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"... um indivíduo participa da vida social em 
proporção ao volume e à qualidade das informações 
que possui, mas especialmente, em função de sua 
possibilidade de acesso às fontes de informação, de 
suas possibilidades de aproveitá-las e, sobretudo, de sua 
possibilidade de nelas intervir como produtor do saber." 

 
Marilena Chauí, 1997 

 
 
"A Participação é inerente à natureza social do 

homem, que só poderá desenvolver seu potencial numa 
sociedade que facilite a participação de todos." 

 



Juan E. Dias Bordenave, 1985 
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RESUMO 
 
 

 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar, sob a percepção do 

usuário, a importância da participação social no controle e melhoria dos serviços de 

saúde, no município de Camaragibe, Estado de Pernambuco. Para tal, utilizou-se um 

questionário semi-estruturado, composto por perguntas abertas e fechadas, aplicado 

no domicílio de 789 usuários que utilizaram os serviços de saúde locais. Verificou-se 

que os mecanismos de participação, bem como a legislação correlata, ainda não são 

de amplo conhecimento e, da mesma forma, pouco são utilizados pelos usuários. No 

entanto, o percentual daqueles que conhecem e utilizam os mecanismos de 

participação social eleva-se à medida que aumenta a escolaridade, como também 

percebe-se que pessoas envolvidas em associações comunitárias têm maior 

conhecimento e consequentemente utilizam os mecanismos de forma mais efetiva. 

Os usuários dos serviços privados de saúde apresentam maiores percentuais de 

satisfação quando comparados àqueles atendidos pelo sistema público. Contudo, o 

nível de contentamento dos usuários do sistema público também mostrou-se 

significativamente elevado, não refletindo, entretanto, um alto padrão de qualidade, 

pois é justificado pelas poucas expectativas daqueles que se submetem a tais 

serviços. A identificação das barreiras e oportunidades para participação dos 

usuários no controle da qualidade dos serviços de saúde deve ser encarada como 

um compromisso ético dos órgãos gestores e um elemento essencial para exercício 

de cidadania na coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The present study was realized with the objective to evaluate, under the perception 

of the user, the importance of the social participation to control and improve the 

health services in the county of Camaragibe, State of Pernambuco. Thus, a 

questionnaire of open and closed ended questions was prepared. The survey 

involved 789 users that were inquired about the utilization of the local health 

services. It was verified that the mechanisms of participation, as well as the 

correlated legislation are not well known nor used by the users. Nevertheless, the 

percentages of those who utilize these mechanisms of social participation increase 

according to their educational level. It has been noted that educated individuals who 

are involved in community associations, have a tendency to use those services in a 

more effective manner. The users of private health services showed a higher 

percentage of satisfaction compared with those who depend on the public services. 

Nevertheless, the level of contentment of the public service users showed that it was 

significantly increased, not reflecting, however, a high pattern of quality, the reason 

being, it is justified by the low expectation of those who depend on public services. 

The identification of barriers and opportunities of the user's participation to control the 

quality of health services has to be faced with an ethical compromise of the  

administration members and one essential element exercised by the upstanding law 

abiding collective community.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 -  INTRODUÇÃO  

  

1.1  - A Participação Social 

 

A partir da década de 70, e mais intensamente no final do século passado, observa-

se um crescente interesse pelo discurso da participação popular na sociedade e no 

Estado. Expressões como participação social, democracia participativa e controle 

social sobre o Estado, são utilizadas no dia a dia do Estado e da sociedade civil 

(CARVALHO, 1998; PESSOTO; NASCIMENTO; HEIMANN, 2001). 

 

A participação social pode ser definida como um espaço em construção para a 

conquista da cidadania, resultante de uma história de lutas de classe, de forma que 

o processo de corporificação legal e institucional de forças estabelecidas 

historicamente entre as classes e mediadas pelo Estado, busque preservar tal 

relação, por meio da manutenção da hegemonia dominante ou da consolidação de 

um projeto alternativo contra-hegemônico (ASSIS; KANTORSKI; TAVARES,1995). 

Em outras palavras, a participação social poderia ser entendida como um espaço 

social onde se articulam diferentes sujeitos e uma população com suas 

necessidades e interesses individuais e ou grupais, implicando na oferta e garantia 

dos bens de consumo coletivos (OLIVEIRA,1996). 

 

Valla (1999) entende a participação popular como algo que vai além dos 

movimentos sindicais e da política partidária. O termo contempla basicamente as 

classes econômicas mais populares, embora possa também incluir a classe média. 

