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RESUMO 

 

TONHÁ, ACM. Desempenho dos serviços de saúde dos municípios do 
Entorno Sul Do Distrito Federal. [dissertação] Goiânia: Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás; 2014.  

INTRODUÇÃO:Desde a implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, o 
acesso aos serviços de saúde no Brasil tem aumentado consideravelmente. 
Apesar do aumento, o SUS vem enfrentando amplas dificuldades ligadas à 
estruturação do novo modelo de atenção à saúde e acesso o que pode 
comprometer o desempenho dos serviços de saúde.Sendo assim, é importante 
que os gestores tenham conhecimento do desempenho dos serviços de saúde 
e que as ações sejam realizadas a partir de um modelo gerencial participativo e 
democráticoem conformidade com as características de cada 
região.OBJETIVO: Analisar o desempenho dos serviços de saúde dos 
municípios que compõe o Entorno Sul da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF, na perspectiva do 
residente. METODOLOGIA: Estudo epidemiológico, descritivo, transversal do 
tipo inquérito domiciliar de base populacional. Amostra de 605residentes, 
selecionadas aleatoriamente. Utilizado questionário previamente validado. Os 
dados foram digitados em banco específico e analisado pelo programa 
StatisticalPackage For The Social Science. Foram realizados cruzamentos, 
frequências simples e intervalo de confiança a 95%%. RESULTADOS:Foram 
construídos dois artigos científicos. O primeiro artigo "Acesso aos serviços de 
saúde nos municípios do Entorno Sul do Distrito Federal” foi elaborado como 
subsídio metodológico para o trabalho. O segundo artigo “Desempenho dos 
serviços de saúde do Entorno Sul do Distrito Federal, na perspectiva do 
residente” fez um levantamento dos fatores que interferem no desempenho dos 
serviços de saúde dos municípios estudados, conforme perspectiva do 
residente. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que o desempenho dos serviços de 
saúde na região de estudo é influenciado principalmente pela condição social 
das pessoas e pelo local onde residem, o que permite aos gestores estudar o 
cenário para reorientar a forma de atendimento e adequar a assistência a 
saúde àquela população. 
 
Palavras-chave: Desempenho, Acesso, Serviços de Saúde, Inquéritos 
populacionais. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

TONHÁ, ACM. Performance of health care services in the municipalities of 
EntornoSul Do Distrito Federal (Surrounding South area of  Federal 
District) . [ dissertation ] Goiânia: Post Graduation Program in Nursing  at 
School of Nursing, Federal University of Goiás ; 2014. 217. p. 

INTRODUCTION: Since the implementation ofSistemaÚnico de Saúde- SUS 
(Unified Health System), the access to health care services in Brazil has 
increased substantially. Despite of this, SUS has been facing large difficulties to 
establish and about the access to this new model of health care, which can 
compromise this service.  So, it is important that managers be aware of health 
care services performance and the actions are developed through a 
participatory and democratic management model according to the 
characteristics of each region. GOALS: TO analyze the health care services 
performance in municipalities   in EntornoSul da RegiãoIntegrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal RIDE- DF (Surrounding South Area of 
Integrated Development Region in Federal District), through habitant’s 
view.METHODS: An epidemiological, descriptive, transversalstudy based on 
population with a household survey. Samples of 605 habitants were randomly 
selected. A questionnaire previously validated was used. Data were typed in a 
specific database and analyzed using Statistical Package for the Social Science 
program. Crossings, simple frequencies and a 95 % confidence interval were 
done.RESULTS: two scientific studies were written. The first article "Access to 
health services inEntornoSul Do Distrito Federal (SurroundingSouthArea of 
Federal District)" was developed as a methodological allowance for this job . 
The second article “Performance of health services inEntornoSul do Distrito 
Federal(South Surrounding Area of  Federal District) through habitant’s view“, a 
survey of factors that affect health care services performancein these cities was 
done,according to the habitant’s view.CONCLUSIONS: it can be concluded that 
health care services performance in thisarea is mainly influenced by social 
condition of people and place where they live, which enables managers to study 
andredirecttosuitthe way health care assistance is provided for those people. 

Keywords:Performance,Access,Health CareServices, Population Surveys. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

TONHÁ, ACM. Desempeño de los servicios de salud de los dos municipios 
del Entorno Sur Del Distrito Federal. [Disertación] Goiânia: Programa de 
Pos-Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Federal de Goiás; 2014.  

INTRODUCCIÓN: Desde la implantación del Sistema Único de Salud – SUS, el 
acceso a los servicios de salud en el Brasil ha aumentado considerablemente. 
A pesar del aumento, el SUS viene enfrentando amplias dificultades ligadas a 
la estructuración del nuevo modelo de atención a la salud y acceso lo que 
puede comprometer el desempeño de los servicios de salud. Siendo así, es 
importante que los gestores tengan conocimiento del desempeño de los 
servicios de salud y que las acciones sean realizadas a partir de un modelo 
gerencial participativo y democrático en conformidad clonas características de 
cada región. OBJETIVO: Analizar el funcionamiento de los servicios de salud 
de los municipios que componen el Entorno Sur de la Región Integrada de 
Desarrollo del Distrito Federal y Entorno – RIDE-DF, desde la perspectiva del 
residente. METODOLOGÍA: Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal 
del tipo encuesta domiciliar de base poblacional. Muestra de 605 residentes, 
seleccionadas aleatoriamente. Fue utilizado cuestionario previamente validado. 
Los datos fueron digitados en un banco específico y analizado por el programa 
StatisticalPackageForThe Social Science. Cruces fueron realizados, 
frecuencias simples e intervalo de confianza a un95%.RESULTADOS:Fueron 
construidos dos artículos científicos. El primer artículo "Acceso a los servicios 
de salud en los municipios del Entorno Sur del Distrito Federal” fue elaborado 
como subsidio metodológico para el trabajo. El segundo artículo “Desempeño 
de los servicios de salud del Entorno Sur del Distrito Federal, desde la 
perspectiva del residente” hizo un levantamiento de los factores que interfieren 
en el desempeño de los servicios de salud de los municipios estudiados, 
conforme perspectiva del residente. CONCLUSIÓN: Se puede concluir que el 
funcionamiento de los servicios de salud en la región de estudio es influenciado 
principalmente por la condición social de las personas y por el local donde 
residen, lo que les permite a los gestores estudiar el escenario para reorientar 
la forma de atendimiento y adecuar la asistencia de la salud a aquella 
población. 
 
Palabras claves: Desempeño, Acceso, Servicios de Salud, Encuestas 
poblacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 A Dissertação apresentada é resultado de experiências vividas ainda na 

graduação e que me fizeram refletir sobre a conquista por parte da população 

do direito ao acesso a um sistema de saúde público e universal e também 

sobre a realidade do acesso dessa mesma população aos serviços públicos de 

saúde. 

 De 2006 a 2010, durante a graduação, tive a oportunidade de participar 

de diversos projetos de extensão como: Programa de Educação Tutorial – 

PET/SAÚDE; Programa de formação de Agentes Comunitários de Saúde – 

ACS; Pesquisa sobre amamentação no contexto da comunidade; Caminhada 

Ecológica, sob coordenação da Fundação Jaime Câmara de Goiás e Projeto 

RONDON, sob coordenação do Ministério da Defesa, entre outros. 

 Essas e outras experiências me fizeram aproximar da pesquisa, 

perceber a sua importância em diferentes realidades e entender um pouco dos 

efeitos causados pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde pela 

população, bem como a dificuldade dos profissionais e gestores em direcionar 

o atendimento às comunidades. 

 No final do ano de 2010, participei como entrevistadora do “Inquérito 

RIDE-DF”, realizado nos municípios de Goiás que se localizam próximo ao 

Distrito Federal – DF. Pesquisa desenvolvida em parceria com a Universidade 

de Brasília – UnB e Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, recebemos 

treinamento específico em Brasília e participamos de discussões na cidade do 

Rio de Janeiro. 

No ano de 2012 tive a oportunidade de me ingressar no mestrado e 

trabalhar com parte do instrumento de pesquisa que diz respeito ao módulo 

que se trata do “Desempenho do sistema de saúde”, que teve como produto o 

presente trabalho.  Trabalhamos com diversas variáveis relacionadas a esse 

módulo e com foco na dimensão de desempenho denominada acesso aos 

serviços de saúde. 

 



 

O referencial teórico desse trabalho está dividido em três capítulos e 

subcapítulos: 

 Atenção à saúde no Brasil: Regiões Integradas de Desenvolvimento; 

Região Integrada do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF; 

 Inquéritos de base populacional; 

 Desempenho dos serviços de saúde: Acesso e utilização dos serviços 

de saúde. 

O método segue o tipo de estudo transversal e descreve como a pesquisa 

foi desenvolvida desde o inquérito de base populacional domiciliar. Os 

resultados são apresentados em dois artigos científicos. O primeiro artigo 

"Acesso aos serviços de saúde nos municípios do Entorno Sul do Distrito 

Federal” foi elaborado como subsídio metodológico para o trabalho. O segundo 

artigo “Desempenho dos serviços de saúde do Entorno Sul do Distrito Federal, 

na perspectiva dos residentes” fez um levantamento dos fatores que interferem 

no desempenho dos serviços de saúde dos municípios estudados, conforme 

perspectiva do residente. 

Por fim, são apresentados os anexos, com a comprovação do comitê de 

ética e o instrumento de coleta de dados utilizado para o estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

As instituições e órgãos públicos de saúde prestam serviços e ações 

gratuitas aos seus usuários, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS que, 

conforme a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica de Saúde 8.080 devem 

oferecer ao usuário assistência baseada na promoção, proteção e recuperação da 

saúde. As ações devem ser oferecidas desde Atenção Básica à Atenção de Média e 

Alta Complexidade e os níveis de Atenção deverão ser norteados pelos princípios 

assistenciais da Universalidade, Equidade e Integralidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007). 

Desde a implantação do SUS, o acesso aos serviços de saúde no Brasil tem 

aumentado consideravelmente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD realizada em 1981, antes da criação do SUS, 8% de toda 

população brasileira afirmavam ter usado algum tipo de serviço de saúde, enquanto 

em 2008, 14,2% da população relatavam uso de algum tipo de serviço de saúde 

pública (PAIM, TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, MACINKO, 2011). 

Apesar do aumento do uso dos serviços de saúde no Brasil, ainda é 

necessário avançar muito para assegurar os mínimos padrões de assistência de 

qualidade. Para isso, o SUS vem enfrentando amplas dificuldades ligadas à 

estruturação do novo modelo de atenção à saúde e ao acesso, o que pode 

comprometer o seu desempenho. No enfrentamento desses desafios se faz 

necessário que o processo de gestão mantenha um nível de organização resolutivo, 

com princípios que assegurem aos usuários o tratamento adequado e efetivo. Sendo 

assim, a gestão desses serviços baseia-se em um arcabouço legal que direciona as 

ações a partir de um modelo gerencial participativo e democrático. Dessa forma, a 

gestão configura-se como uma estratégia fundamental de políticas públicas de 

saúde (GUIZARDI, 2010).  

As políticas públicas em saúde devem apoiar-se em informações objetivas 

respaldadas por evidências científicas e a saúde pública e epidemiológica tem 

importante papel nesse processo. Desse modo, os gestores devem ser 

sensibilizados no que se refere aos principais problemas e iniquidades vividas pela 

população baseados em informações e evidências científicas das próprias políticas 

públicas de saúde (TAMAKI, TANAKA, FELISBERTO, ALVES, DRUMOND-JÚNIOR, 
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BEZERRA ET AL, 2012; INDICE DE DESEMPENHO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE, 2011). 

Em 2006, foi aprovado e regulamentado pela portaria nº 399/2006 e 

n°699/2006 do Ministério da Saúde o Pacto Pela Saúde que envolve os 

compromissos entre as três esferas de governo com ênfase nas necessidades de 

saúde dos usuários, o que implica o exercício de definição das três dimensões 

articuladas: Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS  

Em 2009, o Ministério,  por meio da portaria n° 2.669/2009,  estabelece as 

prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto 

pela Saúde, nos componentes pela Vida e de Gestão, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Em relação às propostas do Pacto em defesa do SUS, uma delas é a 

dedivulgar a Carta de.A carta baseia-se em seis princípios básicos de cidadania: 

todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde; 

todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema; todo 

cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação; todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, 

seus valores e seus direitos; todo cidadão também tem responsabilidades para que 

seu tratamento aconteça da forma adequada; todo cidadão tem direito ao 

comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam 

cumpridos. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito ao ingresso digno e integral 

no sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado conveniado ao SUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).Direito dos usuários do SUS 

Dentre os princípios da carta, há que se destacar o primeiro que assegura ao 

cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, visando a um 

atendimento mais justo e eficaz e preconiza queo acesso se dará prioritariamente 

pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica próximos ao local de moradia e que 

garanta a acessibilidade, implicando o fim das barreiras físicas e de comunicação, 

oferecendo condições de atendimento adequadas, especialmente a pessoas que 

vivem com deficiências, idosos e gestantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Para assegurar ao cidadão os princípios básicos discorridos na Carta e 

demais direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e Leis Orgânicas, os 
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gestores devem contar com uma rede de sistemas de informações hierarquizada e 

regionalizada que possa gerar indicadores para avaliação do desempenho dos 

serviços de saúde e que permita melhor direcionamento e planejamento adequado 

de ações prioritárias no setor saúde. Para isso, existem os Sistemas de Informação 

em Saúde - SIS. No âmbito da Atenção Básica em Saúde - ABS, os SIS, em se 

tratando da avaliação dos serviços de saúde pelos usuários, muitas vezes não têm 

permitido a construção de indicadores precisos para avaliação do desempenho do 

sistema de saúde. Com isso, os inquéritos de base populacional em saúde poderão 

auxiliar e suprir algumas lacunas geradas pelos SIS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007). 

Os inquéritos epidemiológicos de base populacional, além de se obter 

informações sobre a morbidade referida e estilos de vida saudáveis, também são 

utilizados para avaliar o funcionamento e a qualidade da assistência de saúde 

recebida pelos usuários. Informações obtidas através dos inquéritos de saúde 

podem complementar, de maneira importante, o conhecimento sobre as 

desigualdades em saúde, subsidiando a orientação das políticas públicas de saúde 

para o alcance de maior equidade e qualidade nos serviços de saúde oferecidos à 

população (PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE, 2010).  

Szwarcwald (2008) e Viacava (2008) afirmam que, através dos inquéritos de 

saúde, é possível conhecer o perfil de saúde e a distribuição de exposições e 

condições de risco. Além disso, possibilitam obter um grande número de indicadores 

para avaliação do desempenho do sistema de saúde, como o acesso, a utilização e 

o grau de satisfação do usuário com os serviços de saúde, em conjunto com as 

características sociodemográficas da população em estudo.  

Szwarcwald&Viacava (2008) e Conil (2012) relatam que, existe uma 

preocupação internacional em avaliar o desempenho do sistema de saúde. No ano 

de 2000, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde – OMS propôs uma 

metodologia para a avaliação de desempenho dos sistemas de saúde de seus 

países membros e os resultados dessa avaliação nortearam a Pesquisa Mundial de 

Saúde para suprir informações sobre o estado de saúde das populações. Os países 

da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, também, aderiram à proposta da 

OMS sendo que, no Brasil a pesquisa, foi realizada no ano de 2003 (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013; PESQUISA NACINAL DE SAÚDE, 2010). 
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No Brasil, o Ministério da Saúde tem feito substanciais investimentos na área, 

a partir dos anos 90, tais como o financiamento do Suplemento Saúde da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD em 1998, 2003 e 2008. Foi realizado em 

2003 pelo Instituto Nacional do Câncer o inquérito nacional sobre práticas 

preventivas e comportamentos relacionados à saúde. Logo após, foi desenvolvido 

no país o sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis através do uso de inquéritos por telefone nas 26 capitais brasileiras. 

Estudo denominado “Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

por inquérito telefônico - VIGITEL” -, com periodicidade anual desde o ano de 2006. 

(VIACAVA, SOUZA - JÚNIOR & MOREIRA, 2009; PESQUISA NACIONAL DE 

SAÚDE, 2010).   

A realização de inquéritos epidemiológicos, em regiões geográficas e 

específicas, é de extrema importância para gerar indicadores para avaliação do 

desempenho dos serviços de saúde, além de possibilitar a identificação de grupos 

populacionais de risco (SZWARCWAL, VIACAVA, 2008), como é o caso da região 

do Entorno no Distrito Federal,local desse estudo. 

Gouveia et. al. (2009) e Malta et. al. (2008) afirmam que o monitoramento e 

avaliação do desempenho de intervenções e programas de saúde têm ganhado 

importância nos últimos anos. O monitoramento e avaliação possibilitam garantir 

qualidade da atenção, além de identificar necessidades da população para 

direcionar, de forma adequada, os programas e políticas públicas em saúde em 

diferentes regiões do país 

Na região Centro-Oeste do Brasil, está localizada a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE-DF, instituída pela Lei 

Complementar nº. 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada pelo Decreto nº. 

2.710, de 04 de agosto de 1998, esse por sua vez foi alterado pelo Decreto nº. 

3.445, de 04 de maio de 2000, para efeitos de articulação da ação administrativa da 

União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal (BRASIL, 

2011).  

A RIDE-DF é composta por 19 municípios do Estado de Goiás e três de Minas 

Gerais, sendo divididos em quatro regiões: Entorno Sul, Entorno Norte, Região dos 

Pirineus e Região de Unaí. Composta por uma população heterogenia que migrou 

para região em busca de uma vida melhor devido à criação da Capital Federal. Com 
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essas e outras peculiaridades, o perfil de saúde, distribuição de exposição e 

condições de risco dessa população são diferenciados ao se comparar com o 

restante do país (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010). 

Nesse contexto, esse estudo pretende analisar o desempenho dos serviços 

de saúde dos municípios do Entorno Sul da RIDE, a partir da percepção dos 

residentes desses municípios. Trata-se do primeiro inquérito de saúde de base 

populacional concretizado na Região do Entorno Sul do Distrito Federal. 

