
ACESSO, SAÚDE E RESOLUTIVIDADE: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO

MUNICÍPIO DE IPATINGA

Letícia Cotta Barbosa SILVA (UnilesteMG); Sandra Maria Coelho Diniz MARGON (UnilesteMG);

Simone de Pinho BARBOSA (UnilesteMG)

Introdução: A Atenção Primária a Saúde no Brasil se configura como nível de atenção,
onde se detecta as reais necessidades de uma população, fornecendo respostas para as
condições de uma comunidade e determinando o trabalho de todos os outros níveis dos
sistemas de saúde. Portanto, caracteriza-se como a porta de entrada ao sistema
hierarquizado que visa o atendimento integral das necessidades de saúde dos usuários,
de forma a garantir os princípios e diretrizes do SUS. Entende-se acesso à saúde em
sua dimensão sócio-organizacional da assistência, na qual os espaços criados nos
serviços fundamentem-se no acolhimento das demandas e necessidades dos usuários.
Objetivo: A pesquisa objetiva reconhecer como se dá o acesso, e como se processa a
resolutividade na atenção primária do sistema único de saúde (SUS), sob a percepção
de seus usuários. Metodologia: Pesquisa de casos múltiplos de caráter qualitativo,
realizada no município de Ipatinga localizado na região metropolitana do Vale do Aço,
ao leste do estado de Minas Gerais. A amostra foi composta por usuários das Equipes
de Saúde da Família (ESF), referente ao município supracitado. A escolha da Equipe
de Saúde da Família (ESF) foi feita através de sorteio, ocorrendo a coleta dos dados
em setembro de 2011.  Os sujeitos da pesquisa totalizaram 4 usuários de saúde do
Sistema Único de Saúde. Os dados foram coletados mediante realização de entrevistas
semi-estruturadas com os usuários. Resultados: Os resultados evidenciaram que na
percepção dos usuários, o acesso é um processo não resolutivo, cujas dificuldades
encontradas então associadas na grande maioria, à falta de humanização e capacitação
dos profissionais que atuam no sistema, considerado o mesmo como falho. Dentre as
dificuldades apontadas alguns relatam que as filas de madrugada ainda permanecem na
porta do serviço de saúde e o acolhimento é tido como o principal entrave para garantir
o acesso. Os motivos que levaram os usuários a procurarem o atendimento, são na
grande maioria para tratamento e acompanhamento de patologias agudas e crônicas.
Sendo os entrevistados majoritariamente do sexo feminino, portanto, a busca pelo
serviço público também foi associado para o atendimento dos filhos. Sendo assim, a
maioria dos usuários associou as dificuldades de acesso há um sentimento de
desvalorização do ser humano, por terem muitas vezes o acesso negado, não resolutivo
e nem prioritário. Conclusão: Portanto, conclui-se que as necessidades e expectativas
dos usuários quanto ao atendimento estão distantes de atingirem um nível de
satisfação, o que torna a população desacreditada quanto à funcionalidade e princípios
do sistema único de saúde.
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