o local de moradia estruturalmente separado e 
independente, constituído por um ou mais cômodos’. A separação fica 
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caracterizada quando o local de moradia é limitado por paredes (muros ou 
cercas, entre outros) e coberto por um teto que permita que seus moradores se 
isolem e cujos residentes arcam com parte ou todas as suas despesas de 
alimentação ou moradia. Considera-se independente o local de moradia que 
tem acesso direto e que permite a entrada e saída de seus moradores sem a 
passagem por local de moradia de outras pessoas. Em casa de cômodos 
(cortiços), considere-se como um domicílio cada unidade residencial. Também 
são considerados domicílios: prédios em construção, embarcação, carroça, 
vagão, tenda, gruta e outros locais que estejam servindo de moradia para a 
família” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 
 
UBS - Unidade Básica de Saúde: é o equipamento de saúde onde estão os 
profissionais que atendem a população. Neste trabalho, consideramos UBS 
como sinônimo de “postinho de saúde”, “posto de saúde”, “centro de saúde”, 
“unidade de saúde da família”, “sede de equipe de saúde da família”.  
 

Para cada questão os entrevistadores deverão seguir as seguintes 
orientações: 

 
Preenchimento do cabeçalho: 
 
INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 
Data de aplicação do questionário: ___/___/_____Número de 
Identificação: 

 

Número da (o) Entrevistadora (o): ___  
 
• Data em que o questionário está sendo aplicado. 
• Número de identificação: cada entrevistador deverá numerar suas 

entrevistas, a partir de 01, em ordem crescente à medida que as mesmas 
forem realizadas. 

• Número do(a) entrevistador(a): cada entrevistador será previamente 
identificado por um número que deverá ser registrado no cabeçalho de todas 
as entrevistas realizadas. 

•  
Questão 1:  
33. Endereço: 
_______________________________________________________ 

1___ 

Endereço - preencher com o nome da rua, número da residência, 
complementos se houver (apartamento, andar, residências com números 
seguidos de letras, etc) e bairro. 
 
Questão 2:  
34. Há quanto tempo você mora neste endereço? 
_____________________________________________________ 

2 ___ 

O tempo que a pessoa reside no endereço deverá ser anotado em anos e 
meses, se o entrevistado souber precisar; caso contrário, anotar como o 
entrevistado informar. Exemplo: 1 ano e cinco meses; mais de 2 anos; quase 
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três anos (pessoas que moram no endereço selecionado há menos de 1 ano 
deverão ser excluídas). 
 
Questão 3: 
35. Você pode me dizer qual é, aproximadamente, a renda mensal 

de sua família? 
     R._________________________________________________ 

3 __ 

 A renda mensal se refere à soma dos rendimentos de todos os membros da 
família.  O valor informado deverá ser registrado em reais e não deverá ser 
solicitada comprovação da informação. 
 
Questão 4:  
36. Você tem algum plano de saúde? 
3. NÃO 
4. SIM (com esse plano, você tem direito a quais serviços de 

saúde?)  
_____________________________________________________ 

4 ___ 

Se o entrevistado informar ter qualquer tipo de convênio privado (lembrar que o 
SUS não é convênio), independentemente da extensão da cobertura desse 
convênio, considerar a resposta como SIM e anotar o número “2” na coluna ao 
lado, em frente ao número correspondente à questão. Caso contrário, anotar 
“1”. Quando a resposta for positiva anotar quais os serviços de saúde que são 
prestados pelo convênio, como por exemplo: internação, exames 
complementares, consulta ambulatorial (médica, fisioterapia, nutrição, etc.), 
transporte de ambulância, entre outros. 
 
Questão 5:  
37. Outras pessoas de sua família têm algum plano de saúde?  
3. NÃO  
4. SIM (com esse plano, eles têm direito a quais serviços de 
saúde?) 
_______________________________________________________ 

 
5 ___ 

Caso algum membro da família tenha algum tipo de convênio, considerar a 
mesma orientação dada na questão 4. 
 
Questão 6:  
38. Você e sua família foram cadastrados por alguma equipe de 

saúde da família?  
2. NÃO (perguntar por que):  
_______________________________________________________ 
 2. SIM 

6 ___ 

Se o entrevistado informar que foi cadastrado por alguma equipe de saúde da 
família (ESF), considerar SIM e anotar “2”. Se ele não souber o que é ESF, 
explicar que é uma equipe formada por médico, enfermeiro, dentista e agentes 
comunitários de saúde que visitam as famílias em casa e também atendem nas 
unidades de saúde (UBS, que muitos chamam de posto de saúde). Esses 
profissionais costumam procurar a família e preencher uma ficha: esse 
processo se chama cadastramento. Se a resposta for NÃO, anotar “1” e 
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sempre perguntar porque (mesmo que o entrevistador ache que o motivo seja a 
não existência de ESF na área). 
 
Questão 7:  
39. Você conhece a UBS (posto de saúde) do seu bairro? 
      1. NÃO      2. SIM 

 
7 ___ 

A UBS do bairro se refere ao “posto de saúde” do bairro onde o entrevistado 
reside. Nesta questão interessa saber se a pessoa entrevistada conhece o 
equipamento de saúde que ela considera ser do seu bairro, independente de 
freqüentá-la ou não. Talvez ele não a conheça, mas saiba onde ela fica ou 
saiba o nome da mesma, por isso independentemente da resposta, fazer a 
pergunta seguinte.  
 
 
Questão 8:  
40. Você sabe me dizer o nome, endereço ou onde fica a UBS do 

seu bairro? (Caso não saiba anote 1 e vá para a questão 14) 
NOME: 
______________________________________________________ 
LOCAL: 
_____________________________________________________ 
PRÓXIMA DE: 
 ______________________________________________________ 

8 ___ 

Se a resposta da questão anterior foi NÃO fazer a pergunta explicando: 
“mesmo não conhecendo, você sabe me dizer o nome, ou endereço, ou onde 
fica a UBS do seu bairro?”. O objetivo é identificar se o entrevistado consegue 
localizar territorialmente a UBS, por isso é importante registrar tudo o que a 
pessoa souber (mesmo que o nome não seja o oficial, o endereço não seja 
completo), anotando o máximo de informações inclusive de referências 
(próxima de onde fica). Se a pessoa não souber nenhuma informação, anotar o 
número “1”na coluna ao lado e seguir para a questão 14, porque as questões 
seguintes dependem do conhecimento da localização da UBS. 
 