O Entorno do Distrito Federal émarcado pelo crescimento desordenado e, 

apesar de estar próxima à Capital Federal, não conta com os mesmos benefícios e 

incentivos, de modo que grande parte dos habitantes exerce suas atividades 

laborais na Capital Federal por falta de oportunidade nos seus municípios de origem, 

gerando divisas para a capital federal e aumentando o desequilíbrio existente 

através desse fluxo migratório (COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANALTO CENTRAL, 2010).  

Esse quadro acaba gerando uma série de problemas regionais e 

desequilíbrios inter-regionais, principalmente no que tange à utilização de serviços 

públicos como segurança e saúde, gerando uma forte dependência do Distrito 

Federal, sobrecarregando seu sistema de saúde (COMPANHIA DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL, 2010). 

A participação de enfermeiros em inquéritos de base populacional em saúde é 

de suma importância, já que a porta de entrada para o usuário se dá principalmente 

na Estratégia de Saúde da Família – ESF e nas Unidades de Pronto Atendimento às 

urgências, locais em que os profissionais de enfermagem são os principais 

responsáveis pela coordenação das equipes e prestação de cuidados à saúde 

humana. 

De acordo com Moraes e Rosso (2012), dos gestores que compõem a rede 

de atenção às urgências do município de Goiânia-Goiás, 42,85% são enfermeiros. 

Soma-se a isso o fato da enfermagem estar intimamente ligada às questões 

gerenciais das unidades, já que os enfermeiros representam a maioria 

quantitativados gestores dessas unidades (WEIRICH, 2009).Dessa forma podem 

atuar tornando os programas ministeriais um pouco mais flexíveis e adequados à 

realidade da população adstrita no Entorno Sul do DF. 
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Os resultados poderãosubsidiar o planejamento das ações nos municípios 

envolvidos, bem como auxiliar a Regional de Saúde do Entorno Sul. As informações 

constituirão uma linha de base que apoiarão a identificação de problemas e 

necessidades, de prioridades para o planejamento, programação e avaliação de 

medidas de intervenção a serem adotadas tanto pela Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás como pela Secretaria de Saúde do DF e pelo próprio Ministério da Saúde.  

Além de abrir oportunidade para futuras investigações concernentes a essas 

e outras informações referentes aos municípios goianos que fazem parte da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno a RIDE-DF. 

A participação do residente, nesse estudo, possibilitará a construção de 

indicadores mais coerentes com a realidade local e, simultaneamente, avaliar o 

impacto do desempenho dos serviços de saúde, facilitará ainda a comparação dos 

achados em populações e contextos diferentes nacionais e internacionais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO



29 

 

2 OBJETIVO 

 

 

Analisar o desempenho dos serviços de saúde, com ênfase no acesso dos 

residentes, dos municípios que compõem o Entorno Sul da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Atenção à Saúde no Brasil  

Há muito se discute sobre o conceito saúde e propostas para o setor. Em 

1978, foi realizada em Alma-Ata a Conferência Internacional sobre Atenção Primária 

à Saúde a qual culminou na discussão contra a elitização da prática médica, bem 

como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas 

populacionais. Durante a Conferência, afirmou-se ser a saúde um dos direitos 

fundamentais do homem, sob a responsabilidade política dos governos e 

reconheceu-se a sua determinação intersetorial. Na Conferência, 134 países e 67 

organismos internacionais se comprometeram em garantir saúde para todos até o 

ano 2000 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008). 

Na Constituição Federal do Brasil de 1988 os Artigos 196 a 200, definem o 

conceito de saúde integrando novas dimensões. Segundo o Artigo 196, para se ter 

saúde, é preciso acesso a uma série de fatores, como alimentação, moradia, 

emprego, lazer, educação, entre outros. O texto constitucional mostra ainda que o 

modelo do SUS está voltado para as necessidades da população, além de destacar 

o compromisso do Estado no que se refere à saúde coletiva (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Com as definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e 

com as Leis Orgânicas de Saúde 8.080 e 8.142 criadas em 1990, iniciou-se o 

processo de implantação do SUS de forma pactuada entre o Ministério da Saúde- 

MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde- CONASS e Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde- CONASEMS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

É importante destacar a criação do Programa de Saúde da Família - PSF no 

ano de 1994 (atualmente nomeado como Estratégia de Saúde da Família – ESF) 

pelo Ministério da Saúde. A ESF foi criada com intuito de ampliar e reordenar as 

ações da ABS, tendo como meta superar o modelo centrado na doença e tendo 

como alvo o cuidado integral e contínuo tanto das demandas individuais como das 

coletivas. Desde então, a ABS cresce em relevância para a reorientação do modelo 
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assistencial, demonstrado pela ampliação da ESF nos municípios de pequeno e 

médio porte, além dos grandes centros urbanos (MITRE, ANDRADE, COTTA, 2012). 

A ESF impulsionou o processo de implantação da ABS e do Sistema Único de 

Saúde. Evidenciou o princípio de regionalização através do atendimento de uma 

clientela adstrita em um território levando o serviço de saúde para dentro da 

comunidade. A ESF proporcionou ao SUS trabalhar com os diversificados 

determinantes de saúde, ou seja, no meio social e físico no qual as pessoas vivem e 

trabalham (SILVEIRA, RAMIRES & SILVA; 2011).  

Dentro desse cenário, os cuidados primários de prevenção, promoção e 

reabilitação da saúde individual e coletiva realizados pela ESF podem contribuir para 

que a Atenção Básica assuma a condição de porta de entrada do sistema de saúde 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008). 

Todo processo de implantação do SUS foi norteado pelas Normas 

Operacionais do SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais. De acordo com 

tais normas, cada estado e seus municípios assumem diferentes competências e 

atribuições no processo de implantação do SUS. Com as Normas Operacionais 

Básicas de Saúde - NOBs, seguidas das Normas Operacionais de Assistência à 

Saúde- NOAs houve uma melhor organização, pautando-se pela qualificação da 

ABS e buscando uma melhor resolubilidade (SIMÃO, ALBUQUERQUE & 

ERDMANN, 2007). 

No ano de 2006, foi aprovado e regulamentado pela portaria nº 399/2006 e 

n°699/2006 do Ministério da Saúde, o Pacto Pela Saúde. O Pacto pela Saúde tem 

como pressupostos a cooperação e coordenação entre as três esferas de governo – 

União, estados e municípios - visando a compromissos e alcance de metas 

sanitárias e de gestão. O processo de formalização da pactuação privilegia a 

prerrogativa da adesão e preserva o princípio constitucional de autonomia entre os 

três entes federados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A implantação do Pacto pela Saúde, em suas três dimensões – Pacto pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão tem como pressuposto possibilitar a 

efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para a reforma de 

aspectos institucionais vigentes, promovendo inovações nos processos e 
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instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade 

de suas respostas. Os princípios contidos no Pacto respeitam as diferenças loco-

regionais, agregam os pactos anteriormente existentes, reforçam a organização das 

regiões sanitárias, instituindo mecanismos de cogestão e planejamento regional, 

fortalecem os espaços e mecanismos de controle social, qualificam o acesso da 

população à atenção integral à saúde, redefinem os instrumentos de regulação, 

programação e avaliação, além de valorizarem a cooperação técnica entre os 

gestores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Apesar dos avanços, os princípios e diretrizes do Pacto ainda não estão sendo 

todos concretizados nos serviços de saúde, tendo, ainda, muito a percorrer, já que 

são percebidas iniquidades no setor, seja por localização geográfica, renda, 

escolaridades dos usuários, entre outros (SANTOS, 2011; OUVERNEY, 2008).  

 

3.1.1. Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDE  

No Brasil, foram criadas as Regiões Integras de Desenvolvimento – RIDEs 

implantadas em diferentes regiões, definidas como redes que contam com 

municípios pertencentes a mais de uma unidade da federação e têm uma 

abrangência maior que as Regiões Metropolitanas. Desse modo, o Estado 

descentraliza seu poder e compartilha responsabilidades com outros estados, 

deixando de ser o responsável absoluto de bens e serviços dos municípios da região 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2003). 

As RIDEs têm o objetivo de articular e harmonizar as ações municipais, 

estaduais e da união e assim garantir recursos voltados para a redução de 

desigualdades sociais, visando às melhorias de regiões com menor 

desenvolvimento. Cada ação ou intervenção é discutida entre os partícipes por 

intermédio do Conselho Administrativo da RIDE (COARIDE). Seus recursos são 

empregados em ações de transporte, serviços públicos, ocupação do solo, saúde e 

assistência social dentre outros. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2013). 
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Conforme dados do Ministério da Integração Nacional (2013), até o momento 

existem três RIDEs legalizadas no território brasileiro:  

 Rede Integrada para o desenvolvimento de Petrolina e Juazeiro– RIDE 

Petrolina/PE – Juazeiro/BA. 

Rede criada pela Lei Complementar n° 113 de 19 de setembro de 2001 e 

regulamentada pelo Decreto nº 4.366/2002, o qual prevê, ainda, que se integram 

automaticamente à Região Administrativa os municípios que vierem a ser 

constituídos em virtude de desmembramento de Município já pertencente a RIDE. 

Abrange a Macro Região do Médio São Francisco, envolvendo os municípios de 

Lagoa Grande, Ocoró, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado de 

Pernambuco e Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho no Estado da Bahia 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2013). 

 

 Rede Integrada para o desenvolvimento – RIDE Grande Teresina. 

Criada a partir da Lei complementar n° 112, de 19 de setembro de 2001, e 

regulamentada pelo Decreto n ° 4.367 de 9 de Setembro de 2002. Surgiu com o 

objetivo de articular e harmonizar as ações administrativas da União e dos Estados 

do Piauí e do Maranhão através da RIDE-PIMA, conforme o previsto no inciso IX do 

art. 21, no art. 43, e no inciso IV do art. 48 da Constituição Federal. Incorpora 13 

municípios pertencentes aos estados do Piauí e do Maranhão. São estes: Altos, 

Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, 

Lagoa do Piauí, Miguel Leal, Monsenhor Gril, Pau D’arco, União e Teresina 

pertencentes ao Estado do Piaui, além do município de Timon, pertencente ao 

Estado do Maranhão (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2013). 

 

 Região do Entorno do Distrito Federal e norte de Minas Gerais- RIDE- DF. 

A RIDE- DF, foco da presente pesquisa, circunda o Distrito Federal como um 

cinturão, e conta com 19 municípios pertencentes ao Entorno Sul, Norte e Pirineus 

do Estado de Goiás e 3 municípios de Minas Gerais. 
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3.1.2. Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 

RIDE-DF 

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno -RIDE-

DF foi instituída no ano de 1998, pela Lei Complementar de nº 94, de 19 de fevereiro 

de 1998, regulamentada por meio do Decreto de nº 2.710, de 04 de agosto de 1998, 

alterado pelo Decreto nº 3.445, de 04 de maio de 2000. Tal regulamentação surgiu 

para efeitos da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás, Minas Gerais e 

Distrito Federal. A articulação tem por objetivo uma tentativa de atenuar os 

desequilíbrios intra-regionais e reduzir a força de atração do Distrito Federal. É 

mecanismo institucional que visa instrumentalizar o poder público para tratar 

adequadamente os problemas que vêm se avolumando na região (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2003). 

 A região contorna o Distrito Federal e conta com 19 municípios do Estado de 

Goiás e três municípios de Minas Gerais, além de 16 cidades satélites do DF 

pertencentes: ao Entorno Sul, Entorno Norte, Região dos Pirineus e Macro Região 

de Unaí.  

As regiões do Entorno que compõem a RIDE-DF são formadas pelos 

seguintes municípios e o Distrito Federal (BRASIL, 2011):  

 Região Entorno Norte (GO): Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Formosa, 

Planaltina e Vila Boa; 

 Região Entorno Sul (GO):  Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, 

Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e 

Valparaíso de Goiás; 

 Região de Pirineus (GO): Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá de 

Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis; 

 Região de Unaí (MG):  Buritis, Cabeceira Grande e Unaí; 

 Distrito Federal (DF): Brasília.  
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Figura 1:Os municípios que compõem a RIDE - DF. 
Fonte: Google Imagens. 

 
A região é formada por uma rede de municípios que, em sua maioria, são de 

médio e pequeno portes. De acordo com dados do último censo demográfico de 

2010, a RIDE-DF apresenta uma área de 57.169,99 km² com uma população 

estimada de 3.732.063 habitantes, dos quais 1.128.280 habitantes residem nos 

municípios do Entorno do DF (IBGE, 2010). 

Os municípios integrantes da RIDE, em sua maioria,têm grande grau de 

dependência de repasses de recursos da União e dos estados, ou seja, eles têm 

baixa capacidade de gerar sua própria renda. Grande parte da renda provém do 

setor terciário (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 2012). 

Enquanto em Brasília o processo de construção de domicílios se dá de uma 

forma restritiva, no entorno do DF,a ocupação se deu de uma forma desordenada, 

regulada por grupos de agentes imobiliários especuladores que apresentavam uma 

série de facilidades à população mais pobre que via nisso uma oportunidade de se 

estabelecer (MELLO, 2009). 

Denominado fluxo pendular metropolitano, a população sai de suas localidades 

e faz pressão sobre os equipamentos urbanos coletivos como saúde e educação 
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das capitais próximas, nesse caso o Distrito Federal. Esses municípios são 

denominados então cidades-dormitório (CAIADO, 2005; QUEIROZ, 2006). 

Segundo Mello (2009), as paisagens do entorno denunciam a desordem em 

torno de um discurso ordenador que, apesar das promessas realizadas, não 

conseguiram acabar com o conflito população-território.  

Reflexos dessa ocupação desordenada estão nos altos índices de 

criminalidade, alta mobilidade populacional, o que faz com que a gestão pública 

tenha maior dificuldade de coordenar a oferta de serviços como saúde, educação e 

emprego (CAIADO, 2005; MELLO, 2009). Diante disso, explica-se a intensa procura 

por esses serviços no DF. 

Em se tratando da saúde, é possível perceber que os moradores dessa região, 

por vezes, se veem desassistidos em suas localidades, já os serviços de saúde se 

encontram sucateados, impossibilitados de fornecer atendimento de saúde digno. E, 

apesar de pertencerem ao Estado de Goiás, se encontram geograficamente 

distantes da capital Goiânia e sua região metropolitana. Sendo assim, acabam por 

ter como última alternativa, buscar atendimento médico no Distrito Federal inflando 

dessa maneira os serviços. Por se tratar, também, de cidades consideradas “cidades 

– dormitório” (OJIMA, PEREIRA & SILVA, 2008), a população permanece no período 

diurno nos locais de trabalho no DF e ao retornar para seus municípios à noite, 

encontra a maioria dos serviços de saúde fechados, tendo dessa forma poucas 

alternativas de busca por saúde. 

Nessa ocupação, ficam evidentes os desequilíbrios econômicos e sociais que 

distanciam ainda mais os municípios do entorno da capital brasileira, já que grande 

parte da população migrante para a região central do Brasil reside no Entorno do DF 

e fornece mão de obra para Brasília, mas permanece carente e desprovido de 

estruturas imprescindíveis para a construção de uma sociedade (SANTOS, 2010). E 

esse quadro, somente reforça a ideia do entorno do DF como um problema para a 

capital. 
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3.2. Inquéritos de base populacional em saúde  

No campo da epidemiologia, um dos grandes desafios para a saúde pública no 

Brasil é lidar com a complexidade das doenças que emergiram no país nas últimas 

décadas. Apesar de doenças associadas ao envelhecimento predominarem na 

população em geral, ainda existem grupos populacionais que continuam sob elevado 

risco de adquirir doenças infecciosas. Diante do cenário, a saúde brasileira deve 

voltar-se para políticas de mudança e ajuste dessa realidade às reais necessidades 

de enfrentamento com base nas prioridades mais importantes do país (PAIM, 

TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, MACINKO, 2011). 

Desse modo, novos estudos epidemiológicos, políticas públicas de saúde vão 

precisar cada vez mais serem direcionadas para os agravos que se tornaram mais 

prevalentes com a transição epidemiológica em que o país vive, mas sem deixar de 

contemplar os antigos problemas de saúde que persistem ou que ressurgem a cada 

dia em diversas regiões do país (INCA, 2004). 

Partindo-se do pressuposto procura-se enfatizar a necessidade de coletar 

dados sobre saúde e uso de serviços de saúde que podem ser gerados por 

inquéritos populacionais periódicos (VIACAVA, 2002). 

Os inquéritos de saúde podem ser definidos como “tipos de estudos 

descritivos ou analíticos, longitudinais ou transversais, sobre aspectos relacionados 

ao estado de saúde, demanda e utilização de serviços de saúde, através de 

amostras representativas de uma população” (CAMPOS, 1993). 

Desde a década de 1960, os inquéritos populacionais contínuos são 

instrumentos utilizados para a formulação e avaliação das políticas públicas de 

saúde. Foram inicialmente gerados nos países desenvolvidos, principalmente na 

Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Somente recentemente existiram 

esforços de governos e instituições de pesquisa dos países do Terceiro Mundo no 

sentido de adaptar a metodologia tradicionalmente utilizada naqueles países para 

suas condições específicas. Muitos dos problemas metodológicos em que incorrem 

os inquéritos de saúde nos países periféricos são decorrentes dos próprios modelos 

explicativos de morbidade e utilização de serviços adotados (CAMPOS, 1993; 

VIACAVA, 2002). 
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Os inquéritos permitem ainda monitorar e avaliar as condições de saúde e o 

desempenho do sistema de saúde brasileiro (VIACAVA, 2002). As pesquisas do tipo 

Inquérito de saúde permitem conhecer o perfil de saúde e a distribuição dos fatores 

de risco em uma população, com atualização periódica e comparações 

sequenciadas no tempo e entre áreas geográficas. De modo que o primeiro Inquérito 

Nacional de Saúde constitui até hoje uma linha de base para avaliações 

subsequentes (MALTA et al, 2008; SZWARCWALD & VIACAVA,2008).  