A participação popular compreende múltiplas ações desenvolvidas por diferentes 

forças sociais, para influenciar na formulação, execução, fiscalização e avaliação 

das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social (saúde, educação, 

habitação, transporte, saneamento básico, etc). Para esse autor, o conceito de 

participação popular está relacionado com a distribuição da verba pública pelos  



governantes e as necessidades básicas das classes populares. A idéia de 

participação popular surge para se distinguir de uma outra concepção de sociedade, 

onde quem tem estudo e recursos aponta o caminho correto para as classes 

populares. A participação popular diferencia-se da modernização e do mutirão, por 

ser uma participação política das entidades representativas da sociedade civil em 

órgãos, agências ou serviços do Estado responsáveis pelas políticas públicas na 

área social. Esta participação, se de um lado legitima a política do Estado diante da 

população, também abre um canal para as entidades populares disputarem o 

controle e o destino da verba pública (VALLA,1998). 

 

Conceituar participação e cidadania tem sido difícil, pois, muitas vezes, são vistas 

como algo exótico, bizarro, feito para pobres e iletrados (VALLA,1999). Hersch-

Martinez (1992) aponta, também, como dificuldade para conceituação, as variações 

sofridas em relação ao tempo e espaço. Por outro lado, os técnicos muitas vezes 

consideram que o povo não tem capacidade para opinar sobre a saúde e seu 

planejamento, reservando a si mesmos o direito de estabelecer metas e prioridades 

(OLIVEIRA, 1996). 

 

A participação social tem sido estratégia da maioria dos programas de governo. 

Muitas vezes, é usada como tática para levar a comunidade a fazer aquilo que os 

técnicos consideram importante. Na verdade, esta só pode ser eticamente aceita se 

for entendida como o direito de cidadania, participação popular nas decisões das 

políticas públicas, nas gestões dos programas, e como controle social. O 

envolvimento e participação não devem ser confundidos com doutrinação, com uma 

maneira de usar a população visando o cumprimento de metas governamentais ou, 

ainda, a redução de custos de projetos  (DIAS, 1998). 

 

 

 

 



1.2  -  Participação Social em Saúde 

 

A participação social no gerenciamento dos serviços de saúde tem sido alvo de 

diversos estudos, tanto no Brasil como no exterior. Este tema vem ganhando 

importância a partir da segunda metade do século XX, devido às profundas 

transformações observadas em todas as esferas da vida econômica, cultural, social 

e política (PAIM; ALMEIDA FILHO,1998; VAZQUEZ et al.,2002). 

 

Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a participação popular 

como um processo em que os indivíduos e famílias assumem a capacidade de 

contribuir para o seu próprio desenvolvimento e de toda comunidade. Nesta 

definição, a OMS estabelece que a participação popular envolve não apenas a 

integração comunitária à administração do serviço de saúde, mas também amplia o 

alcance e o impacto sanitário desta atenção (CASTRO-PEREZ; HERNANDEZ-

TEZOQUIPA, 1993; AGUDELO, 1997). 

 

O Conselho Nacional de Saúde conceituou a participação social como o controle do 

Estado pela sociedade organizada em todos os seus  segmentos, visando o 

benefício de toda a coletividade de forma permanente (BRASIL, 2001a). Por isso, 

quanto maior a mobilização dos segmentos da sociedade, maior será a pressão e o 

resultado para efetivação do Estado Democrático. 

 

O conceito de participação social, na maioria  das vezes, envolve apenas questões 

políticas, deixando à margem as questões culturais envolvidas. Na saúde, observa-

se, freqüentemente, o que se pode chamar de etnocentrismo, que é a afirmação de 

que os usuários dos serviços de saúde são pobres, desprovidos de cultura e por isto 

não têm condições de opinar nas definições das diretrizes da área de saúde 

(OLIVEIRA,1996). A corporação de médicos, odontólogos, enfermeiros e demais 

técnicos, forma o monopólio do saber que estimula a diferenciação das classes 

sociais e as desigualdades no acesso à saúde, distribuição de bens e serviços e a 



dificuldade na conquista dos direitos sociais (RODRIGUES FILHO, 1992; 

CHAVES,2000). 

 

No âmbito da saúde, observou-se que a partir da década de sessenta, e mais ainda 

nos anos setenta, ampliaram-se os debates sobre o reconhecimento do direito à 

saúde e a responsabilidade da sociedade em garantir esses cuidados básicos, o que 

possibilitou o estabelecimento da meta: “Saúde para todos no ano 2000”. Entretanto, 

observa-se que os centros hegemônicos da economia mundial revalorizam o 

mercado como mecanismo privilegiado para alocação de recursos e questionam a 

responsabilidade estatal na provisão de bens e serviços para atendimento das 

necessidades sociais, inclusive saúde. Esta nova ordem mundial, que se instaurou 

na década de oitenta, inspirada no neoliberalismo, provoca uma marcante 

fragilização dos esforços para o enfrentamento coletivo dos problemas de saúde. 