Questão 9:  
41. É fácil para você chegar à UBS do bairro? 
     1 NÃO.      2. SIM 
     POR QUÊ:  
 __________________________________________________ 

9 ____ 

Anotar na última coluna o número correspondente à resposta e registrar a 
justificativa utilizando as palavras do entrevistado (nunca interferir nas 
respostas). 
 
Questão 10:  
42. Quanto tempo você leva para ir da sua casa à UBS?________ 
 

10 
____ 

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta. 
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Questão 11:  
43. Em quais horários a UBS do bairro atende? ________ 
 

11 
____ 

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta e vá para a questão 14. 
 
Questão 12:  
44. Esses horários são adequados para você? 
     1. NÃO      2. SIM 
     POR QUÊ: 
 __________________________________________________ 

12 ___ 

Anotar na última coluna o número correspondente à resposta e registrar a 
justificativa utilizando as palavras do entrevistado. Se a resposta for negativa, 
passar à pergunta da questão 13; se a resposta for positiva, vá para a questão 
14. 
 
Questão 13:  
Se a resposta anterior for NÃO, perguntar: 
45. Qual horário seria adequado? 
R. __________________________________________________ 

13 ___ 
      

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta. 
 
Questão 14:  
46. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, 

para você ou outra pessoa de sua família, quando precisa de 
algum esclarecimento ou orientação sobre saúde?  

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
____________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

14 ___ 

Ler a questão para o entrevistado, conforme está escrita. Ler as opções de 
resposta (UBS do bairro ou outro serviço), mesmo que o entrevistado tenha 
informado, na questão 7, que não conhece a UBS do bairro. Se a resposta for 
“outro serviço”, perguntar qual e registrar a resposta. Independentemente da 
resposta, perguntar “por que” e registrar a justificativa utilizando as palavras do 
entrevistado. 
 
Questão 15:  
47. Em qual serviço de saúde você costuma procurar 

atendimentos preventivos, para você ou outra pessoa de sua 
família? 

Quando eu falo atendimento preventivo, eu quero dizer: vacina, 

15 ___ 
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acompanhamento de gravidez, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento de crianças, prevenção de câncer de mama, útero 
ou próstata, atendimentos em grupos ou outros semelhantes. 
(LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA) 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
 
 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
____________________________________________________ 
      ____________________________________________________ 
Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14. 
 
Questão 16:  
48. Eu vou ler uma lista de atendimentos. Gostaria que você me 

dissesse para quais deles você procurou o serviço de saúde do 
bairro, durante o último ano, para você ou outra pessoa de sua 
família. 

 
(leia calmamente cada uma das opções abaixo e anote 1 se a 
resposta for NÃO e 2 se a resposta for SIM) 
A Acompanhar gravidez (atendimento de Pré-natal)  
B Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

de crianças (Puericultura) 
 

C Para aplicação de vacinas   
D Para exame de toque da próstata (prevenção do 

câncer de próstata) 
 

E Para fazer exame de sangue para prevenção do 
câncer de próstata (dosagem de PSA - Antígeno 
Prostático Específico) 

 

F Para fazer exame de palpação da mama para 
prevenção do câncer de mama 

 

G Para fazer ou pegar pedido de Mamografia (exame 
para prevenção do câncer de mama) 

 

H Para fazer exame de lâmina (PAPANICOLAOU) para 
prevenção do câncer do útero  

 

I Para receber orientações sobre atividades 
desenvolvidas na comunidade como caminhadas, 
grupos de atividades ou outros semelhantes 

 

J Para participar de grupos de hipertensos/diabéticos   
K Para participar de grupos de saúde da mulher  
L Para participar de grupos de gestantes  
M Para participar de outros grupos diferentes dos citados 

anteriormente____________________ 
 

N Para outros atendimentos de prevenção de doenças 
ou para promoção da saúde diferentes dos citados 
anteriormente_________________________________
_____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
16.a __ 
16.b __ 
 
16.c __ 
16.d __ 
 
16.e __ 
 
 
16.f __ 
 
16.g __ 
 
16.h __ 
 
16.i __ 
 
 
16.j __ 
16.k __ 
16.l __ 
16.m _ 
 
 
16. n _ 
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Ler esta questão para o entrevistado somente se a resposta à questão 15 for 
“UBS do bairro”. As opções, de “A” a “N” devem ser lidas calma e 
pausadamente, dando tempo ao entrevistado para pensar na resposta. Anotar 
na coluna ao lado, no número correspondente ao item perguntado, o número 2 
se a resposta for positiva e número 1 quando negativa. 
 
Questão 17:  
49. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, 

para você ou outra pessoa de sua família, quando está doente?  
LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 

17 ___ 

Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14. 
 
Questão 18:  
50. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, 

para você ou outra pessoa de sua família, para um problema de 
saúde completamente novo, que não seja uma urgência? 

Quando eu falo problema de saúde completamente novo que não 
seja uma urgência, eu quero dizer: algum problema de saúde que 
não exija atendimento imediato e pelo qual você ainda não procurou 
orientação de um profissional de saúde. 
 LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
____________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

18 ___ 
 
 
 
 
 
 
  

Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14.  
 
Questão 19:  
51. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, 

para você ou outra pessoa de sua família, para seguimento, ou 
seja, para acompanhamento de um problema de saúde ou 
retorno?  

LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ: 
__________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

19 ___ 

Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14. Se a resposta 
desta questão foi “outro serviço” vá para a questão 23. 
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Questão 20:  
FAZER AS PERGUNTAS 20, 21 E  22  SE A RESPOSTA DA 
QUESTÃO ANTERIOR FOI: UBS DO BAIRRO 
52. Eu vou falar alguns tipos de atendimento. Você poderia me 

dizer qual o tempo que você frequentemente espera entre a 
marcação da consulta e o dia do atendimento? 

d) Consulta por motivo de doença que não seja urgente; quer 
dizer, problema de saúde que não seja urgente é o atendimento 
por algum problema de saúde que não exija atendimento 
imediato. 