A constante insuficiência e precariedade dos Sistemas de Informações em 

Saúde – SIS são, muitas vezes, barreira na construção de indicadores essenciais 

para monitoramento e avaliação do desempenho do sistema nacional de saúde 

(ICICT, 2013). 

Através dos inquéritos de saúde, é possível gerar vários indicadores o que 

permite uma avaliação do desempenho do sistema de saúde, tais como indicadores 

de acesso, a utilização e o grau de satisfação do usuário com os serviços buscados, 

características sociodemográficas que possibilitam investigar as relações entre as 

diversas variáveis, entre outros (CÉZAR, 2005). 

Aquino (2008) afirma que inquéritos domiciliares com amostras 

representativas das populações apresentam inúmeras vantagens para a produção 

de conhecimentos e para a formação de pesquisadores: São estratégias adequadas 

ao diagnóstico de saúde e ao levantamento de novas questões e hipóteses para 

estudos futuros; permitem estimar parâmetros populacionais e identificar 

necessidades de saúde (e não apenas doenças) em populações sadias; permitem a 

validação de instrumentos, propiciando a conclusão mais breve de estudos 

intermediários; têm produção de dados relativamente rápida e a análise é 

relativamente mais simples do que em outros desenhos de estudo, o que favorece a 

iniciação em pesquisa.  

Autores afirmam que inquéritos de base populacional constituem ferramenta 

fundamental para conhecer, com mais precisão, a situação do processo 

saúde/doença, o acesso aos serviços de saúde da população investigada. 

Constituem instrumentos que permitem assim monitorar as condições de saúde da 

população de determinada região possibilitando a formulação, o acompanhamento e 
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a avaliação de políticas públicas de saúde, programas de saúde e subsidiar o 

desenvolvimento de novas pesquisas na área de Saúde Pública (CÉZAR, 2005; 

VASCONELOS, 2006; VIACAVA, 2002).  

No Brasil, nas últimas décadas, muitos inquéritos de base populacional têm 

sido desenvolvidos com intuito de gerar informações em diversas dimensões da 

saúde e qualidade de vida, como exemplos: o Estudo Nacional de Despesa Familiar 

– ENDEF, 1974/75 que investigou o consumo alimentar e orçamentos das famílias; 

Pesquisas de Orçamentos Familiares – POF 1987- 1988, 1995-1996 e 2008-2009; 

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição – PNSN, 1989; Pesquisa Nacional sobre 

Demografia e Saúde – PNDS, 1996 e no mesmo ano a Pesquisa Nacional de Saúde 

Materno-Infantil e Planejamento Familiar – PNSMIPF (VASCONCELOS, 2006). 

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD foi sucessivamente 

incorporando novos temas relacionados à saúde, fruto da parceria entre o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE  e outros Ministérios como o da Saúde, 

tais como: Acesso e utilização de serviços de saúde em 2003, Acesso e utilização 

dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde e a 

Pesquisa especial sobre Tabagismo em 2008 e a do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (POF, 2010). 

A população estudada, na medida em que os inquéritos se desenvolvem ganha 

consideravelmente. Por isso, o indivíduo entrevistado auto referiu sua condição de 

saúde, como ele referência sua experiência ao buscar o serviço de saúde, é 

possível, a partir daí, planejar ações e políticas públicas nesse setor mais efetivas e 

abrangentes para atender às demandas reais de determinada população 

(SZWARCWALD, VIACAVA, 2008).  

 

3.3. Desempenho dosserviços de saúde  

Por mais precária que seja, toda e qualquer sociedade contém o seu sistema 

de saúde. É através dele que as pessoas que percebem sofrer de alguma patologia 

física ou psíquica buscam por atendimento e por remédios. Mesmo que esses 

sistemas possam seguir diagnósticos e terapêuticas bastante distintos, a sua 
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existência é parte da vida de qualquer sociedade, independente do grau de 

desenvolvimento social, econômico, cultural ou científico (BARRETO, 2004). 

Desde 1980 gestores dos sistemas de serviços de saúde de todo o mundo 

depararam-se com o desafio de reformar a organização e o funcionamento dos 

respectivos sistemas de saúde, ainda que os motivos que levaram à reforma setorial 

tenham sido diferentes em diversos países. Além disso, a busca de alternativas que 

possibilitasse o alcance de maior equidade e proporcionasse serviços de melhor 

qualidade tornou-se determinante diante do aumento das desigualdades e da piora 

das condições de vida e saúde das populações (VIACAVA et al., 2004). 

No ano de 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o World 

Health Report 2000 (WHR 2000),dedicado à avaliação de desempenho dos 

Sistemas de Saúde (SS).  Um grupo de pesquisadores da OMS elaboraram uma 

nova metodologia para formular  novos indicadores de avaliação de desempenho 

para os SS. A avaliação foi realizada para os 191 países membros da OMS, e seus 

resultados foram apresentados no WHR 2000 na forma de um rank entre esses 

países. A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Ministério da Saúde brasileiro 

lideraram e tiveram papel importante no desencadeamento da análise crítica deste 

relatório (PROADESS, 2014). 

Conforme as resoluções do Conselho Executivo, em maio de 2001, a 

Organização Pan-americana da Saúde realizou uma consulta regional sobre o WHR 

2000. Nessa ocasião, considerou-se que a avaliação de desempenho  deve orientar 

o desenvolvimento de políticas, estratégias e programas dos SS, além de estar 

centrada na avaliação quantitativa e qualitativa do grau de realização de objetivos e 

metas dos SS. Desse modo, recomendou-se proceder a uma cuidadosa seleção de 

indicadores, com base em consultas sucessivas, definição prévia das funções a 

serem avaliadas e disponibilidade de informação de qualidade e com custos 

compatíveis, identificando-se um conjunto mínimo de indicadores a serem 

monitorados rotineiramente pelos países (PROADESS, 2014). 

Diante do que foi contextualizado, foi proposta uma metodologia de avaliação 

para o sistema brasileiro formulada por uma rede de pesquisadores vinculados a 

sete instituições de pesquisa no campo da saúde coletiva: Metodologia de Avaliação 
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do Desempenho do Sistema de Saúde através do Projeto de Avaliação do 

Desempenho do Sistema de Saúde - PROADESS. De acordo como PROADESS, o 

desempenho do sistema de saúde brasileiro deve ser analisado em um contexto 

político, social e econômico que traduza a sua história e sua conformação atual, 

seus objetivos e prioridades. Devem ser apontados os determinantes de saúde 

associados aos problemas de saúde tidos como prioritários, evitáveis e passíveis de 

intervenção. Sua apreciação deve ser feita considerando-se o seu impacto em 

diferentes grupos sociais. A caracterização desses problemas de saúde em termos 

de morbidade, mortalidade, limitação de atividade física e qualidade de vida 

associada, confirma uma segunda dimensão da avaliação que permitiria conhecer a 

magnitude dos problemas e sua expressão em diferentes regiões geográficas e 

grupos sociais. Esse perfil de morbimortalidade que expressa as necessidades de 

saúde deve orientar a estrutura do sistema de saúde (condução, financiamento e 

recursos) que condiciona as possibilidades de melhor ou pior desempenho dos 

serviços de saúde, objeto principal da avaliação que deve incluir as subdimensões 

acesso, efetividade, eficácia, adequação, continuidade, segurança, aceitabilidade e 

direitos dos pacientes, conforme Matriz Conceitual construída por seus membros e 

observada a baixo (PROADESS, 2014). 
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Figura 2: Modelo de Avaliação do Desempenho dos serviços de saúde segundo 
Projeto de Avaliação deDesempenho dos Serviços de Saúde – PROA-DESS, 
2013.Fonte: Site PROA-DESS. 

Esse desafio de reformar a organização e o funcionamento dos respectivos 

sistemas de saúde foi concomitante com o amplo movimento de reforma do Estado 

e vem questionando fortemente a forma como os sistemas de saúde foram 

estruturados e vinham funcionando até então. Do mesmo modo, induziu a retomada 

da reflexão sobre os objetivos e funções dos sistemas de saúde, a elaboração de 

novas propostas de organização dos Serviços de Saúde e de metodologias de 

avaliação do seu desempenho (PROADESS, 2013). 
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No Brasil, o sistema de saúde é formado por uma rede complexa de 

prestadores e compradores de serviços que competem entre si. O sistema de saúde 

é formado por três subsetores: o subsetor público, no qual os serviços são 

financiados e providos pelo Estado nos níveis federal, estadual e municipal; o 

subsetor privado, no qual os serviços são financiados de diversas maneiras com 

recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde suplementar, com 

diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, além de 

subsídios fiscais. Os componentes público e privado do sistema são distintos, mas 

estão interconectados, e as pessoas podem utilizar os serviços de todos os três 

subsetores, dependendo da facilidade de acesso ou de sua capacidade de 

pagamento (PAIM, TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, MACINKO, 2011). 

Além de conhecer os subsetores que compõem o sistema de saúde brasileiro, 

é importante também conhecer e compreender os fatores que influenciam o 

desempenho de sistemas e serviços de saúde. Tais fatores podem explicar 

diferenças no acesso, na utilização, na qualidade do cuidado, na satisfação dos 

usuários e nos resultados dos cuidados. Consequentemente, poderão subsidiar a 

formulação e o acompanhamento de políticas que encorajem uma apropriada 

utilização de recursos, desestimulem o uso inadequado de procedimentos, serviços 

ou tecnologias e melhorem a saúde da população (PROADESS, 2013). 

Melhorar a qualidade da assistência à saúde da população é o objetivo central 

para um bom desempenho dos sistemas de saúde. No entanto, alcançar essa meta 

não é um processo simples, envolve objetivos intermediários e ações intersetoriais. 

E a prestação de serviços, individuais e coletivos, assim como as ações 

intersetoriais são apenas um dos modos de melhorar a saúde da população. Fatores 

vinculados à situação socioeconômica, ambientais, biológicos e genéticos e os 

comportamentos coletivo e individual têm influência importante no desempenho dos 

serviços de saúde. Assim, é necessário o aprimoramento do conhecimento de como 

esses fatores interagem e como influenciam a saúde dos indivíduos e das 

populações e de como contribuem para o alcance do objetivo central dos sistemas 

de saúde (VIACAVA et al., 2004). 

Em geral, desempenho se refere ao grau de alcance dos objetivos dos 

sistemas de saúde. A construção metodológica de uma avaliação de desempenho 
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dependerá, portanto, da clareza sobre os princípios, objetivos e metas do sistema de 

saúde que se quer avaliar e que vão embasar a escolha das dimensões que serão 

objeto da avaliação de desempenho (HURST & HUGHES, 2001; VIACAVA et. al., 

2004). 

Apesar de não haver ainda consenso sobre como medir desempenho dos 

sistemas de serviços de saúde, desempenho é sempre definido em relação ao 

cumprimento de objetivos e funções das organizações que compõem o sistema, 

variando de acordo com o que cada país estabeleceu como suas metas (VIACAVA 

et al., 2004). 

Experiências de diversos países demonstram que, para programar uma efetiva 

avaliação de desempenho, existe a necessidade de um processo amplo de 

pactuação que leve em consideração a conformação do sistema de saúde, seus 

objetivos e metas e os diferentes atores que dele fazem parte. Dessa maneira, 

gestores, prestadores e usuários dos serviços de saúde definiriam, a partir dos 

critérios de relevância, confiabilidade, validade, capacidade de discriminação e 

viabilidade, um conjunto mínimo de indicadores para compor um sistema de 

monitoramento das diversas dimensões do desempenho do sistema de saúde.Entre 

esses indicadores está o de acesso aos serviços de saúde (VIACAVA et al., 2004). 

 

3.3.1. Acesso e utilização dos serviços de saúde 

O acesso à saúde e a criação de um modelo que possa mensurar esse acesso 

têm sido objeto de estudo de muito interesse. As primeiras análises, datadas da 

década de 1970, sugeriam uma forte relação do acesso com o aspecto geográfico 

(disponibilidade) e financeiro (capacidade de pagamento). Entretanto, ao longo do 

tempo, o conceito de acesso à saúde tornou-se mais complexo.  A literatura mais 

recente procura abordar aspectos menos tangíveis, como os aspectos cultural, 

educacional e socioeconômico, incorporando o elemento aceitabilidade nas análises. 

A literatura mostra ainda que ter acesso à informação está na base do acesso à 

saúde, estando essa noção associada aos conceitos de empoderamento e de 

letramento para a tomada de decisões de saúde (SANCHEZ, CICONELLI, 2012). 
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Acesso é um conceito empregado de diferentes formas entre autores e que 

sofre variação conforme contexto e no decorrer do tempo.  De qualquer modo, 

predomina a ideia de que acesso é uma dimensão do desempenho dos sistemas de 

saúde associada à oferta. Travassos e Martins (2004) analisam a abrangência do 

conceito e observam uma tendência de ampliação do escopo, com deslocamento do 

seu eixo da entrada nos serviços para os resultados dos cuidados recebidos.   

Sanchez e Ciconelli (2012) associam a definição de acesso a quatro 

elementos principais, denominados: disponibilidade, aceitabilidade, capacidade de 

pagamento e informação que cada vez mais se confundem com o conceito de 

equidade em saúde. 

Segundo Assis e Jesus (2012), o acesso aos serviços de saúde tem sido 

objeto de análise na literatura internacional, acirrando a existência de barreiras aos 

usuários, como é o caso das filas para marcação de consulta e atendimento e da 

escassez de estratégias para sua superação. Afirmam ainda que as desigualdades 

de acesso encontram-se como um dos principais problemas a serem enfrentados, 

para que o SUS funcione efetivamente, conforme as diretrizes e os princípios 

estabelecidos. 

Em análise do contexto internacional, Lagarde e Palmer (2011) apontam uma 

necessidade de desenvolver estudos rigorosos para avaliar os efeitos sociais no 

acesso e na qualidade dos serviços de saúde em países de baixa e média renda.  

Segundo o Projeto de Avaliação do Desempenho dos Serviços de Saúde -  

PROADESS, acesso é concebido como a capacidade do sistema de saúde para 

prover o cuidado e os serviços necessários no momento certo e no lugar adequado. 

As definições de acesso usadas pelos diferentes países e organismos internacionais 

são bastante semelhantes e baseiam-se em alguns pressupostos comuns. Um 

desses é o foco em todos os níveis de atenção, ou seja, na atenção primária e na 

atenção especializada, embora, nos países europeus, a preocupação esteja 

direcionada aos serviços mais especializados. O pressuposto da necessidade de 

acesso a um local adequado tem como referência mais comum o acesso a um 

serviço especializado, contudo, em alguns casos, nota-se que a preocupação é com 

a proximidade física do local. A pressuposição de que o cuidado e o serviço de 



47 

 

 

saúde devam ser acionados no tempo adequado está presente em todas as 

definições. A ideia dequalidade  em serviço de saúde está explícita em alguns 

casos, mas subentendida em outros. Quase todas as definições compartilham o 

pressuposto de que o acesso deve estar baseado fundamentalmente nas 

necessidades de saúde e ser igualitário ou equitativo (PROADESS, 2014). 

Em estudo realizado em 2006 no Brasil, os autores afirmaram que o acesso é 

fortemente influenciado pela condição social das pessoas e pelo local onde residem. 

Esse padrão existe tanto para os adultos como para as crianças. O estudo apontou 

ainda alguma diminuição das desigualdades sociais no acesso, mas as 

desigualdades geográficas no acesso aumentaram no período de estudo 

(TRAVASSOS, VIACAVA, OLIVEIRA, 2006). 

Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD, realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, ao longo dos dez anos analisados, o acesso a serviços vem aumentando de 

forma importante, quer para os serviços mais simples, quer para os mais complexos 

(VIACAVA, 2010; TRAVASSOS, VIACAVA, OLIVEIRA, 2006). 

Em relação à utilização dos serviços de saúde, atualmente, os municípios são 

responsáveis pelo atendimento integral ao usuário, pois o conhecimento sobre a 

utilização dos serviços e as necessidades de saúde são de fundamental importância 

para os gestores. Reconhecer os grupos com maior vulnerabilidade propicia o 

desenvolvimento de ações educativas e preventivas para aquelas situações de 

saúde com maior demanda nos serviços (FERNANDES, BERTOLDI, BARROS, 

2009). 

O conceito de uso compreende todo contato direto – consultas médicas, 

hospitalizações – ou indireto – realização de exames preventivos e diagnósticos – 

com os serviços de saúde. O processo de utilização dos serviços de saúde é 

resultante da interação do comportamento do indivíduo que procura cuidados e do 

profissional que o conduz dentro do sistema de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 

2004). 

Conforme Roese e Gerhart (2008), a utilização de serviços de saúde depende 

de inúmeros fatores – acesso geográfico, econômico, funcional e cultural, motivos, 



48 

 

 

trajetórias – que são colocados em prática em função da forma como os usuários 

percebem seu problema de saúde. Discutir essas questões, relativas à 

reorganização do Sistema, pode, além de dotar os serviços de uma racionalidade 

mais próxima das necessidades dos usuários, permitir rever o modelo assistencial 

(ROESE, GERHARDT, 2008). 

As desigualdades socioeconômicas indicam distintas formas de adoecer e 

diferentes necessidades e capacidades de procurar e usar serviços de saúde. No 

entanto, o uso de serviços de saúde, maior em quem apresenta pior estado de 

saúde, também sofre a influência da maior ou menor escolaridade (LOUVISON, 

LEBRÃO, DUARTE, SANTOS, MALIK, ALMEIDA, 2008). 

Contudo, para preservar o direito de todos à saúde, as políticas devem ser 

universais e buscar o atendimento integral das necessidades, além de basearem-se 

nas necessidades da população. Os sistemas devem ser locais, isto é, organizarem-

se por território, deve haver a participação dos grupos sociais organizados nas 

definições das diretrizes da política de saúde(BARATA, 2008). 