Particularmente nos países de economia capitalista dependentes, a opção pelo corte 

nos gastos públicos como resposta à chamada crise fiscal do Estado, em muito 

compromete o âmbito institucional conhecido como Saúde Pública (PAIM; ALMEIDA 

FILHO,1998; VAZQUEZ et al.,2002). 

 

1.3  - Níveis de Participação Social 

 

Em uma sociedade democrática, a cidadania consiste no direito das pessoas 

definirem as regras do jogo, seus direitos e suas obrigações, bem como de poderem 

contar com mecanismos que garantam a efetivação de seus direitos. Historicamente, 

a participação comunitária pode ser entendida sob aspectos que podem variar desde 

a visão do usuário como simples receptor das ações de saúde, até o modelo mais 

moderno, onde as pessoas são consideradas como cidadãos perante os quais o 

sistema de saúde deve prestar contas da qualidade e oportunidade de serviços, bem 

como do uso eficiente dos recursos do sistema (HERSCH-MARTINEZ,1992; ACIOLI; 

CARVALHO, 1998; CELEDÓN; NOÉ, 2000). 

 



Diversos autores já elaboraram classificações para as modalidades de participação 

social na saúde, agrupando-as de acordo com o envolvimento popular nas decisões 

do Estado (RODRIGUES FILHO, 1992; ACIOLI; CARVALHO, 1998; CORTES, 1998; 

O'DWYER; MOYSÉS,1998; CELEDÓN; NOÉ, 2000). No entanto, a classificação 

proposta por Celedón e Noé (2000), parece ser  a mais abrangente. 

 

Celedon e Noé (2000) agrupam a participação popular em quatro níveis, que são:  

♦ Participação como beneficiário, onde as pessoas são simples receptoras ou 

beneficiárias das ações de saúde definidas pelos organismos governamentais 

responsáveis;  

♦ Como contribuição à promoção da saúde,  que conta com o apoio voluntário da 

população aos projetos e programas governamentais. Neste modelo, as 

pessoas são vistas como instrumento ou recurso do Estado;  

♦ Participação comunitária, com envolvimento multilateral da comunidade 

organizada em comitês e grupos de apoio aos programas e projetos sociais;  

♦  A visão moderna,  que reconhece os indivíduos como usuários, ante os quais 

o sistema de saúde deve dar conta da qualidade e oportunidade dos serviços, 

bem como dos recursos disponíveis. 

 

1.4  - Movimentos Sociais e a Evolução da Participação Social em Saúde 

 

A participação comunitária na saúde tornou-se tema de discussão em eventos 

institucionais pela primeira vez na Conferência Internacional de Saúde, promovida 

pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e Organização Mundial de 

Saúde (OMS), realizada em Alma-Ata, antiga URSS, em setembro de 1978. Nesta 

conferência, adotou-se o princípio de "saúde para todos no ano 2000"  como objetivo 

básico para políticas de saúde e desenvolvimento (RODRIGUES FILHO, 1992; 

MACFARLANE; RACELIS; MULI-MUSIIME,2000). 



A  reforma de saúde no Canadá iniciou-se nos anos 50, e desde então já passou por 

várias reformas e avaliações. Em 1995, concluiu-se que apesar da participação dos 

usuários ser um dispositivo garantido por lei, sua influência, na prática, foi realmente 

limitada. Atualmente, além da participação, a nova dinâmica dos serviços de saúde 

no Canadá aposta na descentralização e na gerência voltada para os resultados. No 

modelo canadense de atenção à saúde, a competição pública baseia-se na 

preferência do usuário como garantia de eficiência. Esta estratégia foi utilizada 

concomitantemente em outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos da 

América, a Suécia, a Alemanha Ocidental, a Itália (CONILL,2000) e a Espanha 

(SEGAL,1998). 

 

Na América Latina, a idéia de participação social tem sofrido muitas mudanças nos 

últimos quarenta anos. Embora o termo participação popular seja hoje utilizado 

universalmente, sua aplicação tem um significado especial para a área geográfica 

enfocada neste tópico. A ambigüidade do termo não vem somente das várias 

interpretações que poderiam resultar do seu uso, mas também do fato de que a 

tradição autoritária da América Latina, e particularmente do Brasil, influencia tanto os 

grupos conservadores, como também, freqüentemente, os progressistas 

(VALLA,1998). 

 

A participação social normalmente está associada ao momento político em que 

vivem os países. Na segunda metade do século passado, na América Latina, vários 

momentos políticos distintos interferiram significativamente nos movimento sociais, 

como a revolução cubana, a crise do comunismo associada com o crescimento dos 

movimentos cristãos e a proposta da terceira via – nem capitalismo nem comunismo 

(ACIOLI; CARVALHO, 1998). 