____________________________________________________ 
e) Consulta para acompanhamento de problemas de saúde 

diagnosticados anteriormente: 
___________________________________________________ 
f) Consulta para avaliação de resultados de exames ou 

outras situações 
semelhantes:_________________________________________ 

 
 
 
 
 
20.a __ 
 
 
 
20.b __ 
 
 
20.c __ 
 

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta. 
 
Questão 21 e 22:  
53. Você procurou o serviço de saúde do bairro, durante o último 

ano, para avaliação de resultados de exames? 
     1. NÃO     2. SIM 
 

21 ___ 

54. Você procurou o serviço de saúde do bairro, durante o último 
ano, para conseguir receita de medicamentos (prescrição de 
medicamentos) que você ou outra pessoa de sua família use de 
forma contínua? 

     1. NÃO     2. SIM 

22 ___ 

Anotar na última coluna o número correspondente à resposta. 
 
Questão 23:  
55. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento 

quando precisa trocar receita de medicamentos passados 
(prescritos) por outro profissional, para você ou outra pessoa de 
sua família? 

      LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
     1. UBS do bairro  
     2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

23 ___ 

Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14. 
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Questão 24:  
56. Em qual serviço de saúde você costuma procurar atendimento, 

para você ou outra pessoa de sua família, para conseguir um 
encaminhamento para outros serviços de saúde?  
LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 

_____________________________________________ 
INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

24 ___ 

Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14. Se a resposta 
desta questão foi “outro serviço” vá para a questão 26. 
 
Questão 25:  
FAZER A PROXIMA PERGUNTA SE A RESPOSTA DA QUESTÃO 
ANTERIOR FOI: UBS DO BAIRRO 

 

57. Você pode me dizer para quais serviços você pediu 
encaminhamento durante o último ano? 

     R.__________________________________________________ 

25___ 

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta. 
 
Questão 26: 
58. Em qual serviço de saúde você, ou outra pessoa de sua 

família, procuraria atendimento para um problema urgente de 
saúde? Ou seja, por algum problema de saúde que tenha 
necessidade de atendimento imediato e que após o atendimento 
exige a permanência no estabelecimento de saúde. 
LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA 
1. UBS do bairro  
2. Outro serviço (Neste caso perguntar qual) 
_____________________________________________ 

INDEPENDENTEMENTE DA RESPOSTA, PERGUNTAR POR QUÊ:  
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
FAZER AS PRÓXIMAS PERGUNTAS APENAS SE O 
ENTREVISTADO FOR USUÁRIO DA UBS DO BAIRRO 
 

 
 
 
 
26 ___ 

 Para essa questão vale a mesma instrução dada na questão 14.  
 
As questões seguintes (27 a 33) se destinam apenas a entrevistados que 
utilizam a UBS do bairro (independente do tipo de serviço para o qual utiliza a 
unidade de saúde). 
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Questões 27 e 28:  
59. Qual o tempo que geralmente você espera para ser atendido 

em uma consulta de urgência, ou seja, por algum problema de 
saúde que tenha necessidade de atendimento imediato e que 
após o atendimento exige a permanência no estabelecimento de 
saúde?  

R.____________________________________________________ 

27 ___ 

 
60. Quando você chega à UBS do seu bairro, qual o tempo que 

você geralmente espera para que alguém procure saber o que 
você precisa? 

R.____________________________________________________ 

  
28 ___ 

A resposta deve ser espontânea e registrada utilizando as palavras do 
entrevistado; caso o entrevistado responda “não sei”, anote no espaço 
destinado à resposta.  
 
Questão 29:  
61. Você acha que os profissionais da UBS do bairro conhecem 

muito bem sua família?  
1. NÃO  
2. SIM - Qual ou quais?    (resposta espontânea; pode anotar 

mais de uma categoria profissional, caso sejam referidas 
espontaneamente) 

 
R.______________________________________________________ 

 
 
29 ___ 
 
 

Se a resposta for NÃO, anotar 1 na coluna ao lado. Se a resposta for SIM, 
anotar 2 e perguntar qual ou quais – a resposta deve ser espontânea; registrar 
todas as categorias profissionais citadas pelo entrevistado. 
 
Questão 29.1 e 29.2:  
29.1. Você saberia dizer o nome deles?  
     1. NÃO            2. SIM 

29.2. Você acha que eles conhecem você e outras pessoas de 

sua família pelo nome? 

        1. NÃO            2. SIM 

29.1 __ 
 
29.2 __ 

Se a resposta for NÃO, anotar 1 na coluna ao lado. Se a resposta for SIM, 
anotar 2. 
 
Questão 30:  
62. Quando você procura atendimento na UBS do bairro, você 

acha que geralmente os profissionais conseguem atender suas 
necessidades, ou seja, dar respostas aos motivos de sua procura 
ao serviço? 

     1. NÃO  
     2. SIM - Qual ou quais?   (resposta espontânea; pode anotar mais 
de uma categoria profissional, caso sejam referidas 
espontaneamente) 
 R.___________________________________________________ 

30 ___ 
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Se a resposta for NÃO, anotar 1 na coluna ao lado. Se a resposta for SIM, 
anotar 2 e perguntar qual ou quais – a resposta deve ser espontânea; registrar 
todas as categorias profissionais citadas pelo entrevistado. 
 
Questões 30.1, 31 e 32:  
30.1. Você saberia dizer o nome deles?  
1. NÃO            2. SIM 
63. Quando você tem um problema de saúde e procura a Unidade 
de Saúde de seu bairro, você é frequentemente atendido pelo mesmo 
profissional? 
1. NÃO            2. SIM 

30.1 __ 
 
 
31 ___ 
 

64. Os profissionais de saúde que atendem você na Unidade de 
Saúde de seu bairro são frequentemente os mesmos que atendem as 
outras pessoas de sua família? 
1. NÃO            2. SIM 

32 ___ 
 

Se a resposta for NÃO, anotar 1 na coluna ao lado. Se a resposta for SIM, 
anotar 2. 
 