De modo geral, as pesquisas sobre utilização de serviços de saúde são 

focalizadas na demanda presente nos serviços, nas características demográficas e 

nos problemas de saúde com maior prevalência. Esse tipo de pesquisa, portanto, 

exclui pessoas que não procuram esses serviços e comprometem o real 

conhecimento em nível populacional (FERNANDES, BERTOLDI, BARROS, 2009). 

O Sistema Único de Saúde que representa um enorme avanço em termos de 

políticas públicas no Brasil ainda não foi capaz de fazer face à desigualdade na 

utilização de serviços, em especial no uso de serviços odontológicos e consultas 

médicas e na população masculina economicamente ativa. Conhecer as barreiras e 

aumentar a oferta de serviços com perfil de funcionamento adequado para quem 

trabalha é fundamental para tentar reduzir as iniquidades observadas. Por outro 

lado, promover a inserção no trabalho com garantias dos direitos sociais pode 

contribuir para a melhoria da saúde pública. Assim, a melhora da qualidade de 

acesso e utilização dos serviços de saúde depende entre outros fatores, do uso de 

políticas públicas integradas e efetivas (LOUVISON, LEBRÃO, DUARTE, SANTOS, 

MALIK, ALMEIDA, 2008; GIATTI, BARRETO, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento do Estudo  

Estudo epidemiológico descritivo, transversal do tipo inquérito domiciliar de 

base populacional.  Trata-se do primeiro inquérito de base populacional realizado em 

municípios goianos pertencentes ao Entorno do Distrito Federal - DF, denominado 

“Inquérito RIDE-DF”. Trabalha dados do recorte composto por municípios do Entorno 

Sul da RIDE-DF, faz parte do projeto de planejamento da Pesquisa Nacional de 

Saúde-PNS. Está aninhado a um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de 

Goiás – UFG, a Universidade de Brasília – UnBem parceria comoInstituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz – ICICT/ FIOCRUZ, intitulado “Apoio à Regionalização nos Municípios 

da RIDE-DF”, realizado nos dezenove municípios goianos pertencentes à Região 

Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE-DF.  

A pesquisa foi viabilizada mediante apoio do Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz – ICICT/ 

FIOCRUZ, financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás – 

FAPEG, Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e do Programa de Pesquisa para o 

SUS - PPSUS. 

4.2 Local do Estudo 

O recorte desse estudo foram sete municípios goianos pertencentes à região 

do Entorno Sul da RIDE-DF. Nesse estudo, foram inclusos somente os municípios 

pertencentes ao Entorno Sul, por se constituir uma região de maior densidade 

demográfica na RIDE-DF (cerca de 671.737 habitantes, segundo Censo, 2010) e 

pela viabilidade de tempo e recursos, sendo que a cidade de Valparaíso de Goiás é 

a mais próxima do DF (31,83 Km) e de maior densidade demográfica (2.165,48 

habitantes/Km²)conforme Quadro 01 abaixo: 
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RIDE-DF 

 
Município 

 
População 

Área 
(Km²) 

Distância 
do DF (Km) 

Densidade 
Demográfica 

 
Entorno 

Sul 

Água Lindas 
de Goiás 

159.378 188,385 42,94 846,02 

Cristalina 46.580 
6.162,09

0 
112,16 7,56 

Luziânia 174.531 
3.961,12

2 
51,05 44,06 

Novo Gama 95.018 194,992 34,13 487,29 

Valparaíso 132.982 61,410 31,83 2.165,48 

 
Santo 

Antônio do 
Descoberto 

63.248 944,137 43,45 66,99 

 
Cidade 

Ocidental 
55.915 389,990 34,32 143,38 

Quadro 01:População, área, distância do DF e densidade demográfica (Hab/ Km²) 
dos municípios pertencentes ao Entorno Sul da RIDE-DF, 2010. 
Fonte: Dados Censo demográfico IBGE, 2010.  

 

Os municípios que tiveram setores censitários selecionados para o estudo 

foram os seis da região do Entorno Sul: Santo Antônio do Descoberto, Águas 

Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Luziânia, Cristalina(Figura 02). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: Municípios que compõe a RIDE-DF, com 
destaque para o Entorno Sul. 
Fonte: Google Imagens 

4.3 Amostra do estudo 

A amostra desse estudo foi constituída por residentes nos municípios 

envolvidos na pesquisa, cujos domicílios foram selecionados através de uma 
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amostragem sistemática, maiores de 18 anos de idade, selecionados aleatoriamente 

para participar da pesquisa e que aceitaram responder às questões mediante 

assinatura ou não do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos 

do estudo os usuários que apresentaram evidência de transtorno mental grave, ou 

qualquer condição que os tornasse incapazes de responder ao questionário no 

momento da abordagem.  

O tamanho da amostra foi calculado em parceria com a equipe do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica – ICICT/FIOCRUZ para detectar 

diferenças de até 3,5% em uma proporção de 15%, com um poder de teste de 80% 

e um nível de significância de 95%. Por se tratar de um desenho complexo de 

amostragem, foi incorporado um efeito de desenho de 1,3 sendo necessário 

entrevistar 2.400 indivíduos no total, sendo 600 indivíduos em cada estrato da região 

da RIDE-DF. 

O tamanho da amostra dentro do estrato permite estimar prevalências em 

torno de 15% com precisão de 3,3%, considerando 95% de nível de significância e 

um efeito de desenho amostral incorporado de 1,3. Levando-se em consideração 

possíveis perdas, em torno de 20%, aumentou-se o tamanho da amostra em cada 

estrato - região para 720 domicílios, totalizando 2880 domicílios no total dos quatro 

estratos. 

Esse tamanho da amostra levou em conta as quatro regiões do entorno: 

Região Sul, Região Norte, Região dos Pirineus e Região Paranoá. Para o recorte 

apresentado no presente estudo, o tamanho da amostra total (2880 domicílios) foi 

dividido por 4 – totalizando 720 domicílios, visto que esse estudo inclui, apenas, a 

Região Sul. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), setor 

censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado 

por área contínua, com dimensão e número de domicílios que permitam o 

levantamento por um recenseador. Corresponde de 250 a 350 domicílios em média 

por área selecionada.  
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Os procedimentos de amostragem foram realizados em três estágios. No 

primeiro, foram selecionados 40 setores censitários, com probabilidade proporcional 

ao tamanho, dado pelo número de domicílios do setor. 

 Para a seleção dos setores censitários, a etapa preliminar consistiu em 

construir uma lista de setores. Nessa etapa, a partir das informações da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, foram considerados, 

primeiramente, todos os setores com domicílios particulares permanentes, isto é, 

aqueles que servem como residência de famílias e são construídos com material 

durável - permanente. Para a seleção da amostra de setores, foram eliminados 

todos os setores com menos de 30 domicílios particulares permanentes e os setores 

classificados como especiais – penitenciária, instalação militar, asilos, reserva de 

índios, entre outros.  

Após essas eliminações restaram 266 setores censitários na região do 

Entorno Sul, dos quais 40 foram selecionados. A única exceção em relação aos 

dados dos setores censitários foi o município de Luziânia, para o qual não houve 

contagem da população em 2007 e foram utilizados dados do Censo Demográfico 

de 2000. 

 Dos 40 setores censitários selecionados, 34 foram urbanos e seis rurais dos 

municípios do Entorno Sul.  A distribuição de setores urbanos e rurais em cada 

município foi representada da seguinte forma: Águas Lindas de Goiás com nove 

setores, sendo oito urbanos e um rural; Santo Antônio do Descoberto com seis 

setores, dos quais cinco urbanos e um rural; Luziânia com oito setores, sendo 6 

urbanos e 2 rurais; Valparaíso de Goiás com 6 setores todos urbanos; Novo Gama 

com 6 setores todos urbanos; Cristalina com 5 setores, dos quais 3 urbanos e 2 

rurais. Não foi sorteado nenhum setor censitário no Município de Cidade Ocidental. 

Esse procedimento amostral garante representatividade para a região como um 

todo. 

No segundo estágio foram selecionados 18 domicílios por setor censitário 

através de uma amostragem sistemática, onde o primeiro domicílio foi selecionado 

aleatoriamente através da Ficha de Identificação do Setor - FIS - construída pelos 

estatísticos do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 
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Saúde da FIOCRUZ e IBGE, para cada setor censitário e a partir daí a seleção dos 

domicílios subsequentes ocorreu mediante contagem de um intervalo denominado 

“pulo”. O “pulo” é calculado pela razão entre o número total de domicílios no setor e 

o número de domicílios a ser selecionado (18 domicílios), desse modo o valor do 

pulo variou de acordo com o número de domicílios de cada setor censitário. 

No terceiro estágio, em cada domicílio, foi identificado um morador maior de 

18 anos que estivesse na residência para responder ao questionário domiciliar. Após 

responder o questionário domiciliar, um indivíduo era selecionado com 

equiprobabilidade, conforme FIS (ANEXO 3), entre os moradores do domicílio de 18 

anos ou mais de idade, para responder ao questionário individual da entrevista. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04:Algoritmo de realização da amostragem da pesquisa, 2012.  

 

 

 

 

 

RIDE-DF 

EntornoSul= 40 

SetoresCensitários 

Região de Unaí Entorno Norte DF Pirineus 

Luziânia ÁguasLinda

s 

Cristalina Novo Gama Valparaíso Santo 

AntôniodoDescob

erto 

6SetoresCensitário

s 

8SetoresCensitário

s 

6SetoresCensitári

os 
6SetoresCensitários 5SetoresCensitário

s 

9SetoresCensitário

s 



55 

 

 

 

4.4 Coleta de Dados  

A coleta de dados desse estudo foi realizada no período de outubro de 2010 a 

abril de 2011. Os dados foram coletados por uma equipe composta de uma 

coordenadora de campo, dois supervisores e dez entrevistadores, pertencentes à 

UFG, Unb e aos próprios municípios do Entorno do DF, devidamente treinados para 

realização da pesquisa. 

Foi utilizado o questionário adaptado da Pesquisa Mundial de Saúde – Atenção 

Básica-PMS/AB, já validado por pesquisadores do ICICT/FIOCRUZ (SWARCWALD 

& VIACAVA, 2008). 

O instrumento é composto por duas partes: questionário domiciliar e 

questionário individual e foi ajustado após discussões com as equipes da UFG, UnB 

E FIOCRUZ. O questionário individual contém perguntas sobre as características do 

domicílio, características socioeconômicas e de saúde dos residentes, assim como, 

cobertura e acesso aos serviços da Estratégia de Saúde da Família – ESF. O 

questionário individual está dividido em dez módulos nomeados de “A a J”.  

Antes de iniciar a coleta de dados, foram realizados treinamentos com as 

equipes que possibilitaram a aprendizagem dos supervisores e entrevistadores 

quanto à aplicação do questionário, além de direcionar a melhor operacionalização 

do trabalho de campo. 

O primeiro treinamento foi realizado pela equipe do ICICT-FIOCRUZ na cidade 

do Rio de Janeiro, com a participação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e com a do coordenador e supervisores do campo. Nessa 

oportunidade, foram discutidos todos os pontos do instrumento, bem como as 

técnicas de abordagem que seriam repassadas aos entrevistadores posteriormente. 

O segundo treinamento foi realizado, também, pela equipe do ICICT FIOCRUZ 

juntamente com a equipe de coordenadores e supervisores de campo, tendo como 

objetivo apresentar o instrumento e treinar a aplicação desse com o grupo de 

entrevistadores previamente selecionados. 
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Após esse período de treinamento e padronização dos mecanismos de 

abordagem e preenchimento do instrumento de coleta dos dados, foi realizado o 

teste piloto, em um dos municípios selecionados em dois setores censitários que 

não foram incluídos no estudo. Foi importante para o treinamento do mecanismo de 

sorteio dos domicílios selecionados, além das técnicas de abordagem do domicílio e 

sorteio do morador elegível para o questionário individual. 

Através da realização do estudo piloto, também, foi possível avaliar e discutir 

de maneira mais efetiva a logística da coleta dos dados, aprimorar o instrumento 

conforme a compreensão dos indivíduos selecionados e ainda adequá-lo de acordo 

com o tempo gasto para realização do mesmo. Após uma série de análises e 

discussões entre toda a equipe, chegou-se à versão final do Instrumento (ANEXO 

5).Todas essas medidas se fizeram necessárias para garantir a qualidade dos dados 

coletados, assim como a confiabilidade dos mesmos. Os dados obtidos no estudo 

piloto não foram utilizados para fins de análise. 

Antes de se iniciar a coleta de campo nos municípios foi realizada pelo 

coordenador de campo e um dos supervisores uma reunião com os representantes 

das Secretarias Municipais de Saúde em cada município, em que foram 

apresentados os objetivos da coleta, a logística a ser utilizada e solicitada a parceria 

e colaboração de cada uma das secretarias de saúde, para localização dos setores 

censitários selecionados no município. Destaca-se a importância dos funcionários do 

Controle de Endemias fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde nesse 

processo, principalmente na zona rural. Durante a reunião, foi informado que todos 

os entrevistadores estariam uniformizados e com identificação (crachá) e 

permaneceriam no município até o final da coleta. 

Os domicílios foram selecionados pelos supervisores de campo mediante uso 

de mapas dos municípios com as demarcações dos setores censitários (ANEXO 3), 

que são conjuntos de domicílios utilizados pelo IBGE para coleta do Censo 

Demográfico. Juntamente com os mapas foram fornecidas Fichas de Identificação 

do Setor - FIS com as demarcações dos setores censitários, (ANEXO 4), juntamente 

com o valor do “pulo”- intervalo de amostragem, que é a quantidade de domicílios 

que deverão existir entre um domicílio selecionado e outro. Esses valores de “pulo” 
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variam de acordo com o tamanho do setor censitário, de modo a contemplar com 

domicílios selecionados toda a extensão do setor delimitado. 

Após a seleção do domicílio, os entrevistadores se dividiram entre os setores 

censitários, para a abordagem dos moradores. Inicialmente cada entrevistador 

explicou os objetivos da pesquisa e solicitou a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO 1). Ainda nesse momento de 

abordagem, foi feito o sorteio do morador respondente das questões da segunda 

parte do instrumento denominado questionário individual. A seleção era realizada a 

partir da relação dos moradores maiores de 18 anos residentes no domicílio. No 

caso do morador selecionado não estar no domicílio no momento da abordagem, era 

agendada outra visita para entrevista e conclusão da coleta de dados no domicílio. 

O morador selecionado presente no domicílio e que aceitou participar do 

estudo era solicitado a assinar o TCLE (ANEXO 1). Porém, nas situações em que o 

morador selecionado se recusava a participar da pesquisa, ou não era encontrado, 

os supervisores faziam novamente a abordagem nos domicílios juntamente com os 

entrevistadores por 4 ou 5 vezes antes de classificar o domicílio como perda. O 

mesmo procedimento era adotado quando os domicílios encontravam-se 

desabitados.  

Por se tratar de uma região caracterizada por altos índices de violência, por 

vezes se fez necessária a interferência dos supervisores ou outros entrevistadores 

no sentido de permanecer no domicílio até que a entrevista fosse concluída.  

Foi utilizada nesse estudo parte de ambos os questionários. Do questionário 

domiciliar utilizaram-se as variáveis relacionadas à saúde dos residentes, fatores 

socioeconômicos e uso da ESF; do questionário individual utilizou-se o módulo A 

(características sociodemográficas e apoio social) e Módulo J (Desempenho do 

sistema de saúde). 

4.5 Análise de dados 

Diariamente, após a coleta de dados, os questionários eram revisados por um 

supervisor de campo, erros ou respostas ausentes registradas eram então 
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resgatadas pelo coletador. Após a coleta, os dados foram digitados em formulário 

eletrônico na internet, acessível apenas por meio de senha pessoal, 

(www.icict.fiocruz.br/RIDE). O formulário eletrônico foi desenvolvido pela 

ICICT/FIOCRUZ, que ofereceu treinamento específico para equipe digitadora. 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do pacote estatístico 

StatisticalPackage for Social Science versão 20. Antes da análise propriamente dita, 

os dados foram transportados para um arquivo que pudesse ser analisado por meio 

desse software. Após essa transferência, cada item do instrumento de coleta de 

dados foi checado para assegurar que não tinha nenhuma inconsistência de 

informações no banco de dados. Nas situações em que alguma inconsistência foi 

evidenciada, a equipe de digitadores retornou ao questionário original e fez a 

correção no banco de dados.  

Após a limpeza total do banco de dados, as variáveis foram analisadas de 

forma descritiva e apresentadas por meio de freqüências simples. 

 

4.5.1 Variáveis do Estudo 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: 

 Sociodemográficas e econômicas incluíram: Sexo, idade, grau de 

instrução, estado civil, cor da pele, situação de trabalho e renda; 

 Relacionadas ao acesso aos serviços de saúde: estabelecimentos de 

saúde mais procurados, local do serviço de saúde, tempo de 

deslocamento, meio de transporte utilizado, atendimento pelo SUS; 

 Relacionadas ao desempenho dos serviços de saúde: onde costuma 

procurar atendimento ( ESF, farmácia, UPA, pronto-socorro de hospital 

público ou privado); último atendimento ( há menos de um ano, mais de 

um ano); local que conseguiu ser atendido (ESF, farmácia, UPA, 

pronto-socorro de hospital público ou privado); tempo que levou para 

chegar ao estabelecimento (minutos); tempo de espera (minutos); 

como chegou ao estabelecimento (carro, moto, condução, a pé); onde 
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era localizado o estabelecimento de saúde (no próprio município, em 

outro município); o atendimento foi feito pelo SUS (sim, não); 

conseguiu atendimento (sim, não); profissional de atendimento 

(médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente 

social, nutricionista, agente comunitário de saúde); prescrição de algum 

medicamento (sim, não);  se internação nos últimos 12 meses (sim, 

não);  tempo de internação (meses, dias);  avaliação do último 

atendimento recebido;  avaliação da última internação.  