Questão 33:  
65. Você acha que as pessoas que atendem você na Unidade de 
Saúde do bairro se interessam por outros aspectos de sua vida, além 
de doenças que você ou outra pessoa de sua família apresentem?  
1. NÃO 
2. SIM - Qual ou quais?   (resposta espontânea; pode anotar mais de 
uma categoria profissional, caso sejam referidas espontaneamente) 
 R.____________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
33 ___ 
 
 
 
 
 
 

Se a resposta for NÃO, anotar 1 na coluna ao lado. Se a resposta for SIM, 
anotar 2 e perguntar qual ou quais – a resposta deve ser espontânea; registrar 
todas as categorias profissionais citadas pelo entrevistado. 
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APÊNDICE C 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Esta pesquisa será realizada pelo Departamento de Medicina Social da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob 

coordenação da médica Gisele Paula Martins com orientação da Professora 

Doutora Aldaísa Cassanho Forster. 

O objetivo do estudo é avaliar os serviços de saúde no município de 

Uberaba. Serão avaliados diversos aspectos, como: uso dos serviços, o 

acesso, tempo de espera e vínculo das pessoas com esses serviços. 

Para atingir este objetivo serão realizadas entrevistas com pessoas que, 

em suas casas, assumem a responsabilidade de procurar ajuda ou encaminhar 

os demais membros da família quando esses precisam de atendimentos no 

setor de saúde. A entrevista consta de 33 (trinta e três) perguntas sobre a 

situação de sua família e a utilização das unidades de saúde. 

Através desta entrevistadora gostaria de convidá-lo(a) a participar deste 

projeto de pesquisa. Sua participação é voluntária e você é livre para recusar 

ou interromper sua participação no estudo quando desejar. Sua identidade não 

será revelada e nenhum profissional das Unidades de Saúde terá 

conhecimento da identidade dos entrevistados, resguardando a 

confidencialidade das informações prestadas por você. 

É importante ressaltar que a não participação no estudo, nem o conteúdo 

de suas respostas interferirá no seu atendimento pela Unidade de Saúde. 

Se em algum momento da entrevista ou do trabalho de pesquisa houver 

dúvidas ou reclamação, coloco-me à disposição para ouvi-lo (a) e fazer o 

registro da mesma, se assim desejar. Meu telefone é: 9136 2914. Em caso de 

dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o 

Comitê Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, 

pelo telefone 3318-5854. 

Será lido para você o parágrafo a seguir e se concordar em participar, por 

favor, assine abaixo. 
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Declaro que minha assinatura neste documento e minha participação são 

de livre e espontânea vontade, estando ciente que os resultados da pesquisa 

poderão ser divulgados e utilizados em estudos e publicações futuras. 

Ficam-me assegurados os seguintes direitos: liberdade para interromper a 

participação em qualquer fase da pesquisa e no momento em que julgar 

necessário; o sigilo da minha identidade e o conhecimento dos resultados 

obtidos, quando por mim solicitado. Declaro, ainda, ter recebido todos esses 

esclarecimentos por escrito, junto com este termo de consentimento. 

____________________________________________ 

Assinatura da pessoa entrevistada 

____________________________________________ 

Assinatura do entrevistador 

Número de identificação da entrevista: ________         

 

Data da entrevista: ____/ ____/ ________ 
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APÊNDICE D 

Matriz para identificação dos domicílios a serem visitados 

Área de Abrangência René Barsan 
Domicílios amostrados = 218 

IA = 40   N aleatório= 33 

Bairro Código 
Nº 

Quarteirão Domicílios a serem visitados 
Centro 331 10 9     

JD. Alexandre 
Campos 367 11 15     

JD. Alexandre 
Campos 367 9 2     

JD. Alexandre 
Campos 367 7 10     

JD. Alexandre 
Campos 367 4 1     

Morada das Fontes 353 33 21     
Morada das Fontes 353 32 11     
Morada das Fontes 353 29 8     
Morada das Fontes 353 26 6     
Morada das Fontes 353 23 4     
Morada das Fontes 353 21 7 47 87  
Morada das Fontes 353 18 5     
Morada das Fontes 353 16 1 41   
Morada das Fontes 353 13 19     
Morada das Fontes 353 12 32     
Morada das Fontes 353 10 29     
Morada das Fontes 353 7 4 44 85  
Morada das Fontes 353 5 39     
Morada das Fontes 353 3 15     

Mercês 354 20 1 41   
Mercês 354 21 14 54   
Mercês 354 26 2     
Mercês 354 29 6     
Mercês 354 30 27     
Mercês 354 35 12     

Bairro Olinda 362 2 26     
Bairro Olinda 362 3 36 76 116 156 
Bairro Olinda 362 6 12     
Bairro Olinda 362 8 2     
Bairro Olinda 362 9 6     
Bairro Olinda 362 12 13     
Bairro Olinda 362 13 9     
Bairro Olinda 362 14 6     
Bairro Olinda 362 15 25     
Bairro Olinda 362 16 39     
Bairro Olinda 362 17 39     
Bairro Olinda 362 19 26     
Bairro Olinda 362 21 13     
Bairro Olinda 362 23 7     
Bairro Olinda 362 24 19     
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Bairro Olinda 362 25 15     
Bairro Olinda 362 26 17     
Bairro Olinda 362 27 22     
Bairro Olinda 362 28 33     
Bairro Olinda 362 31 17     
Bairro Olinda 362 32 8     
Bairro Olinda 362 33 24     
Bairro Olinda 362 35 16     
Bairro Olinda 362 36 32     
Bairro Olinda 362 38 8 48   
Bairro Olinda 362 39 28     
Bairro Olinda 362 41 27     
Bairro Olinda 362 42 22     
Bairro Olinda 362 43 32     
Bairro Olinda 362 44 40     
Bairro Olinda 362 46 9     
Bairro Olinda 362 47 23     
Bairro Olinda 362 49 15     
Bairro Olinda 362 50 18     
Bairro Olinda 362 51 19     
Bairro Olinda 362 53 14     
Bairro Olinda 362 55 7     
Bairro Olinda 362 56 16     
Bairro Olinda 362 57 12     
Bairro Olinda 362 58 12     
Bairro Olinda 362 59 28     
Bairro Olinda 362 61 9     
Bairro Olinda 362 63 6     
Bairro Olinda 362 67 3     
Bairro Olinda 362 68 12     
Bairro Olinda 362 70 30     
Bairro Olinda 362 73 6     
Bairro Olinda 362 75 9     
Bairro Olinda 362 79 13     
Bairro Olinda 362 81 26     
Bairro Olinda 362 83 4     
Bairro Olinda 362 84 18     
Bairro Olinda 362 86 13     
Bairro Olinda 362 88 17     

Santa Marta 364 70 5     
Santa Marta 364 66 19     
Santa Marta 364 62 7     
Santa Marta 364 59 6     
Santa Marta 364 58 10     
Santa Marta 364 57 25     
Santa Marta 364 56 6     
Santa Marta 364 55 3     
Santa Marta 364 54 17     
Santa Marta 364 52 10     
Santa Marta 364 49 5     
Santa Marta 364 46 3     
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Santa Marta 364 45 17     
Santa Marta 364 44 25     
Santa Marta 364 42 8     
Santa Marta 364 41 17     
Santa Marta 364 40 29     
Santa Marta 364 38 12     
Santa Marta 364 37 25     
Santa Marta 364 35 5     
Santa Marta 364 34 4     
Santa Marta 364 33 16     
Santa Marta 364 32 32     
Santa Marta 364 31 31     
Santa Marta 364 30 35     
Santa Marta 364 29 35     
Santa Marta 364 28 6 46   
Santa Marta 364 27 10     
Santa Marta 364 25 22     
Santa Marta 364 19 1     
Santa Marta 364 17 1     
Santa Marta 364 16 22     
Santa Marta 364 15 26     
Santa Marta 364 14 35 75 115  
Santa Marta 364 13 5     
Santa Marta 364 12 19     
Santa Marta 364 10 23     
Santa Marta 364 8 1     
Santa Marta 364 7 15 55   
Santa Marta 364 5 28     
Santa Marta 364 3 5     

São Sebastião 365 4 9     
São Sebastião 365 5 7     
São Sebastião 365 6 17     
São Sebastião 365 7 25     
São Sebastião 365 9 18     
São Sebastião 365 11 17     
São Sebastião 365 12 34     
São Sebastião 365 15 8     
São Sebastião 365 16 31     
São Sebastião 365 17 25 65   
São Sebastião 365 19 17     
São Sebastião 365 22 18     
São Sebastião 365 23 26     
São Sebastião 365 24 33     
São Sebastião 365 26 32     
São Sebastião 365 27 33     
São Sebastião 365 30 21     

Calixto Cecílio 363 2 12     
Calixto Cecílio 363 3 33     
Calixto Cecílio 363 6 1     
Calixto Cecílio 363 9 22 22   
Calixto Cecílio 363 10 21 54   
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Calixto Cecílio 363 11 33    
Calixto Cecílio 363 13 19    
Calixto Cecílio 363 16 31    
Calixto Cecílio 363 17 35    
Calixto Cecílio 363 18 38    
Calixto Cecílio 363 19 37    
Calixto Cecílio 363 20 32 72   
Calixto Cecílio 363 22 5    
Calixto Cecílio 363 23 7    
Calixto Cecílio 363 25 33    
Calixto Cecílio 363 26 25    
Calixto Cecílio 363 27 23    
Calixto Cecílio 363 28 30    
Calixto Cecílio 363 29 37    
Calixto Cecílio 363 30 36    
Calixto Cecílio 363 31 15 55   
Calixto Cecílio 363 34 36    
Calixto Cecílio 363 35 20 65 105  
Calixto Cecílio 363 37 11 51   
Calixto Cecílio 363 38 28 68   

Calixto Cecílio 363 39 34    
Calixto Cecílio 363 42 52    
Calixto Cecílio 363 43 37    
Calixto Cecílio 363 44 23 63   
Calixto Cecílio 363 45 40 80   
Calixto Cecílio 363 46 39 79   
Calixto Cecílio 363 48 2 42   

Umuarama 392 3 5    
Umuarama 392 5 3    
Umuarama 392 6 25    

Pontal 391 2 7    
Pontal 391 4 15    
Pontal 391 8 7    
Pontal 391 17 34    
Pontal 391 20 10    

Vila Planalto 384 1 13 53 93  
Vila Planalto 384 4 8    
Vila Planalto 384 6 6    
Vila Planalto 384 8 11    
Vila Planalto 384 10 14    
Vila Planalto 384 20 5    
Vila Planalto 384 24 9    
Vila Planalto 384 25 25    
Vila Planalto 384 30 9    
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Área de Abrangência Juca Inácio 
domicílios amostrados = 138  

IA = 40 
Bairro Código Nº Quarteirão Domicílios a serem visitados 

JD. Alexandre Campos 367 1 3   
JD. Alexandre Campos 367 3 12   
Morada das Fontes 353 30 35   
Maria Helena 366 1 40   
Maria Helena 366 3 14   
Maria Helena 366 5 6   
Maria Helena 366 7 9   
Maria Helena 366 10 13   
Maria Helena 366 12 7   
Maria Helena 366 13 18   
Maria Helena 366 15 13   
Maria Helena 366 16 20   
Maria Helena 366 18 2 42  
Maria Helena 366 19 37   
Maria Helena 366 21 4   
Maria Helena 366 24 7   

Santa Marta 364 1 7   
São Benedito 368 4 5 45  
São Benedito 368 5 15   
São Benedito 368 7 26   
São Benedito 368 8 20   
São Benedito 368 10 6   
São Benedito 368 13 0   
São Benedito 368 14 15   
São Benedito 368 17 0   
São Benedito 368 18 18   
São Benedito 368 19 36   
São Benedito 368 21 9   
São Benedito 368 22 12   
São Benedito 368 23 34   
São Benedito 368 24 26   
São Benedito 368 26 20   
São Benedito 368 31 25   
São Benedito 368 34 4   
São Benedito 368 38 3   
São Benedito 368 41 14   
São Benedito 368 43 15   
São Benedito 368 45 15   
São Benedito 368 47 2   
São Benedito 368 50 23   
São Benedito 368 53 6   
São Benedito 368 54 30   
São Benedito 368 56 10   
São Benedito 368 57 9   
São Benedito 368 58 29   
São Benedito 368 59 6 46  
São Benedito 368 61 8   
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São Benedito 368 65 11   
São Benedito 368 67 7   
São Benedito 368 70 3   
São Benedito 368 71 20   
São Benedito 368 72 18   
São Benedito 368 73 18   
São Benedito 368 75 4   
São Benedito 368 77 10   
São Benedito 368 80 10   
São Benedito 368 83 35   
São Benedito 368 84 32   
São Benedito 368 85 33   
São Benedito 368 86 14   
São Benedito 368 87 15   
São Benedito 368 90 2   
São Benedito 368 107 8   
São Benedito 368 109 11   
São Benedito 368 110 18   
São Benedito 368 111 21   
São Benedito 368 112 7 47  
São Benedito 368 113.1 7   