4.6 Aspectos Éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (FR 342534) (ANEXO 2) e contou 

com o apoio do Colegiado de Gestão da Saúde da RIDE – DF. O projeto seguiu as 

recomendações da portaria 196/96 (uma nova portaria foi aprovada em 2012, n° 

466/2012) do Conselho Nacional de Saúde; a participação foi voluntária e não 

ofereceu qualquer benefício pecuniário, sendo assegurados aos participantes: o 

sigilo, o anonimato, o direito de retirar sua participação em qualquer momento, como 

descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na pesquisa realizada no Entorno Sul do Inquérito RIDE-DF após a 

eliminação das entrevistas incompletas, ausências e recusas, obteve-se o total de 

605 entrevistas.  

A partir dos resultados do inquérito foi possível analisar e discutir o 

desempenho dos serviços de saúde oferecido aos residentes do Entorno Sul – 

RIDE-DF, bem como caracterizar o perfil sociodemográfico e econômico dos 

moradores atendidos nos serviços de saúde do local do estudo. Foi possível, 

também, caracterizar os serviços de saúde da região e atendimento ofertado.  

As questões referentes ao desempenho e acesso dos sete municípios do 

Entorno Sul do DF da população estudada foram analisadas e os resultados e 

discussões oriundos desses dados estão dispostos em dois artigos, segundo as 

normas de formatação do Programa de Pós-graduação.  

Na sequência, apresentam-se os artigos, sendo que o primeiro trata-se de 

“Acesso aos serviços de saúde nos municípios da Região do Entorno Sul do DF” e o 

segundo do “Desempenho dos serviços de saúde no Entorno Sul, na perspectiva do 

residente”. A análise realizada se dará com base em manuais técnicos, portarias e 

leis disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e outros organismos nacionais e 

internacionais, assim como todo referencial teórico desse estudo. 

Assim, foram construídos dois artigos científicos descritos a seguir: 

 Artigo 1 

o Título: Acesso aos serviços de saúde nos municípios do Entorno 

Sul do Distrito Federal 

o Revista: Revista Eletrônica de Enfermagem 

o Situação: Artigo encaminhado ao periódico 

 

 Artigo 2 

o Título: “Desempenho dos serviços de saúde no Entorno Sul do 

Distrito Federal, na perspectiva do residente”. 

o Revista: Revista Ciência e Saúde Coletiva 
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o Situação: Artigo em fase de revisão final para ser encaminhado ao 

periódico. 

5.1Artigo 1 

 

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO SUL DO 
DISTRITO FEDERAL 

RESUMO: O estudo objetivou analisar o acesso aos serviços de saúde nos 
municípios do Entorno Sul do Distrito Federal-DF, sob a perspectiva do residente. 
Pesquisa epidemiológica descritiva, transversal do tipo inquérito domiciliar de base 
populacional desenvolvida em 2010 e 2011. Utilizado questionário semi-estruturado 
previamente validado. Foram entrevistados 605 residentes dos municípios do 
Entorno Sul, desses 51, 4% são do sexo feminino, 35,8% possuem ensino 
fundamental incompleto, 40,9% procuram por atendimento de saúde em Unidades 
de Saúde. 45,5% buscam por atendimento de saúde em outro município. Concluiu-
se que o acesso aos serviços de saúde na região é influenciado pela condição social 
e econômica e pelo local onde as pessoas residem o que permite aos gestores 
estudarem melhor o cenário, reorientar a forma de atendimento e adequar à 
assistência à saúde àquela população. 

 

DESCRITORES: Acesso aos Serviços de saúde; Inquérito de saúde; Uso de 
serviços de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde sua criação em 1988 o Sistema Único de Saúde - SUS deve oferecer a 

todos os cidadãos o direito à assistência a saúde gratuita direcionada para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. As ações devem 

ser oferecidas desde Atenção Básica à Atenção de Alta Complexidade garantindo, 

dessa forma, o acesso a toda população brasileira aos serviços de saúde em 

qualquer nível de complexidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Ao longo do processo da implantação do SUS, a saúde é tida como produção 

social, ou seja, tem implicações determinadas por uma rede de causas e efeitos que 

envolvem elementos sociais, econômicos e culturais que se processam e se 

sintetizam na experiência individual, de cada grupo e da sociedade (SWARTS, 

FERREIRA, MACIEL, RITA, 2010). 
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Assim sendo, desde a implantação do SUS, o acesso aos serviços de saúde 

no Brasil tem aumentado consideravelmente. De acordo com a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios - PNAD realizada em 1981, antes da criação do 

SUS,somente8% de toda população brasileira afirmavam ter usado algum tipo de 

serviço de saúde pública, enquanto em 2008, 14,2% da população relatavam uso de 

algum tipo de serviço de saúde pública (PAIM, TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, 

MACINKO, 2011). 

No campo da saúde, o acesso relaciona-se com as facilidades e  dificuldades 

em obter tratamento desejado, estando, portanto, intrinsecamente ligado às 

características da oferta e da disponibilidade de recursos, ou seja, a garantia de 

acesso pressupõe inexistência de obstáculos físicos, financeiros e outros para a 

utilização dos serviços disponíveis (VIACAVA, 2012). 

Apesar do aumento do uso dos serviços de saúde no Brasil, ainda é 

necessário avançar muito para assegurar os mínimos padrões de assistência de 

qualidade. Nesse contexto, o SUS enfrenta amplas dificuldades relacionadas à 

estruturação do novo modelo de atenção à saúde assim como doacessoda 

população a esses serviços, comprometendo o seu desempenho.   

Um aspecto que compromete aintegração, autonomia e consequentemente 

uma baixa resolutividade dos serviços é o acesso à população, já que,na proposta 

de concretização do SUS, há toda umaregulamentação no sentido da 

operacionalizar osserviços prestados, mas não há, ao mesmo tempo, 

aconcretização do processo de descentralização ao nívelmais operacional, 

sinalizando haver uma incoerênciaentre os propósitos de descentralizar as ações de 

saúde e a forma de organização dos serviçosna rede básica de saúde (ROSSO, 

MUNARI, MISHIMA, BEZERRA, 2009; GUIZARDI, 2010). 

O direito ao acesso a todos os tipos de serviços de saúde pela   população 

brasileiraestá diretamente relacionado com a aplicação cotidiana dos princípios 

organizativos e doutrinários do SUS, a partir da corresponsabilidade de  cada esfera 

governamental, trabalho conjunto dos gestores, dos trabalhadores que prestam 

serviços ao SUS e dos usuários (SCHWARTZ, FERREIRA; 2010). 
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Na corresponsabilidade assumida por cada ente federado, tem se destacado 

o processo de descentralização e regionalização, por meio  de redes e de conexões 

que se formam para organizar os serviços de saúde em suas muitas complexidades, 

como a Atenção Primaria à Saúde (APS), em especial com a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que traz em sua concepção um novo modelo assistencial em que o 

vínculo com a população adstrita é privilegiado. O cuidar na ESF é um modelo 

assistencial que tem como lógica atender ao cidadão, a família e a comunidade de 

maneira integral e o direito de ser cuidado por uma equipe de saúde de maneira 

resolutiva (FRANCO, MERHY; 2003). 

Na atualidade, a criação de um modelo que possa mensurar o acesso à 

saúde tem sido o objeto de muito interesse dos gestores públicos. Entretanto, ao 

longo do tempo, o conceito de acesso à saúde tornou-se mais complexo. As 

primeiras análises, datadas da década de 1970, sugeriam uma forte relação do 

acesso com o aspecto geográfico (disponibilidade) e financeiro (capacidade de 

pagamento). A literatura mais recente procura abordar aspectos menos tangíveis, 

como cultural, educacional e socioeconômico, incorporando o elemento 

aceitabilidade nas análises. A literatura mostra ainda que ter acesso à informação 

está na base do acesso à saúde, estando essa noção associada aos conceitos de 

empoderamento e de letramento para a tomada de decisões de saúde (SANCHEZ, 

CICONELLI, 2012). 

Sanchez e Ciconelli (2012) associam a definição de acesso a quatro 

elementos principais, denominados disponibilidade, aceitabilidade, capacidade de 

pagamento e informação, e cada vez mais se confunde com o conceito de equidade 

em saúde.  

 Segundo Assis e Jesus (2012), o acesso aos serviços de saúde tem sido 

objeto de análise na literatura internacional, acirrando a existência de barreiras aos 

usuários, como é o caso das filas para marcação de consulta e atendimento e da 

escassez de estratégias para sua superação. Afirmam ainda que as desigualdades 

de acesso encontram-se como um dos principais problemas a serem enfrentados, 

para que o SUS funcione efetivamente, conforme as diretrizes e os princípios 

propostos. 
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Em análise do contexto internacional, Lagarde e Palmer (2011) apontam uma 

necessidade de desenvolver estudos rigorosos para avaliar os efeitos sociais do 

acesso e da qualidade dos serviços de saúde em países de baixa e média renda.  

 De modo geral, as pesquisas sobre acesso e utilização de serviços de saúde 

são focalizadas na demanda presente nos serviços, nas características 

demográficas e nos problemas de saúde com maior prevalência. Esse tipo de 

pesquisa, portanto exclui pessoas que não procuram estes serviços e comprometem 

o real conhecimento em nível populacional (FERNANDES, BERTOLDI, BARROS, 

2009). 

O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos residentes 

sobre o acesso aos serviços de saúde, na região do Entorno Sul da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. 

 

MÉTODO 

Estudo epidemiológico descritivo e transversal do tipo inquérito domiciliar de 

base populacional.   Configura-se como um recorte do Inquérito da Região Integrada 

de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE-DF composto por 

municípios do Entorno Sul. Está aninhado a um projeto maior desenvolvido pela 

Universidade Federal de Goiás – UFG e a Universidade de Brasília – UnB, em 

parceria com a Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ, intitulado “Apoio à 

Regionalização nos Municípios da RIDE-DF”. Os municípios que tiveram setores 

censitários selecionados para o estudo foram: Santo Antônio do Descoberto, Águas 

Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Luziânia e Cristalina. 

A amostra do estudo foi constituída por pessoas residentes nos domicílios 

selecionados nos municípios, maiores de 18 anos de idade, selecionados 

aleatoriamente. Foram excluídos, as pessoas que apresentaram evidência de 

transtorno mental grave, ou qualquer condição que oincapacitasse de responder ao 

questionário no momento da abordagem. 

O tamanho da amostra foi calculado para detectar diferenças de até 3,5% em 

um a proporção de 15%, com um poder de teste de 80% e um nível de significância 
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de 95%. Por se tratar de um desenho complexo de amostragem, foi incorporado um 

efeito de desenho de 1,3 sendo necessário entrevistar 2.400 indivíduos no total, 

sendo 600 indivíduos em cada estrato - região da RIDE/DF. Levando-se em 

consideração possíveis perdas, em torno de 20%, aumentou-se o tamanho da 

amostra em cada estrato – de 600 para 720 domicílios, totalizando 2880 domicílios 

no total dos quatro estratos. Este tamanho da amostra levou em conta as quatro 

regiões do entorno: Região Sul, Região Norte, Região dos Pirineus e Região Unaí. 

Ao término da coleta de dados foram obtidas 605 entrevistas no estrato do Entorno 

Sul. 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2010 a abril de 

2011.Foi utilizado um instrumento adaptado da Pesquisa Mundial de Saúde – 

Atenção Básica (PMS-AB), já validada por pesquisadores do ICICT/FIOCRUZ 

(SWARCWALD & VIACAVA, 2008). O instrumento é composto por duas partes: 

questionário domiciliar e questionário individual, e foi ajustado após discussões com 

as equipes da UFG, UnB e FIOCRUZ. O questionário domiciliar contém perguntas 

sobre as características do domicílio, características socioeconômicas e de saúde 

dos residentes assim como cobertura, acesso e utilização da Estratégia de Saúde da 

Família. O questionário individual está dividido em dez módulos nomeados de “A aJ“ 

com questões relacionadas a diversos temas. O estudo utilizou ambos os 

questionários do instrumento. Do questionário domiciliar utilizaram-se as variáveis 

relacionadas à saúde dos residentes do domicílio assim como cobertura, acesso e 

utilização da Estratégia de Saúde da Família; do questionário individual utilizou-se o 

Módulo A (características sociodemograficas e apoio social) e Módulo J 

(Desempenho do Sistema de Saúde e acesso e utilização dos serviços de saúde). 

Os domicílios foram selecionados pelos supervisores de campo mediante uso 

de mapas dos municípios com as demarcações dos setores censitários, que são 

conjuntos de domicílios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE para coleta do Censo Demográfico de 2010. Juntamente com os mapas foram 

fornecidas Fichas de Identificação do Setor - FIS, com as demarcações dos setores 

censitários, juntamente com o valor do “pulo”- intervalo de amostragem, que é a 

quantidade de domicílios que deverão existir entre um domicílio selecionado e outro, 

esses valores de “pulo” variam de acordo com o tamanho do setor censitário, de 



67 

 

 

modo a contemplar com domicílios selecionados toda a extensão do setor 

delimitado. 

O morador selecionado presente no domicílio e que aceitou participar do 

estudo era solicitado a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. 

Os dados foram digitados em formulário eletrônico na internet, acessível 

apenas por meio de senha pessoal, (www.icict.fiocruz.br/RIDE). O formulário 

eletrônico foi desenvolvido pela ICICT – FIOCRUZ. 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do pacote estatístico 

StatisticalPackagefor Social Science versão 20.0. As variáveis foram apresentadas 

no formato de razões e proporções. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (FR 342534) e contou com o apoio 

do Colegiado de Gestão da Saúde da RIDE – DF. Foi financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Goiás – FAPEG. Seguiu as recomendações da portaria 

196/96 (uma nova portaria foi aprovada em 2012, n° 466/2012) do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

A amostra do Entorno Sul da RIDE – DF foi de 605 pessoas residentes em 

áreas urbanas e rurais. Os resultados referentes à caracterização dos residentes e 

ao acesso aos serviços de saúde estão evidenciados abaixo. 

Caracterização sociodemográfica e econômica dos residentes do Entorno Sul 

da RIDE-DF 

Dos 605 entrevistados, 311 (51,4%) são do sexo feminino e situam-se na 

faixa etária entre 25 a 39 anos, 255 (42,2%), de um grupo relativamente jovem. 

Quanto ao grau de instrução, 141 (23,5%), possuem fundamental completo, 405 

(67,3%) são casados ou vivem com o companheiro, 309 (51,1%) dos residentes se 

autorreferem da cor parda, 368 (60,9%) estavam empregados no momento da 
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entrevista, 255 (42,1%) tem renda de um a três salários mínimos e 144 (23,8%) 

possuem renda mensal abaixo de um salário mínimo conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos residentes do Entorno Sul, RIDE-DF, 
2012 

Variáveis Frequência (n=605) % 

Sexo    
Feminino 311 51,4 
Masculino 294 48,6 

Faixa Etária (anos)  
18 a 24  

 
111 

 
18,4 

25 a 39 255 42,2 
40 a 59 191 31,5 
60 e mais 48 7,9 

Grau de instrução    
Menos de 1 ano de estudo 59 9,9 
Fundamental incompleto 215 35,8 
Fundamental Completo 141 23,5 
Ensino Médio Completo 186 30,8 
Estado Civil    
Solteiro 135 22,4 
Casado ou vive com companheiro (a) 405 67,3 
Divorciado ou separado 39 6,4 
Viúvo 23 3,8 
Não souberam responder 5 0,8 

Cor da pele (autorreferida)   
Branca 174 28,8 
Preta 80 13,2 
Parda 309 51,1 
Outra 42 6,9 

Situação de trabalho   
Trabalha atualmente 368 60,9 
Não trabalha atualmente 
 

237 
39,1 

Renda   
Não tem rendimento 91 15,0 
Até um salário mínimo 144 23,8 
De um a três salários mínimos 255 42,1 
Acima de três salários mínimos 78 12,9 
Recusou a responder 37 6,2 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Acesso aos serviços de saúde  

Em relação ao acesso aos serviços de saúde dos residentes dos municípios 

do Entorno Sul, foram analisadas somente as respostas dos residentes que 

passaram por algum tipo de atendimento em saúde nos últimos 12 meses. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2 e Tabela 3.  
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Tabela2. Tipos de estabelecimentos de saúde mais procurados pelos moradores do 
Entorno Sul, RIDE-DF. 2012 

Estabelecimentos Frequência (n=399) % 

Unidade de saúde pública 163 40,9 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 7 1,8 

Outro tipo de Pronto 13 3,3 

Pronto-socorro ou Emergência de hospital público 73 18,3 
Ambulatório de hospital público 55 13,8 

Consultório particular 70 17,5 

Pronto-socorro ou emergência de hospital privado 17 4,3 

Outro 1 0,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao tipo de estabelecimento de saúde procurado pelos residentes, 163 

(40,9%) buscaram atendimento em Unidades de saúde pública, 73 (18,3%), em 

pronto-socorro ou emergência de hospital público e 70(17,5%), em consultório 

médico particular. 

Tabela 3. Local do serviço, tempo de deslocamento, meio de transporte, 
procedimento para conseguir atendimento e atendimento feito pelo SUS aos 
residentes do Entorno Sul, RIDE-DF. 2012 

Variáveis Frequência (n=365) % 

Local do serviço de saúde   

No mesmo município que o residente mora 196 53,7 
Em outro município 166 45,5 

Tempo de deslocamento   

0 – 1 hora 337 92,3 
2 horas e mais 28 7,7 

Meio de transporte utilizado    

Transporte coletivo 131 35,9 

Carro ou motocicleta 142 38,9 

Ambulância 5 1,4 

A pé 74 20,3 

Bicicleta 11 3,0 

Procedimento para conseguir atendimento    

Foi direto ao serviço de saúde, sem marcar 
consulta 

206 56,4 

Agendou a consulta previamente 149 40,8 

Atendimento realizado ou não pelo SUS    

Atendimentos realizados pelo SUS 255 69,9 

Atendimentos não realizados pelo SUS 109 29,9 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 3 mostra que 166 (45,5%) se deslocaram para atendimento em 

saúde em outro município, sendo o meio de “transporte coletivo” o mais utilizado por 

131 (35,9%) residentes.  

Dos residentes que receberam atendimento, 142(38,9%) precisaram pegar 

senha e 221 (60,5%) não necessitaram e para 123(33,7%) o tempo de espera foi de 

duas horas ou mais. 

No entanto, 206 (56,4%) dos residentes que procuraram por atendimento nos 

serviços de saúde foram direto, sem marcar nenhum tipo de consulta. 

Quanto ao convênio do atendimento recebido, 255 (69,9%) foram pelo SUS e 109 

(29,9%), por outros convênios. 

 

DISCUSSÃO 

Participaram desse estudo 605 pessoas, residentes nos municípios do 

Entorno Sul do DF, selecionadas de forma aleatória, sistemática e segundo os 

critérios metodológicos dessa pesquisa.  

O perfil dessa região é de pessoas do sexo feminino. O que pode ocorrer, 

segundo Anjos et. al. (1992), uma maior demanda de saúde da mulher e da criança 

nos serviços de saúde, reafirmando que a condição da mulher como cuidadora de si 

e de seus familiares caracteriza-se como uma questão de gênero (Anjos et. al). O 

que reforça tal caracterização na região estudada, é o fato de que, ao serem 

indagadas sobre o motivo de estarem desempregadas no momento da entrevista, a 

resposta é por exercerem a atividade “do lar”, o que vem ao encontro do 

pensamento do autor de que a mulher assume o papel de cuidadora do lar, de si e 

da própria família. 

Outras característicasdas pessoas da região são de adultos jovens, com grau 

de instrução diversificado, sendo que a maior parte possui Fundamental Incompleto 

e destaca-se que 59 (9,9%) dos residentes têm menos de um ano de estudo. Tal 

situação, possivelmente, desenha o quadro de fragilidade desses residentes e de 
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falta de autonomia para mudar a realidade local. O que, consequentemente, torna 

tais municípios vulneráveis às condições locais, porque não têm aí a possibilidade 

de desenvolver seu potencial. O que leva à maior dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho e, consequentemente também, de ascensão dos menos 

qualificados (FERREIRA, VASCONCELOS, PENN, 2008). 

Ainda considerando o grau de instrução, a literatura mostra que é possível 

associá-lo ao acesso aos serviços de saúde (SANCHEZ, CICONELLI, 2012). Uma 

interpretação possível é a de que ter acesso à informação está na base do acesso à 

saúde, estando essa noção associada aos conceitos de empoderamento e de 

letramento para a tomada de decisões no setor. 

Quanto à cor autorreferida, 309 são da cor parda (51,1%). Esses resultados 

reproduzem a realidade nacional de acordo com a pesquisa do IBGE sobre as 

características étnico-raciais da população – PCERP realizada em 2011.  Na referida 

pesquisa, os entrevistados citaram algumas circunstâncias em que a cor tem 

influenciado a vida das pessoas no Brasil tais como: no trabalho, na relação com a 

justiça/polícia,  no convívio social, além de influenciar em escolas  e repartições 

públicas(IBGE, 2011). 

Uma interpretação possível é que há anos o Brasil tem sofrido um intenso 

processo de miscigenação. Não diferente, os municípios do Entorno Sul, em seu 

processo de formação histórica junto à Capital Federal, abrigam inúmeros migrantes 

de diferentes estados do Brasil que foram atraídos à nova capital por perspectivas 

de melhores condições de vida e oportunidade de trabalho do que em seu estado de 

origem (CODEPLAN, 2010). Tal situação, além de refletir a condição de 

miscigenação típica do Brasil, também,  evidencia o grande fluxo de migração 

pendular no país, em especial no Entorno da Capital Federal. 

Apesar da maioria dos residentes estar empregada de forma remunerada, no 

momento da entrevista, uma parcela significativa da amostra se encontrava 

economicamente inativa, ou seja, desempregada, aposentada ou exercendo 

trabalho não remunerado.  A falta de empregos e equipamentos urbanos nas 

cidades que compõem a região do Entorno do Distrito Federal geram um movimento 

pendular cada vez maior em direção à Capital Federal. Essa população desassistida 
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busca por empregos, serviços hospitalares e educação na Capital Brasileira, 

evidenciando características de “cidades dormitório”, em que os residentes 

trabalham durante o dia fora de sua cidade de origem e retornam durante a noite. A 

falta de equipamentos urbanos, também, inclui a precariedade dos serviços de 

saúde. Alguns municípios do Entorno Sul do DF, região do estudo, são considerados 

área metropolitana de Brasília, e por isso, exercem relações comerciais fortes com a 

Capital Federal fortalecendo ainda mais essa dependência com o DF (CODEPLAN, 

2010). 

Destaca-se que boa parte dos residentes do estudo possui renda inferior a um 

salário mínimo, o que possivelmente pode dificultar o acesso a serviços de saúde, 

acesso à escolaridade, à capacitação profissional, a empregos. Fatores esses que 

estão associados ao alto índice de violência urbana e criminalidade características 

dessa região do Entorno.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD apontam 

que a renda influenciou mais o acesso do que a escolaridade. Em particular, a renda 

mostrou-se fator importante no acesso aos serviços de saúde das crianças. Apesar 

da permanência de desigualdades sociais, no acesso aos serviços de saúde, houve 

uma tendência de redução de sua magnitude no país como um todo (VIACAVA, 

2010). 

Ainda, conforme resultados da PNAD analisados por alguns autores 

(TRAVASSOS, OLIVEIRA, VIACAVA, 2006), esse estudo reafirma também, outro 

padrão: que o acesso aos serviços de saúde na região de estudo é claramente 

influenciado pela condição social das pessoas e pelo local onde residem. 

Desigualdades no acesso nem sempre são observadas em outros países e sua 

presença ou não expressam as especificidades do sistema de saúde de cada região. 

Os residentes relataram levar até uma hora para chegar ao serviço de saúde. 

Percebe-se ainda, nessa parcela, que o meio de transporte mais citado foi “carro ou 

moto”, seguido de “transporte público”. Somando esse tempo à jornada de trabalho 

diária, o indivíduo fica supostamente sem tempo para incorporar à sua rotina diária 

aspectos de uma vida mais saudável para si próprio e para sua família, como 

atividade física, atividades de lazer por exemplo. 



73 

 

 

Para uma melhor abordagem dessa problemática, seria necessário o nome do 

local para onde se locomovem quando necessitam de cuidados em saúde, que pode 

ser o nome de outro município ou mesmo o nome do bairro de sua cidade.   

Essa informação possibilitaria a compreensão da lógica de procura dos 

serviços realizada pelos residentes, a identificação de problemas assistenciais, o 

levantamento de movimentos migratórios pendulares. O que serviria para a 

utilização de serviços de saúde ou, ainda, a verificação posterior junto à 

administração local da existência de transporte público efetivo para se acessar 

esses serviços (GIACOMIN, PEIXOTO, et al., 2008; LIMA-COSTA e LOYOLA 

FILHO, 2008). 

No que se trata da saúde, é possível perceber que os moradores dessa 

região por vezes se veem desassistidos em suas localidades, já que os serviços de 

saúde se encontram, muitas vezes, impossibilitados de fornecer atendimento de 

saúde digno. 

Apesar de pertencerem ao Estado de Goiás, esses municípios se encontram 

geograficamente distantes da capital Goiânia e sua região metropolitana. Por isso, 

acabam por ter como última alternativa, buscar atendimento médico no Distrito 

Federal, inflando os serviços. Por se tratar, também, de cidades consideradas 

“cidades – dormitório” a população permanece no período diurno nos locais de 

trabalho no DF e ao retornarem para seus municípios à noite, encontram a maioria 

dos serviços de saúde fechada, tendo dessa forma poucas alternativas de busca por 

saúde. 

CONCLUSÃO 

O acesso aos serviços de saúde na região de estudo é, claramente, 

influenciado pela condição social das pessoas e pelo local onde residem. 

O Sistema Único de Saúde, apesar de representar um enorme avanço em 

termos de políticas públicas de saúde no Brasil, ainda não foi capaz de fazer face à 

desigualdade no acesso aos serviços de saúde, em especial em regiões que 

apresentam peculiaridades locais.  
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Conhecer as barreiras e aumentar a oferta de serviços com perfil de 

funcionamento adequado para quem trabalha é fundamental para tentar reduzir as 

iniquidades observadas. Por outro lado, promover a inserção no trabalho com 

garantias dos direitos sociais pode contribuir para a melhoria da saúde pública. 

Assim, a melhora da qualidade de acesso e utilização dos serviços de saúde 

dependem entre outros fatores, principalmente, do uso de políticas públicas 

integradas e efetivas (LOUVISON, LEBRÃO, DUARTE, SANTOS, MALIK, ALMEIDA, 

2008; GIATTI, BARRETO, 2011). Considerações essas, não diferentes dos 

resultados apontados pelo trabalho realizado no Entorno Sul do DF. 
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5.3 Artigo 2 

 

DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO 
SUL DO DISTRITO FEDERAL, NA PERSPECTIVA DOS RESIDENTES  

INTRODUÇÃO: Desde a implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, o acesso 
aos serviços de saúde no Brasil tem aumentado. Apesar do aumento, o SUS vem 
enfrentando dificuldades ligadas à estruturação do novo modelo de atenção à saúde 
o que pode comprometer o desempenho dos serviços de saúde.Sendo assim, é 
importante que os gestores tenham conhecimento sobre desempenho dos serviços 
de saúde e que as ações sejam realizadas a partir de um modelo gerencial 
participativo e democrático em conformidade com as características de cada 
região.OBJETIVO:Analisar o desempenho dos serviços de saúde dos municípios 
que compõe o Entorno Sul da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno – RIDE-DF, na perspectiva do residente. METODOLOGIA: Estudo 
epidemiológico descritivo, transversal do tipo inquérito domiciliar de base 
populacional. Amostra de 605residentes selecionadas aleatoriamente. Utilizado 
questionário previamente validado. Os dados foram digitados em banco específico e 
analisado pelo programa StatisticalPackage For The Social Science versão 20.0. 
Foram realizados cruzamentos, frequências simples e intervalo de confiança a 
95%%. RESULTADOS: Os resultados apontam que dos 605 entrevistados, 311 (51, 
4%), são do sexo feminino e situam-se na faixa etária entre 25 a 39 anos. 141 
(23,5%) possuem Ensino Fundamental Completo, 163 (40,9%) procuram por 
atendimento de saúde em Unidades de Saúde Pública (Estratégia de Saúde da 
Família, ambulatórios, etc). 166 (45,5%) buscam por atendimento em outro 
município. Em relação à avaliação do último atendimento recebido 281 (63, 3%) 
avaliaram o atendimento como Muito bom/ Bom. CONCLUSÃO: Odesempenho dos 
serviços de saúde na região de estudo é influenciado pela condição social das 
pessoas e pelo local onde residem, o que permite aos gestores estudar o cenário 
para reorientar a forma de atendimento e adequar a assistência a saúde àquela 
população. Conclui-se também que Nessa região não se pode ter os resultados de 
satisfação do residente quanto aos serviços de saúde como um fator determinante, 
mas como um indicativo do nível de aceitação dos serviços ofertados para a 
população.  
Palavras-Chave: Desempenho; Acesso; Serviços de Saúde; Inquéritos 
populacionais. 
 

INTRODUÇÃO 

Por mais precária que seja, toda e qualquer sociedade contém o seu sistema 

de saúde. Mesmo que esses sistemas possam seguir diagnósticas e terapêuticas 

bastante distintas, a sua existência é parte da vida de qualquer sociedade, 

independente do grau de desenvolvimento social, econômico, cultural ou científico 

(BARRETO, 2004). 
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No Brasil, desde a implantação do Sistema Único de Saúde- SUS, o acesso 

aos serviços de saúde no Brasil tem aumentado consideravelmente. De acordo com 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD realizada em 1981, antes da 

criação do SUS, 8% de toda população brasileira afirmavam ter usado algum tipo de 

serviço de saúde pública, enquanto em 2008, 14,2% da população relatavam uso de 

algum tipo de serviço de saúde pública (PAIM, TRAVASSOS, ALMEIDA, BAHIA, 

MACINKO, 2011). 

Apesar do aumento do uso dos serviços de saúde no Brasil, ainda é 

necessário avançar muito para assegurar os mínimos padrões de assistência de 

qualidade ligados ao desempenho dos serviços de saúde. Nesse contexto,  o SUS 

vem enfrentando amplas dificuldades relacionadas  à estruturação do novo modelo 

de atenção à saúde assim como do acesso da população a esses serviços,  

comprometendo o seu desempenho.  Um aspecto que leva a pouca integração éa 

baixa resolutividade e autonomia, já que,na proposta de concretização do SUS, há 

toda umaregulamentação no sentido da operacionalizar osserviços prestados, mas 

não há, ao mesmo tempo, aconcretização do processo de descentralização ao 

nívelmais operacional, sinalizando haver uma incoerênciaentre os propósitos de 

descentralizar as ações de saúde e a forma de organização dos serviçosna rede 

básica de saúde (ROSSO, MUNARI, MISHIMA, BEZERRA, 2009; GUIZARDI, 2010). 

Desde 1980 gestores dos sistemas de serviços de saúde de todo o mundo 

depararam-se com o desafio de reformar a organização e o funcionamento dos 

respectivos sistemas de saúde, ainda que os motivos que levaram à reforma setorial 

tenham sido diferentes em diversos países. Além disso, a busca de alternativas que 

possibilitassem o alcance de maior equidade e proporcionassem serviços de melhor 

qualidade tornou-se determinante diante do aumento das desigualdades e da piora 

das condições de vida e saúde das populações (VIACAVA et al., 2004). 

No ano de 2000 a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o World 

Health Report 2000 (WHR, 2000) dedicado à avaliação de desempenho dos 

Sistemas de Saúde (SS).  Um grupo de pesquisadores elaborou uma nova 

metodologia, por um grupo de técnicos da OMS, para formular  novos indicadores de 

avaliação de desempenho para os SS. A avaliação foi realizada para os 191 países 

membros da OMS, e seus resultados foram apresentados no WHR 2000 na forma 
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de um rank entre esses países. A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), e o 

Ministério da Saúde brasileiro lideraram e tiveram papel importante no 

desencadeamento dessa análise crítica (ICICT, 2014). 

Conforme as resoluções do Conselho Executivo, em maio de 2001, a 

Organização Pan-americana da Saúde realizou uma consulta regional sobre o WHR 

2000. Nessa ocasião considerou-se que a avaliação de desempenho  deve orientar 

o desenvolvimento de políticas, estratégias e programas dos SS, além de estar 

centrada na avaliação quantitativa e qualitativa do grau de realização de objetivos e 

metas dos SS. Deste modo, recomendou-se proceder a uma cuidadosa seleção de 

indicadores, com base em consultas sucessivas, definição prévia das funções a 

serem avaliadas e disponibilidade de informação de qualidade e com custos 

compatível, identificando-se um conjunto mínimo de indicadores a serem 

monitorados rotineiramente pelos países (ICICT, 2014). 

Diante do que foi contextualizado  foi proposta uma metodologia de avaliação 

para o sistema brasileiro formulada por uma rede de pesquisadores vinculados a 

sete instituições de pesquisa no campo da saúde coletiva: Metodologia de Avaliação 

do Desempenho do Sistema de Saúde através do Projeto de Avaliação do 

Desempenho do Sistema de Saúde - PROADESS. De acordo com  o PROADESS o 

desempenho do sistema de saúde brasileiro, deve ser analisado em um contexto 

político, social e econômico que traduza a sua história e sua conformação atual, 

seus objetivos e prioridades. Devem ser apontados os determinantes de saúde 

associados aos problemas de saúde tidos como prioritários, evitáveis e passíveis de 

intervenção. Sua apreciação deve ser feita considerando-se o seu impacto em 

diferentes grupos sociais. A caracterização desses problemas de saúde em termos 

de morbidade, mortalidade, limitação de atividade física e qualidade de vida 

associada, conforma uma segunda dimensão da avaliação, que permitiria conhecer 

a magnitude dos problemas e sua expressão em diferentes regiões geográficas e 

grupos sociais. Esse perfil de morbi-mortalidade, que expressa as necessidades de 

saúde, deve orientar a estrutura do sistema de saúde (condução, financiamento e 

recursos), que por sua vez condiciona as possibilidades de melhor ou pior 

desempenho dos serviços de saúde, objeto principal da avaliação que deve incluir 

as sub-dimensões acesso, efetividade, eficácia, adequação, continuidade, 
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segurança, aceitabilidade e direitos dos pacientes conforme Matriz Conceitual 

construída por seus membros e caracterizada a baixo (ICICT, 2014). 

O presente estudo teve como objetivo analisar desempenho dos serviços de 

saúde dos municípios do Entorno Sul do Distrito Federal, na perspectiva dos 

residentes da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 

RIDE-DF.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal do tipo 

inquérito domiciliar de base populacional.   Trabalha dados de um recorte do 

Inquérito da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-

RIDE-DF composto por municípios do Entorno Sul. Está aninhado a um projeto 

desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás – UFG e a Universidade de 

Brasília – UnB, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, intitulado 

“Apoio à Regionalização nos Municípios da RIDE-DF”. Os municípios que tiveram 

setores censitários selecionados para o estudo foram: Santo Antônio do Descoberto, 

Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Luziânia e Cristalina. 

A amostra deste estudo foi constituída por pessoas residentes nos domicílios 

selecionados, maiores de 18 anos de idade, selecionados aleatoriamente. Foram 

excluídos do estudo os usuários que apresentaram evidência de transtorno mental 

grave, ou qualquer condição que os tornasse incapazes de responder ao 

questionário no momento da abordagem. 