Santa Maria 382 5 6   
Santa Maria 382 6 7   
Santa Maria 382 7 19   
Santa Maria 382 8 4 44  
Santa Maria 382 9 16   
Santa Maria 382 11 24   
Santa Maria 382 12 11   
Santa Maria 382 18 13   
Santa Maria 382 19 24   
Santa Maria 382 20 30   
Santa Maria 382 21 31   
Santa Maria 382 23 10   
Santa Maria 382 24 17   
Santa Maria 382 26 4   
Santa Maria 382 27 14   
Santa Maria 382 28 15   
Santa Maria 382 29 16   
Santa Maria 382 30 25   
Santa Maria 382 38 22   
Santa Maria 382 39 30   
Santa Maria 382 41 9   
Santa Maria 382 42 17   
Santa Maria 382 45 11   
Santa Maria 382 46 14   
Santa Maria 382 47 15   
Santa Maria 382 49 2   
Santa Maria 382 50 4   
Santa Maria 382 58 26   
Santa Maria 382 60 11   
Santa Maria 382 62 4   
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Santa Maria 382 63 1   
Santa Maria 382 64 6   
Santa Maria 382 66 8   
Santa Maria 382 68 10   
Santa Maria 382 69 15   
Santa Maria 382 70 24   
Santa Maria 382 72 3   
Santa Maria 382 73 4   
Santa Maria 382 74 16   
Santa Maria 382 78 24   
Santa Maria 382 80 8   
Santa Maria 382 81 19   
Santa Maria 382 82 31   
Santa Maria 382 83 25   
Santa Maria 382 85 2   
Santa Maria 382 87 18   
Santa Maria 382 89 4   
Santa Maria 382 90 6   
Santa Maria 382 91 4   
Santa Maria 382 97 33   
Santa Maria 382 98 26   
Santa Maria 382 99 15   
Santa Maria 382 100 17   
Santa Maria 382 101 31   
Santa Maria 382 106 2   
Santa Maria 382 107 28   
Santa Maria 382 108 38   
Santa Maria 382 109 34   
Santa Maria 382 111 4   
Santa Maria 382 115 3   
Santa Maria 382 119 13 53 93 
Santa Maria 382 120 4   
Santa Maria 382 122 11   
Santa Maria 382 126 1   
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Área de Abrangência João Rezende (Tutunas) 

Domicílios amostrados = 117 
Bairro Código Nº Quarteirão Domicílios a serem visitados 

Morada das Fontes 353 6 3 43 83 123 
Mercês 354 1 5    
Mercês 354 5 4    
Mercês 354 6 12    
Mercês 354 8 9    
Mercês 354 10 5    
Mercês 354 11 29    
Mercês 354 12 29    
Mercês 354 14 9    
Mercês 354 15 26 66   
Mercês 354 17 9    
Mercês 354 18 8    
Mercês 354 19 34    

Vila Celeste 355 2 13    
Vila Celeste 355 4 13    
Vila Celeste 355 17 12    
Vila Celeste 355 19 2    

Mercês 354 33 7    
Mercês 354 36 2    
Mercês 354 38 2 42   
Mercês 354 39 2 42   
Mercês 354 41 12    
Mercês 354 42 11    

Tutunas 356 1 20    
Tutunas 356 2 13 53   
Tutunas 356 3 3    
Tutunas 356 4 24    
Tutunas 356 8 11    
Tutunas 356 11 5    
Tutunas 356 15 18    
Tutunas 356 20 9    
Tutunas 356 21 29    
Tutunas 356 25 18    
Tutunas 356 27 15    
Tutunas 356 30 21    
Tutunas 356 34 1    

Jardim Uberaba 357 1 26 66 106  
Jardim Uberaba 357 2 29    
Jardim Uberaba 357 6 7    
Jardim Uberaba 357 7 24    
Jardim Uberaba 357 11 3    
Jardim Uberaba 357 13 5    
Jardim Uberaba 357 14 16 56   
Jardim Uberaba 357 16 10    
Jardim Uberaba 357 18 12 52   
Jardim Uberaba 357 19 13 53 93  
Jardim Uberaba 357 22 6    
Jardim Uberaba 357 23 31    
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Jardim Uberaba 357 27 11    
Jardim Uberaba 357 28 35    
Jardim Uberaba 357 29 33    
Jardim Uberaba 357 32 3    
Jardim Uberaba 357 34 10    
Jardim Uberaba 357 36 1    
Jardim Uberaba 357 40 6    
Jardim Uberaba 357 43 4    
Jardim Uberaba 357 44 13    
Jardim Uberaba 357 45 25    
Jardim Uberaba 357 46 35    
Jardim Uberaba 357 50 5    
Jardim Uberaba 357 51 3 43   
Jardim Uberaba 357 52 19 59   
Jardim Uberaba 357 53 30    
Jardim Uberaba 357 54 6    
Jardim Uberaba 357 55 5 45 65  
Jardim Uberaba 357 56 13 53 93 33 
Jardim Uberaba 357 57 6 46   
Jardim Uberaba 357 58 8    
Jardim Uberaba 357 63 14    
Jardim Uberaba 357 64 5 45 85  
Jardim Uberaba 357 66 34    
Jardim Uberaba 357 70 4    
Jardim Uberaba 357 73 2    
Jardim Uberaba 357 81 1    