O tamanho da amostra foi calculado em parceria com a equipe do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz – 

ICICT/FIOCRUZ para detectar diferenças de até 3,5% em um a proporção de 15%, 

com um poder de teste de 80% e um nível de significância de 95%. Por se tratar de 

um desenho complexo de amostragem, foi incorporado um efeito de desenho de 1,3 

sendo necessário entrevistar 2.400 indivíduos no total, sendo 600 indivíduos em 

cada estrato - região da RIDE/DF. Levando-se em consideração possíveis perdas, 

em torno de 20%, aumentou-se o tamanho da amostra em cada estrato – região 

para 720 domicílios, totalizando 2880 domicílios no total dos quatro estratos. Este 

tamanho da amostra levou em conta as quatro regiões do entorno: Região Sul, 
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Região Norte, Região dos Pirineus e Região Unaí. Ao término da coleta de dados 

foram obtidas 605 entrevistas no estrato do Entorno Sul. 

A coleta de dados desse estudo foi realizada no período de outubro de 2010 a 

abril de 2011.Foi utilizado um instrumento adaptado da Pesquisa Mundial de Saúde 

– Atenção Básica (PMS-AB), já validada por pesquisadores do– ICICT/FIOCRUZ 

(SWARCWALD & VIACAVA, 2008). O instrumento é composto por duas partes: 

questionário domiciliar e questionário individual, e foi ajustado após discussões com 

as equipes da UFG, UnB e FIOCRUZ. O questionário domiciliar contém perguntas 

sobre as características do domicílio, características socioeconômicas e de saúde 

dos residentes assim como cobertura, acesso e utilização da Estratégia de Saúde da 

Família. O questionário individual está dividido em dez módulos nomeados de “A aJ“ 

com questões relacionadas a diversos temas. O estudo utilizou ambos os 

questionários do instrumento. Do questionário domiciliar utilizaram-se as variáveis 

relacionadas à saúde dos residentes do domicílio assim como características 

socioeconômicas; do questionário individual utilizou-se o Módulo A (características 

sociodemograficas e apoio social) e Módulo J (Desempenho do Sistema de Saúde e 

acesso e utilização dos serviços de saúde). 

Os domicílios foram selecionados pelos supervisores de campo mediante uso 

de mapas dos municípios com as demarcações dos setores censitários, que são 

conjuntos de domicílios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE para coleta do Censo Demográfico de 2010. Juntamente com os mapas foram 

fornecidas Fichas de Identificação do Setor - FIS, com as demarcações dos setores 

censitários, juntamente com o valor do “pulo”- intervalo de amostragem, que é a 

quantidade de domicílios que deverão existir entre um domicílio selecionado e outro, 

esses valores de “pulo” variam de acordo com o tamanho do setor censitário, de 

modo a contemplar com domicílios selecionados toda a extensão do setor 

delimitado. 

O morador selecionado presente no domicílio e que aceitou participar do 

estudo era solicitado a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. Após coleta, os dados foram digitados em formulário eletrônico na internet, 

acessível apenas por meio de senha pessoal, (www.icict.fiocruz.br/RIDE). O 

formulário eletrônico foi desenvolvido pela ICICT – FIOCRUZ. 
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A análise estatística foi realizada com o auxílio do pacote estatístico 

StatisticalPackage for Social Science versão 20. As variáveis foram apresentadas no 

formato de razões e proporções. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (FR 342534) e contou com o apoio 

do Colegiado de Gestão da Saúde da RIDE – DF. Foi financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Goiás – FAPEG. O projeto seguiu as recomendações da 

portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde a participação foi voluntária e não 

ofereceu qualquer benefício pecuniário, sendo assegurados aos participantes: o 

sigilo, o anonimato, o direito de retirar sua participação em qualquer momento, como 

descrito no TCLE. 

RESULTADOS 

A amostra do Entorno Sul da RIDE - DF contém 605 pessoas residentes em 

áreas urbanas e rurais. Do total, 319 (52, 7%), são do sexo feminino e situam-se na 

faixa etária entre 20 a 40 anos 337 (55,7%), apontando um grupo relativamente 

jovem (Tabela 1).Estão evidenciados abaixo os resultados referentes à 

“Caracterização dos residentes do Entorno Sul da RIDE-DF” a e “Desempenho dos 

serviços de saúde do Entorno Sul do Distrito Federal, na perspectiva do residente”. 

Caracterização sociodemográfica e econômica dos residentes do Entorno Sul 

da RIDE-DF 

Dos 605 entrevistados, 311 (51,4%) são do sexo feminino e situam-se na faixa 

etária entre 25 a 39 anos, 255 (42,2%), de um grupo relativamente jovem. Quanto ao 

Grau de Instrução, 141 (23,5%), possuem fundamental completo, 405 (67,3%) são 

casados ou vivem com o companheiro, 309 (51,1%) dos residentes se autorreferem 

da cor parda, 368 (60,9%) estavam empregados no momento da entrevista, 255 

(42,1%) tem renda de um a três salários mínimos e 144 (23,8%) possuem renda 

mensal abaixo de um salário mínimo conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos residentes do Entorno Sul, RIDE-DF, 
2012 

Variáveis Frequência (n=605) % 

Sexo    
Feminino 311 51,4 
Masculino 294 48,6 

Faixa Etária (anos)  
18 a 24  
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18,4 

25 a 39 255 42,2 
40 a 59 191 31,5 
60 e mais 48 7,9 

Grau de instrução    
Menos de 1 ano de estudo 59 9,9 
Fundamental incompleto 215 35,8 
Fundamental Completo 141 23,5 
Ensino Médio Completo 186 30,8 
Estado Civil    
Solteiro 135 22,4 
Casado ou vive com companheiro (a) 405 67,3 
Divorciado ou separado 39 6,4 
Viúvo 23 3,8 
Não souberam responder 5 0,8 

Cor da pele (autorreferida)   
Branca 174 28,8 
Preta 80 13,2 
Parda 309 51,1 
Outra 42 6,9 

Situação de trabalho   
Trabalha atualmente 368 60,9 
Não trabalha atualmente 237 39,1 
Renda   
Não tem rendimento 91 15,0 
Até um salário mínimo 144 23,8 
De um a três salários mínimos 255 42,1 
Acima de três salários mínimos 78 12,9 
Recusou a responder 37 6,2 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
Desempenho dos serviços de saúde do Entorno Sul do Distrito Federal, na 

perspectiva do residente 

 

Em relação ao módulo “J” do questionário, para algumas variáveis, somente 

os residentes que passaram por algum atendimento de saúde nos últimos doze 

meses responderam as questões. 

Conforme observado em Tabela 2, 163 (40,9%) do percentual válido 

procuram atendimento em Unidades de saúde pública, destaca-se que 70 (17,5%) 

afirmam buscar atendimento em consultório particular. 
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Tabela 2.  Tipos de estabelecimentos de saúde mais procurados pelos moradores do 
Entorno Sul, RIDE-DF. 2012. 

Estabelecimentos Frequência (n=399) % 

Unidade de saúde pública 163 40,9 

Unidade de Pronto Atendimento- UPA 7 1,8 

Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas) 13 3,3 

Pronto-socorro ou emergência de hospital público 73 18,3 

Ambulatório de hospital público 55 13,8 

Consultório particular 70 17,5 

Pronto-socorro ou emergência de hospital privado 17 4,3 

Outro 1 0,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao atendimento relacionado à sua saúde, 240 (39,7%) afirmam 

que o último atendimento foi entre um mês e menos de um ano atrás. Resultado 

próximo dos que afirmaram que o último atendimento foi há mais de um ano atrás 

204 (33,7%).  A maioria buscou atendimento pelo motivo de doença ou problema de 

saúde 221 (36,5%), seguido por exames médicos periódicos 43 (7,1%).  

Do total de entrevistados que buscaram por atendimento 255 (69,9%) afirmam 

que o atendimento recebido foi feito pelo SUS e 109 (29,9%) dos atendimentos não 

foram feitos pelo SUS. 

Em relação ao principal atendimento de saúde que afirmaram receber o que 

predominou foi consulta com profissional de saúde 309 (84,7%), seguido de exames 

complementares 21 (5,8%) e atendimentos preventivos 12 (3,3%). O principal 

profissional citado que prestou assistência foi o médico 323 (88,5%), seguido pelo 

enfermeiro 24 (6,6%) e dentista 12 (3,3%). 

A Tabela 3 descreve a avaliação do último atendimento recebido pelos 

moradores residentes no Entorno Sul, RIDE-DF.  

Tabela 3. Avaliação feita pelos residentes do Entorno Sul do DF sobre o último 
atendimento de saúde recebido, 2012 

Variáveis Frequência (n=365) Percentagem (%) 

Bom/ Muito bom 231 63,3 

Médio 88 24,1 

Ruim/ Muito Ruim 44 12,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Entre os residentes que receberam atendimento, para 207 (56,7%) foi 

prescrito algum tipo de medicamento, enquanto para 156 (42,7%) não foi prescrito 

nenhum tipo de medicamento. Destes, 181 (86,6%) conseguiram obter o 

medicamento prescrito. Entre os que não conseguiram obter, a maioria (53,6%) 

afirmaram não ter dinheiro para compra.  

O modo como os residentes adquiriram os medicamentos prescritos no 

atendimento está descrito na Tabela 4. 

Tabela 4. Os meios mais utilizados pelos residentes para obterem os medicamentos 
prescritos no atendimento de saúde dos municípios do Entorno Sul do DF, 2012 
Variáveis Frequência (n) Percentagem (%) 

Compraram em farmácia (n=149)   

Todos 95 63,8 

Alguns 37 24,8 

Nenhum 10 6,7 

Outro 7 4,7 

Gratuito em serviços públicos de saúde (n= 209)   

Todos 55 26,3 

Alguns 35 16,7 

Nenhum 105 50,2 

Outro 14 6,7 

Tinham em casa (n= 54)   

Alguns 4 7,4 

Nenhum 40 74,1 

Outro 10 18,5 

Comprou no programa de farmácia popular (n= 154)   

Todos 5 3,2 

Alguns 7 4,5 

Nenhum 122 79,2 

Outro 20 13,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando indagados se mesmo sem receita médica buscaram medicamentos 

para o seu problema de saúde 75 (20,2%) disseram que sim, sendo que destes 

82,1% conseguiram todos os medicamentos que precisavam mesmo sem receita. 

Dos que não conseguiram obter o medicamento apenas 14,3% não obtiveram por 

falta de receita médica. Ainda, dos que obtiveram medicamento sem receita 7,7% 

afirmam ter conseguido todos gratuitamente em estabelecimentos de saúde pública. 

Do total de entrevistados (n=605), 59 (9,8%) precisaram ser internados em 

hospitais por 24 horas ou mais, destes, 22,1% precisaram ser internados mais de 
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uma vez nos últimos 12 meses. Do total de internados, 38 (64,4%) foram internados 

por emergência. A Tabela 5 mostra os principais motivos de internação. 

 
Tabela 5. Principais motivos de internação dos residentes do Entorno Sul, RIDE-DF. 
2012 
Variáveis Frequência (n=59) Percentagem (%) 

Tratamento clínico 28 47,5 

Parto vaginal 10 16,9 

Parto cesáreo 2 3,4 

Cirurgia 13 22,0 

Outro  6 10,2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao tempo de internação: 16 (27,1%) ficaram apenas um dia 

internados, 33 (39%) ficaram de dois a três dias internados e 18 (30,6%) ficaram 

quatro e mais dias internados. Destes, 48 (81,4%) foram internados pelo SUS e 

apenas 11 (18,6%) não foram internados pelo SUS.  

Quando questionados se teriam pagado pela internação afirmaram que: 45 

(76,3%) “Não, porque a internação foi paga pelo SUS”; quatro (6,8%) “Sim, pagou 

diretamente sem reembolso”; quatro (6,8%) “Não, porque o plano de saúde cobriu 

totalmente a internação”; quatro (6,8%) “Não, porque a internação foi paga por 

entidade filantrópica”. 

Tabela 6. Localização do estabelecimento de saúde na última internação dos 
residentes do Entorno Sul, RIDE-DF, 2012 

Variáveis Frequência (n=59) Percentagem (%) 

No mesmo município em que o residente mora 18 30,5 

Em outro município 40 67,8 
Outro 1 1,7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos que precisaram ser internados nos últimos 12 meses, 40 (67,8%), foram 

internados pela última vez fora do município em que moram. Destaca-se que 36 

(61,0%) gastaram menos de uma hora para chegar ao estabelecimento de saúde, 16 

(27,1%) gastaram uma hora e sete (11,9%) chegaram em mais de duas horas. 

Sendo que a maioria 35 (59,3%) chegou ao estabelecimento de saúde de carro ou 
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motocicleta, 16 (27,1%) de transporte público e sete (11,9%) chegaram de 

ambulância. 

O tempo de espera para serem internados em sua última internação, 42 

(71,2%) esperou menos de uma hora para serem internados, 12 (20,4%) 

aguardaram de 1 a 2 horas para serem internados, quatro (6,8%) aguardaram 5 

horas e houve um (1,7%) que teve que esperar 6 horas para internar. 

 
Tabela 7. Avaliação da última internação, feita pelos residentes do Entorno Sul, 
RIDE-DF. 2012 

Variáveis Frequência (n=59) Percentagem (%) 

Bom/ Muito bom 36 61,0 

Médio 14 23,7 

Ruim/ Muito ruim 9 15,3 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

DISCUSSÃO 

Os residentes que participaram do estudo foram selecionados de forma 

aleatória, sistemática e segundo os critérios metodológicos desta pesquisa.  

Pode-se afirmar que o perfil dessa região é de pessoas do sexo feminino. O 

que pode ocorrer segundo Anjos et. al., uma maior demanda de saúde da mulher e 

da criança nos serviços de saúde, reafirmando que a condição da mulher como 

cuidadora de si e de seus familiares caracteriza-se como uma questão de gênero. 

Fato que reforça tal caracterização na região estudada, é o fato de que ao serem 

indagadas sobre o motivo de estarem desempregadas no momento da entrevista a 

resposta é por exercerem a atividade “do lar”, o que vem de encontro ao 

pensamento de Anjo et. al. de que a mulher assume o papel de cuidadora do lar, de 

si e da própria família. 

Caracterizam-se as pessoas da região como de adultos jovens. 

Diferentemente dos resultados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) o qual para o estado de Goiás a faixa etária de 20 a 40 

anos (adultos jovens), apesar de predominante, representa 48,6% de toda 

população do estado. 
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O grau de instrução é bastante diversificado, sendo que a maior parte possui 

Fundamental Completo, destaca-se 9,9% da amostra possui menos de um ano de 

estudo.Uma das características mais marcantes da população das localidades com 

maiores precariedades é a baixa escolaridade como é o caso dos residentes do 

estudo. Tal situação possivelmente desenha o quadro de fragilidade desses 

residentes e de falta de autonomia para mudar a realidade local. O que 

consequentemente tornam tais municípios vulneráveis às condições locais porque 

não têm aí a possibilidade de desenvolver seu potencial. O que leva à maior 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho e consequentemente também de 

ascensão dos menos qualificados (FERREIRA, VASCONCELOS, PENN, 2008). 

Quanto à cor autorreferida, maior parte afirma ser da cor parda. Estes 

resultados reproduzem a realidade nacional de acordo com a pesquisa do IBGE 

sobre as características étnico-raciais da população – PCERP realizada em 2011.  

Na referida pesquisa, os entrevistados citaram algumas circunstâncias em que a cor 

ou raça tem influenciado a vida das pessoas no Brasil tais como: no trabalho, na 

relação com a justiça/polícia,  no convívio social, além de influenciar em escolas  e 

repartições públicas(IBGE, 2011). 

Uma interpretação possível é que há anos o Brasil tem sofrido um intenso 

processo de miscigenação. Não diferente, os municípios do Entorno Sul, em seu 

processo de formação histórica junto à Capital Federal abrigam inúmeros migrantes 

de diferentes estados do Brasil que foram atraídos à nova capital por perspectivas 

de melhores condições de vida e oportunidade de trabalho do que em seu estado de 

origem (CODEPLAN, 2010). Tal situação além de refletir a condição de 

miscigenação típica do Brasil, também evidencia o grande fluxo de migração 

pendular no país, em especial no Entorno da Capital Federal. 

Apesar da maioria dos residentes estarem empregados de forma remunerada, 

no momento da entrevista, uma parcela significativa da amostra se encontrava 

economicamente inativa no momento da entrevista, ou seja, desempregados, 

aposentados ou exercendo trabalho não remunerado.A falta de empregos e 

equipamentos urbanos nas cidades que compõem a região do Entorno do Distrito 

Federal, gera um movimento pendular cada vez maior em direção à Capital Federal. 

Essa população desassistida busca por empregos, serviços hospitalares e educação 
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na Capital Brasileira, evidenciando características de “cidades dormitórios”, em que 

os residentes trabalham durante o dia fora de sua cidade de origem e retornam 

durante a noite. A falta de equipamentos urbanos também inclui a precariedade dos 

serviços de saúde.Alguns municípios do Entorno Sul do DF, região do estudo, são 

considerados área metropolitana de Brasília e por isso exercem relações comerciais 

fortes com a Capital Federal fortalecendo ainda mais essa dependência com o DF 

(CODEPLAN, 2010). 

Destaca-se que boa parte dos residentes do estudo possui renda inferior a um 

salário mínimo o que possivelmente pode dificultar o acesso a serviços de saúde, 

acesso a escolaridade, a capacitação profissional, a empregos fatores estes que 

estão associados ao alto índice de violência urbana e criminalidade características 

desta região do Entorno.  

A maioria dos residentes avalia de maneira positiva o último atendimento 

recebido e a última internação. Esse resultado mostra em um primeiro momento, um 

panorama favorável que, no entanto, confirma estudo realizado em cinco países que 

relaciona maiores índices de satisfação com serviços de saúde em populações com 

menor renda, sendo assim  não se pode afirmar que as avaliações positivas são 

reflexos de uma realidade verdadeira para os residentes do Entorno Sul. Visto que a 

satisfação é um conceito subjetivo e multidimensional, que sofre a influência das 

experiências prévias do indivíduo (MORAES, CAMPOS e BRANDÃO, 2013; SÁ, 

MATTOS, et al., 2012; BLENDON, SCHOEN, et al., 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-seque o desempenho dos serviços de saúde na região de estudo é 

influenciado pela condição social das pessoas e pelo local onde residem, o que 

permite aos gestores estudar o cenário para reorientar a forma de atendimento e 

adequar a assistência à saúde àquela população. Além disso, percebe-se que nessa 

região não se pode ter os resultados de satisfação do residente quanto aos serviços 

de saúde como um fator determinante, mas como um indicativo do nível de 

aceitação dos serviços ofertados para a população. 

. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa de analisar o desempenho dos 

serviços de saúde dos municípios do Entorno Sul da RIDE-DF, acredita-se que os 

resultados do estudo permitem tal análise.  

Os resultados deste estudo podemestreitar a parceria com os gestores dos 

municípios goianos, Conselho da RIDE-DF e gestores do próprio Distrito Federal. 

Tendo em vistaas fragilidades associadas ao desempenho, em especial, as 

dificuldades de acesso de serviços de saúde da região. 

Pode-se dizer que na área da saúde o acesso está relacionado com as 

facilidades e as dificuldades em conseguir tratamento desejado, estando, assim, 

relacionado às características da oferta e da disponibilidade de recursos. Deste 

modo, destaca-se a possibilidade de obter serviços necessários no momento e no 

local adequado, em quantidade suficiente e a um custo razoável. Garantir o acesso 

implica a retirada de obstáculos físicos, financeiros e outros para a utilização dos 

serviços disponíveis (FRENK, 1992; VIACAVA, 2012). 

Nessa proposta de analisar o desempenho de saúde em uma região tão 

peculiar, ressalta-se o papel do gestor no sentido de promover a saúde dos 

residentes por meio da discussão das políticas públicas de saúde já existentes e 

adequação à realidade vivenciada e também compartilhamento das ações, 

discutindo conjuntamente com os residentes com vistas a repensar o processo de 

organização do trabalho desenvolvido e as possíveis estratégias de melhoria.  

Observou-se que o desempenho dos serviços de saúde na região de estudo é 

altamente associado a condição social das pessoas e pelo local onde residem, além 

de fatores econômicos e o próprio grau de instrução forma tal que mostrou a sua 

importância para implantação de novas políticas públicas para realidade local. 

O desafio para melhorar a qualidade dos serviços de saúde da Região do 

Entorno, envolve a necessidade de ampliar a participação coletiva e partilhada dos 

residentes no processo de discussão e pactuação sobre a organização do trabalho 

no sentido de considerar os fatores que interferem no desempenho de saúde da 

região, e também nas dificuldades e facilidades de acesso aos serviços de saúde.  
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Desse modo, os gestores poderão estudar melhor o cenário para reorientar a forma 

de atendimento e adequar a assistência à saúde àquela população.  

Conclui-se também que estudar o desempenho de saúde na região do 

Entorno de Brasília é contribuir para a gestão nessa região. Os resultados podem 

subsidiar o planejamento e implementação de propostas que atendam as demandas 

dessa população que compõe o cenário dos quatro estratos da RIDE-DF. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde em municípios selecionados da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

Estamos convidando vocês a participar de uma pesquisa que será realizada em 
_______________________ (nome do município ou Região Administrativa). Osprincipais 
objetivos da pesquisa são o de coletar dados que possibilitem o cálculo de indicadores para 
avaliação do desempenho do sistema de saúde incluindo as condições de saúde e da 
assistência em saúde nos 19 municípios de Goiás que compõem a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) e na Regional de Saúde do 
Paranoá, do Distrito Federal.  

As informações serão colhidas por meio de entrevistas com os moradores dos 
domicílios sorteados para participar do estudo e ajudarão a melhorar a qualidade de vida da 
população do seu município e os municípios vezinhos que compõem a RIDE-DF ao 
identificar os problemas e necessidades de saúde da população, assim como, verificar como 
estão funcionando os serviços de saúde, para assim planejar ações para melhorar as 
condições de saúde da população.  

 O seu domicilio foi sorteado para participar da pesquisa. Caso aceitem em participar o 
responsável pelo domicilio responderá questões relacionadas ao número de pessoas que 
moram no domicílio, a idade, sexo, situação conjugal, as relações de parentesco, a situação 
socioeconômica e se tem plano de saúde privado; as características do domicílio (número de 
cômodos, bens, abastecimento d'água e destino do lixo); e, se estão cobertos pelo Programa 
de Saúde da Família, o que levara em torno de uns 20 minutos.  

Em seguida, será realizada outra entrevista com um morador maior de 18 anos que 
levara em torno de 30 minutos. O participante sorteado respondera a perguntas sobre as 
suas condições de saúde e de doenças que possa estar sofrendo, a disponibilidade de 
medicamentos para o seu tratamento, se pertinente, bem como, da disponibilidade de 
tratamento no dentista e de vacinas. Em caso de ser mulher, questões relacionadas aos 
cuidados de sua saúde serão feitas e do seu filho menor de dois anos, se tiver.  

Será garantido o total sigilo das informações que você fornecer, assim como o seu 
anonimato. Os dados e entrevistas ficarão sob a guarda do NESP/CEAM/UnB e os 
resultados da pesquisa serão divulgados por meio de boletins informativos em diferentes 
meios de comunicação local e oficinas com participação das autoridades de saúde, o 
conselho de saúde e representantes da comunidade.  A entrevista não oferecerá riscos à 
sua saúde e você tem o direito de deixar de responder as questões em que não se sentir 
confortável, podendo parar a qualquer momento se desejar. É possível que precisemos 
retornar para verificar dados ou informações faltantes. 

Uma cópia deste documento ficará com vocês. Em caso de dúvida, vocês poderão 
procurar por ____________________ (nome do coordenador de campo responsável pela 
região onde o município se encontra localizado), nos telefones _________________, ou 
pelo coordenador geral da pesquisa, Profa. Maria Margarita Urdaneta Gutiérrez, no telefone 
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(61) 9648-7704 (NESP/UnB – SCLN 496, 2º Andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP:70847-
510).  Vocês poderão, ainda, consultar o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da 
Saúde, da Universidade de Brasília no telefone (61) 3107-1947 ou pelo e-mail: 
CEPFS@UNB.BR. 

Portanto, eu ___________________________________, responsável pelo domicilio 
declaro que compreendi o estudo e aceito participar da entrevista. 

 

Assinatura do responsável pelo domicilio: _______________________________ 

Portanto, eu ___________________________________, morador do domicilio maior 
de 18 anos, declaro que compreendi o estudo e aceito participar da entrevista. 

 

Assinatura do participante maior de 18 anos: ____________________________ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

                                                                      (Nome legível e assinatura) 

Supervisor: __________________________________________________________ 

                                                                      (Nome legível e assinatura) 

Coordenador de Campo:  

Claci Fátima Weirich 

                                                            (Nome legível e assinatura) 

Local: __________________________________________    Data: ____________ 

                                                                      (Município/Região) 
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APÊNDICE 2 – Instrumento de coleta de dados 

 

.A. Características Sócio-Demográficas e Apoio Social                                          Horário de Início __ __ : __  __  

Neste módulo, vamos lhe perguntar sobre as suas características pessoais,como sexo e idade, características socioeconômicas, como grau de escolaridade e situação de trabalho, e 

relações com família e amigos.  

A1 Sexo 1. Feminino 2. Masculino  

A2 Qual a sua idade? _______________anos  

A3 Qual o seu estado conjugal? 

1. Nunca foi casado(a) 

 
2. Casado(a) ou vive com companheiro(a) 

3. Separado(a) ou divorciado(a) 

4. Viúvo(a) 

A4 
Quantos anos completos de estudo (com aprovação) o(a) sr(a) 

tem?  
_______________anos  

A5 Qual o seu grau de instrução? 

1. Analfabeto/Menos de um ano de instrução  

2. Elementar Incompleto  

3. Elementar Completo e Fundamental Incompleto  
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4. Fundamental Completo e Ensino Médio Incompleto   

5. Ensino Médio Completo e Superior Incompleto  

6. Superior Completo ou mais  

A6 

Qual é a sua cor (raça)?       

[Entrevistador: Leia as opções para o entrevistado] 

1.Branca  

2.Preta  

3.Amarela   

4.Parda  

5.Indígena  

A7 O(a)sr(a) trabalha ou trabalhava? 

1. Trabalha e em atividade atualmente 

Se 1: Ir para A10 

 

Se 4: Ir para A17 

2. Trabalha, mas não em atividade atualmente 

3. Já trabalhou, mas não trabalha mais 

4. Nunca trabalhou 
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A14 
Em geral, quanto tempo o(a) sr(a) gasta ou gastava no deslocamento para o 

trabalho? 

Ida:         ______horas  ______minutos 

 

 

Volta :       ______horas  ______minutos 

 

 

A15 O(a) sr(a) trabalha ou trabalhava em algum plantão noturno ou de 24 horas? 1. Sim 2. Não 
Se 2.: Ir para 

A17 

A16 
Com que freqüência o(a)sr(a) trabalha ou trabalhava em algum plantão 

noturno ou de 24 horas? 

1. Menos que 1 vez por mês 

 

2. 1 a 3 vezes por mês 

3. 1 vez por semana 

4. 2 a 3 vezes por semana 

5. 4 ou mais vezes por semana 

A17 

O(a)sr(a) pode me dizer seu rendimento mensal por fonte de rendimento? 

 

[Para cada fonte de rendimento, preencha com o valor em reais (R$) do 

rendimento mensal informado] 

1. Não tem rendimento 

 
2. Trabalho R$_______________ 

3. Seguro desemprego R$_______________ 

4. Aposentadoria R$_______________ 
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5. Pensão R$_______________ 

6. Renda Mensal Vitalícia R$_______________ 

7. Venda de produtos R$_______________ 

8. Aluguel R$_______________ 

9. Doação de não-morador do domicílio R$_______________ 

10. Doação de igrejas/ONG/instituições filantrópicas R$_______________ 

11. Rendimentos de aplicações ou cadernetas de poupança R$____________ 

12. Bolsa Família R$_______________ 

13. Benefício de Prestação Continuada (BPC) R$_______________ 

14. Cartão alimentação R$_______________ 

15. Outra fonte (especifique) R$_______________ 

16. Recusou 

As próximas perguntas são sobre aspectos da sua vida com a família, amigos e algumas atividades em grupo  
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 J. Desempenho do Sistema de Saúde                                                                           Horário de Início ___ ___: ___ ___  

 
Neste módulo, vamos fazer perguntas sobre o uso dos serviços de saúde, dificuldades para conseguir o atendimento e sua avaliação sobre o atendimento 

recebido no serviço de saúde. 
 

J1 
Costuma procurar o mesmo lugar, serviço de saúde ou médico 

quando precisa de assistência de saúde? 
1. Sim 2. Não Se 2: Ir para J3 

.J2 Onde costuma procurar o atendimento? 

1.Unidade de saúde pública (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família ou 

policlínica pública ou PAM – Posto de Assistência Médica) 
 

2.UPA (Unidade de Pronto Atendimento)  

3. Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)  

4.Pronto-socorro ou emergência de hospital público  

5.Ambulatório de hospital público  

6.Consultório particular ou consultório de estabelecimento de saúde privado ou 

ambulatório de empresa ou sindicato 
 

7.Pronto-socorro ou emergência de hospital privado  

8.Farmácia  
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9. Outro (especifique): _____________________________________________________  

J3 Nos últimos 12 meses, consultou um médico? 1. Sim 2. Não Se 2: Ir para J5 

J4 Quantas vezes o(a) sr(a) consultou o médico nos últimos 12 meses? _________ vezes   0. Nenhuma  

 

 

J5 

Quando foi a última vez que procurou algum serviço ou profissional 

de saúde para atendimento relacionado à sua saúde, sem considerar 

internação hospitalar por 24 horas ou mais? 

(PODE SER: CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA OU COM OUTRO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE OU QUALQUER ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL) 

1. Há menos de 15 dias 

Se 4 ou 5: Ir 

para J34 

2. Entre 15 dias e menos de um mês 

3. Entre um mês e menos de 1 ano atrás  

4. Há mais de um ano atrás  

5. Nunca procurou  

J6 
Qual destes motivos explica melhor porque procurou atendimento 

relacionado à sua saúde na última vez? 

1. Doença ou problema de saúde 

 

2. Acidente ou lesão 
3. Consulta odontológico 
4. Continuação de tratamento, terapia ou reabilitação 
5. Pré-natal 
6. Exames médicos periódicos 
7. Exames laboratoriais ou exames complementares de diagnóstico 
8. Vacinação 
9. Outros atendimentos preventivos 
10. Solicitação de atestado de saúde 
11. Outro (especifique): 

.J7 Onde procurou atendimento por este motivo? 
1.Unidade de saúde pública (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família ou 

policlínica pública ou PAM - Posto de Assistência Médica) 
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2.UPA (Unidade de pronto Atendimento)  

3. Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)  

4.Pronto-socorro ou emergência de hospital público  

5.Ambulatório de hospital público  

6.Consultório particular ou consultório de estabelecimento de saúde privado ou 

ambulatório de empresa ou sindicato 
 

7.Pronto-socorro ou emergência de hospital privado  

8. Laboratório ou clínica para exames complementares  

9.Outro (especifique): _____________________________________________________  

J8 Conseguiu ser atendido? 1. Sim 2. Não 
Se 1: Ir para 

J14 

J9 
Qual destes motivos explica melhor porque não conseguiu 

atendimento? 

1. Não conseguiu pegar senha  
2. Esperou muito e desistiu  

3. O serviço de saúde não estava funcionando  

4. Os equipamentos do serviço de saúde não estavam disponíveis ou não estavam  

5. Não havia profissional de saúde especializado para atender  

6. Não podia pagar pela consulta  

7. Outro (especifique):  

J14 O atendimento foi feito pelo SUS? 1. Sim 2. Não  

.J15 O(a) sr(a) pagou pelo atendimento? 

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso  
2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde   

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde   

4. Não, porque o atendimento foi feito pelo SUS   

5. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente o serviço  

6. Não, porque o atendimento foi pago por entidade filantrópica, igreja, ONG  
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J16 Onde era localizado o serviço de saúde? 1. No mesmo município que o(a) sr(a) mora 2. Em outro município  

J17 Quanto tempo levou para chegar lá?     _____horas _____ minutos  

.J18 Como chegou ao estabelecimento de saúde? 

1. Transporte coletivo  

2. Carro ou motocicleta  

3. Ambulância  

4. A pé  

5. Bicicleta  

6. Outro (especifique): _____________________________________________________  

.J19 Qual foi o procedimento para conseguir o atendimento? 

1. Foi direto ao serviço de saúde, sem marcar consulta  

2. Agendou a consulta previamente  

3. Foi encaminhado(a) ou ajudado(a) por equipe de saúde da família  

4. Foi encaminhado(a) por outro serviço ou profissional de saúde  

5. Outro (especifique): _____________________________________________________  

   

 

 

 

b. Classe social 1. Sim 2. Não  

c. Raça/cor 1. Sim 2. Não  

d. Tipo de ocupação 1. Sim 2. Não  
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e. Tipo de doença 1. Sim 2. Não  

f. Preferência sexual 1. Sim 2. Não  

g. Outro (especifique): ____________________________________ 1. Sim  2. Não  

.J25 
Na última vez que recebeu assistência de saúde, como o(a) sr(a) avalia 

o atendimento recebido? 

1. Muito bom  

2. Bom  

3. Médio  

4. Ruim  

5. Muito ruim  

J31 Conseguiu todos os medicamentos? 1. Sim 2. Não 
Se 1: Ir para 

J33 

 

 

J34 
Nos últimos 12 meses, precisou ser internado(a) em hospital por 24 

horas ou mais? 
1. Sim 2. Não 

Se 2: Ir para 

J46 

J36 Na última vez que o(a) sr(a) esteve internado, a internação foi de 

emergência? 

1. Sim 2. Não  

.J37 
Na última vez que o(a) sr(a) esteve internado(a), qual foi o principal 

motivo da internação? 

1. Tratamento clínico  

2. Parto vaginal  

3. Parto cesáreo  
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4. Cirurgia  

5. Tratamento psiquiátrico  

6. Exames  

7.Outro (especifique): _____________________________________________________   

J39 A internação foi feita pelo SUS? 1. Sim 2. Não  

.J40 O(a) sr(a) pagou pela internação? 

1. Sim, pagou diretamente sem reembolso   

2. Sim, mas teve reembolso total através do plano de saúde   

3. Sim, mas teve reembolso parcial através do plano de saúde   

4. Não, porque a internação foi paga pelo SUS   

5. Não, porque o plano de saúde cobriu totalmente a internação  

6. Não, porque a internação foi paga por entidade filantrópica, igreja, ONG   

J41 
Na sua última internação, onde era localizado o estabelecimento de 

saúde? 
1. No mesmo município que o(a) sr(a) mora 2. Em outro município 

 

 

J42 Quanto tempo levou para chegar lá?     _____horas ____ minutos  

.J43 Como chegou ao estabelecimento de saúde? 

1. Transporte público  

2. Carro ou motocicleta  

3. Ambulância  
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4. A pé  

5. Bicicleta  

6. Outro (especifique): _____________________________________________________   

  

.J46 
Na última vez que o(a) sr(a) foi internado(a), como o(a) sr(a) 

avalia o atendimento? 

1. Muito bom 

2. Bom 

3. Ruim 

4. Muito ruim 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Exemplo de mapa de setor sencitário 
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ANEXO 3 – Ficha de Identificação do Setor – FIS 
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ANEXO 4 -  Apoio do Colegiado de Gestão da Saúde da RIDE-DF 

 