Novo Horizonte 358 1 35 75   
Novo Horizonte 358 2 33    
Novo Horizonte 358 4 13    
Novo Horizonte 358 6 9    
Novo Horizonte 358 7 36    
Novo Horizonte 358 9 12    
Novo Horizonte 358 10 23    
Novo Horizonte 358 12 6    
Novo Horizonte 358 14 3    
Novo Horizonte 358 15 14    
Novo Horizonte 358 16 17    
Novo Horizonte 358 18 27    
Novo Horizonte 358 22 17    
Recanto das Torres 359 1 11    
Recanto das Torres 359 4 7    

Világio Del Fiori 360 5 3    
Res. Dom Eduardo 361 5 2    
Res. Dom Eduardo 361 12 5    
Res. Dom Eduardo 361 23 2    
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Área de Abrangência George Chireé 

Domicílios amostrados = 51 
IA = 40 

Bairro Código Nº Quarteirão 
Domicílios a 
serem visitados 

Alfredo Freire III 394 2 5  
Alfredo Freire III 394 5 19  
Alfredo Freire III 394 8 21  
Alfredo Freire III 394 18 2  

Alfredo Freire II 395 2 20  
Alfredo Freire II 395 4 9  
Alfredo Freire II 395 5 26  
Alfredo Freire II 395 8 10  
Alfredo Freire II 395 10 4  
Alfredo Freire II 395 11 16  
Alfredo Freire II 395 13 3  
Alfredo Freire II 395 14 21  
Alfredo Freire II 395 19 13  

Alfredo Freire 396 2 11  
Alfredo Freire 396 3 14  
Alfredo Freire 396 5 5  
Alfredo Freire 396 8 14  
Alfredo Freire 396 9 31  
Alfredo Freire 396 13 10  
Alfredo Freire 396 14 11  
Alfredo Freire 396 16 4  
Alfredo Freire 396 17 15  
Alfredo Freire 396 19 13  
Alfredo Freire 396 21 2  
Alfredo Freire 396 23 11  
Alfredo Freire 396 24 22  
Alfredo Freire 396 26 17  
Alfredo Freire 396 28 28  
Alfredo Freire 396 30 11  
Alfredo Freire 396 31 10  
Alfredo Freire 396 32 23  
Alfredo Freire 396 33 31  
Alfredo Freire 396 34 24  
Alfredo Freire 396 35 8  
Alfredo Freire 396 37 6  
Alfredo Freire 396 38 22  
Alfredo Freire 396 39 37  
Alfredo Freire 396 42 5  
Alfredo Freire 396 44 11  
Alfredo Freire 396 46 2 42 
Alfredo Freire 396 49 12  
Alfredo Freire 396 50 13  
Alfredo Freire 396 51 2  
Alfredo Freire 396 53 3 43 
Alfredo Freire 396 56 13  
Alfredo Freire 396 57 10  
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Alfredo Freire 396 58 19  
Alfredo Freire 396 59 23  
Alfredo Freire 396 60 23  
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Área de Abrangência Morumbi 

Domicílios amostrados = 70 
Bairro Código Nº Quarteirão Domicílios a serem visitados 

Res. Morumbi 387 3 2 
Res. Morumbi 387 4 6 
Res. Morumbi 387 4.1 3 
Res. Morumbi 387 5 25 
Res. Morumbi 387 6 29 
Res. Morumbi 387 8 6 
Res. Morumbi 387 9.1 3 
Res. Morumbi 387 10 23 
Res. Morumbi 387 12 8 
Res. Morumbi 387 13 26 
Res. Morumbi 387 15 12 
Res. Morumbi 387 16 17 
Res. Morumbi 387 17 33 
Res. Morumbi 387 18.1 11 
Res. Morumbi 387 20 6 
Res. Morumbi 387 21 20 
Res. Morumbi 387 23 3 
Res. Morumbi 387 24 19 
Res. Morumbi 387 26 5 

Pacaembu 388 1 18 
Pacaembu 388 4 1 
Pacaembu 388 7 5 
Pacaembu 388 10 4 
Pacaembu 388 12 11 
Pacaembu 388 14 12 
Pacaembu 388 18 5 
Pacaembu 388 22 9 
Pacaembu 388 28 4 
Pacaembu 388 35 1 
Pacaembu 388 37 14 
Pacaembu 388 40 7 
Pacaembu 388 43 5 

Beija Flor II 390 1 21 
Beija Flor II 390 2 30 
Beija Flor II 390 4 10 
Beija Flor II 390 5 22 
Beija Flor II 390 7 12 
Beija Flor II 390 9 7 
Beija Flor II 390 10 23 
Beija Flor II 390 11 28 
Beija Flor II 390 14 22 
Beija Flor II 390 17 7 
Beija Flor II 390 18 32 
Beija Flor II 390 20 16 
Beija Flor II 390 22 10 
Beija Flor II 390 24 3 
Beija Flor II 390 25 27 
Beija Flor II 390 27 1 
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Beija Flor II 390 28 6 
Beija Flor II 390 29 14 
Beija Flor II 390 30 23 
Beija Flor II 390 32 29 
Beija Flor II 390 34 32 
Beija Flor II 390 35 19 
Beija Flor II 390 37 18 
Beija Flor II 390 43 17 

Beija-Flor 389 2 4 
Beija-Flor 389 4 5 
Beija-Flor 389 6 6 
Beija-Flor 389 8 17 
Beija-Flor 389 10 18 
Beija-Flor 389 12 15 
Beija-Flor 389 17 8 
Beija-Flor 389 18 28 
Beija-Flor 389 20 14 
Beija-Flor 389 21 26 
Beija-Flor 389 23 10 
Beija-Flor 389 24 24 
Beija-Flor 389 26 12 

Jd. Copacabana 386 4 3 
Jd. Copacabana 386 25 2 
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                             Área de Abrangência Luiz Meneghello 

Domicílios amostrados = 142 
IA = 40  

Bairro Código Nº Quarteirão Domicílios a serem visitados  
Pq. Américas 381 2 14   
Pq. Américas 381 4 14   
Pq. Américas 381 8 11   
Pq. Américas 381 12 1   
Pq. Américas 381 13 11   
Pq. Américas 381 14 13   
Pq. Américas 381 16 15   
Pq. Américas 381 17 20   
Pq. Américas 381 19 7   
Pq. Américas 381 22 8   
Pq. Américas 381 24 14   
Pq. Américas 381 25 24   
Pq. Américas 381 28 2   
Pq. Américas 381 29 26   
Pq. Américas 381 32 3   
Pq. Américas 381 33 22   
Pq. Américas 381 35 6   
Pq. Américas 381 36 12   
Pq. Américas 381 37 15   
Pq. Américas 381 39 19   
Pq. Américas 381 41 17   
Pq. Américas 381 42 30   
Pq. Américas 381 45 1   
Pq. Américas 381 46 7   
Pq. Américas 381 48 7   
Pq. Américas 381 50 3   
Pq. Américas 381 52 3   
Pq. Américas 381 53 18   
Pq. Américas 381 55 14   
Pq. Américas 381 57 2   
Pq. Américas 381 58 8   
Pq. Américas 381 59 27   
Pq. Américas 381 61 1   
Pq. Américas 381 63 2   
Pq. Américas 381 65 8   
Pq. Américas 381 66 23   
Pq. Américas 381 67 28   
Pq. Américas 381 69 4   
Pq. Américas 381 70 6   
Pq. Américas 381 71 14   
Pq. Américas 381 72 26   
Pq. Américas 381 73 33 73 113 
Pq. Américas 381 79 11   
Pq. Américas 381 81 3   
Pq. Américas 381 82 10   
Pq. Américas 381 83 10   
Pq. Américas 381 84 28   
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Pq. Américas 381 85 28   
Pq. Américas 381 87 20   
Pq. Américas 381 89 15   
Pq. Américas 381 91 5 45  
Pq. Américas 381 93 10   
Pq. Américas 381 95 4   
Pq. Américas 381 96 23   
Pq. Américas 381 97 33   
Pq. Américas 381 98 14   
Pq. Américas 381 100 5   
Pq. Américas 381 101 20   
Pq. Américas 381 103 11   
Pq. Américas 381 104 13   
Pq. Américas 381 105 33   
Pq. Américas 381 107 2 42  
Pq. Américas 381 109 6   
Pq. Américas 381 113 8   
Pq. Américas 381 114 16   
Pq. Américas 381 115 20   
Pq. Américas 381 116 26   
Pq. Américas 381 118 4   
Pq. Américas 381 120 21   
Pq. Américas 381 121 35   
Pq. Américas 381 122 30   
Pq. Américas 381 123 32   
Pq. Américas 381 125 5   
Pq. Américas 381 127 1   
Pq. Américas 381 128 20   
Pq. Américas 381 131 20   

Vila Raquel 383 3 4   
Vila Raquel 383 4 12   
Vila Raquel 383 6 17   
Vila Raquel 383 7 21   
Vila Raquel 383 8 21   
Vila Raquel 383 9 18   
Vila Raquel 383 10 17   
Vila Raquel 383 11 31   
Vila Raquel 383 12 31   
Vila Raquel 383 13 24   
Vila Raquel 383 16 16   
Vila Raquel 383 23 39   
Vila Raquel 383 27 17   
Vila Raquel 383 30 7   
Vila Raquel 383 32 17   
Vila Raquel 383 34 5   
Vila Raquel 383 35 18   
Vila Raquel 383 36 25   
Vila Raquel 383 38 2   

Vila Planalto 384 19 5 45  
Vila Planalto 384 18 8   
Vila Planalto 384 17 14   
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Vila Planalto 384 15 3 43  
Vila Planalto 384 13 3   

Volta Grande 380 1 5 45  
Volta Grande 380 2 39 79  
Volta Grande 380 3 31   
Volta Grande 380 4 12   
Volta Grande 380 5 5 45  
Volta Grande 380 6 30   
Volta Grande 380 8 7 47  
Volta Grande 380 9 31   
Volta Grande 380 10 25   
Volta Grande 380 11 32 72  
Volta Grande 380 12 39 79 119 
Volta Grande 380 14 2 42  
Volta Grande 380 15 34   
Volta Grande 380 18 26 66  
Volta Grande 380 19 35   
Volta Grande 380 20 32   
Volta Grande 380 21 24   
Volta Grande 380 22 10 50  
Volta Grande 380 23 36   
Volta Grande 380 24 13 53  
Volta Grande 380 25 18   
Volta Grande 380 26 10 50  
Volta Grande 380 27 34   
Volta Grande 380 28 25   
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Área de Abrangência CAMM 
domicílios amostrados = 64 

 
Bairro Código Nº Quarteirão 
Centro 331 15 2   
Centro 331 5 8   
Centro 331 4 22   
Maria Helena 366 29 8   
Maria Helena 366 27 16   
São Benedito 368 152 30   
São Benedito 368 151 8   
São Benedito 368 148 14   
São Benedito 368 147 30   
São Benedito 368 143 7   
São Benedito 368 141 3   
São Benedito 368 140 11   
São Benedito 368 138 2   
São Benedito 368 137 18   
São Benedito 368 134 11   
São Benedito 368 133 22   
São Benedito 368 132 24   
São Benedito 368 131 25   
São Benedito 368 130 32   
São Benedito 368 128 23   
São Benedito 368 126 1 40  
São Benedito 368 123 17 57 97 
São Benedito 368 122 37   
São Benedito 368 121 27   
São Benedito 368 120 28 68  
São Benedito 368 119 37   
São Benedito 368 118 35   
São Benedito 368 117.1 8   
São Benedito 368 116 13   
São Benedito 368 106 20   
São Benedito 368 104 2   
São Benedito 368 103 16   
São Benedito 368 101 3   
São Benedito 368 100 3   
São Benedito 368 99 3   
São Benedito 368 97 24   
São Benedito 368 96 28   
São Benedito 368 95 34   
São Benedito 368 94 36   
São Benedito 368 92 35   
Bom Retiro 369 21 8 48  
Bom Retiro 369 20 20   
Bom Retiro 369 19 1 41  
Bom Retiro 369 18 14 54  
Bom Retiro 369 16 33   
Bom Retiro 369 15 22 62  
Bom Retiro 369 14 22 62  
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Bom Retiro 369 13 32   
Bom Retiro 369 10 13 53  
Bom Retiro 369 9 20 60  
Bom Retiro 369 8 33   
Bom Retiro 369 6 9 49  

 
 

 