 

 A participação comunitária, no entanto, apresenta mudanças radicais quando passa 

a estar inserida nos movimentos de ajuste. Deixa então de ser considerada como 

algo proibido, para se constituir em um elemento essencial aos programas de saúde. 

A partir de então, a participação vem a ser considerada como complemento ao 

Estado, que já não consegue resolver sozinho os problemas de saúde pública 



(BRICEÑO-LEON,1998). Vários autores afirmam que o envolvimento da população 

no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde aumenta as  

possibilidades de êxito dos mesmos (GATTINARA et al., 1995; ARENAS-MONREAL; 

PAULO-MAYA; LOPES-GONZÁLES,1999) 

 

Apesar das mudanças observadas, para Solimano e Isaacs (2000) a reforma dos 

sistemas de saúde na América Latina ainda continua sendo definida apenas como 

um feito político com apoio técnico, necessitando da inclusão do usuário em todo 

processo. 

 

1.5  - Participação Social em Saúde no Brasil 

 

A discussão sobre a participação social no Brasil remonta, pelo menos, até a última 

década do século XIX. No entanto, o início da discussão mais sistemática só foi 

observado a partir das décadas de 30 e 40 do século passado, com o surgimento 

das políticas públicas necessárias à montagem e estruturação das atividades 

produtivas das grandes metrópoles brasileiras. Como os recursos públicos não eram 

suficientes para suprir os serviços de infra-estrutura para as enormes massas, 

tornou-se necessária a integração da participação popular neste processo 

(VALLA,1998). 

 

Na década de 70, surgem, em algumas cidades, experiências de reformulação de 

políticas locais de saúde e de organização de redes municipais. Concomitantemente, 

o Ministério da Previdência e Assistência Social agia em sentido contrário, 

centralizando decisões operacionais e financeiras e estimulando as privatizações 

dos serviços de saúde. Os anos oitenta foram marcados pelas várias  tentativas de 

descentralização dos serviços. O primeiro passo nesta direção fio a criação do  

Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), de 

projetos como as Ações Integradas de Saúde (AIS), o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) e, finalmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(FONSECA,1995; BRASIL,1997). Todos estes momentos estavam inseridos em um 



contexto de grandes pressões da sociedade pela democratização do Estado, que 

podem ser exemplificadas pelas eleições diretas para governadores, movimento 

“diretas-já” e Assembléia Nacional Constituinte, dentre outras (BRASIL,1997).  

 

Após todos os movimentos populares promovidos nos anos oitenta, é nos anos 

noventa que são normatizados os direitos adquiridos anteriormente, por meio das 

Leis Orgânicas da Saúde - 8080/90 e 8142/90 (BRASIL,1990); da Norma 

Operacional Básica 01/93 (BRASIL,1993); dos Conselhos Municipais de Saúde 

(CMS) (BRASIL,1992) e, mais recentemente, com o Código de Defesa do 

Consumidor (DINIZ,1999). 

 

1.5.1 - A Constituição Federal e o Direito à Saúde 

 

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, traz em seu texto o direito à 

saúde e a participação da comunidade em todas as fases do processo 

administrativo, como é descrito a seguir: Capítulo II. Dos Direitos Sociais. Art. 6.º: 

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

(BRASIL,2000). 

 

O Art. 196 descreve como este direito deve ser exercido e qual o papel do Estado 

neste contexto:  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

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

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (id.Ibid.). 

 

 



Os artigos 197, 198 e 203, tratam das condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, e em seus textos citam a participação da comunidade por 

meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis de assistência. Desta forma, é possível observar que a  

declaração de direitos e deveres que compõe a Constituição Brasileira caracteriza-a 

como um dos textos mais avançados no mundo, em especial no que se refere aos 

direitos no campo da saúde (BOSI; AFFONSO, 1998). 

 

O campo da saúde pública é fundamentalmente o da atenção à saúde, enquanto 

direito social, cuja garantia é devida ao Estado, como serviço essencial de caráter 

público e gratuito, acessível a todos, indistintamente. Além da acessibilidade, o 

direito à saúde contempla a necessidade da participação individual e coletiva no 

planejamento e execução das ações de saúde (VALLA; STOTZ,1993). 

 

Estamos vivendo um período de transição na reconstrução do novo modelo de 

assistência a saúde. Enquanto por um lado já existe uma legislação que assegura a 

população um lugar na estrutura organizacional do serviço, na prática, encontramos 

um descompasso que sugere medidas efetivadoras da teoria já conquistada (ASSIS; 

KANTORSKI; TAVARES,1995). Aliado a isto, o fato da União ser responsável por 

elaborar projetos e programas que serão implementados na esfera municipal, pode 

ser considerado um entrave na implantação deste modelo de saúde, por aumentar a 

distância entre a população e os espaços decisórios (DIAS,1998). 

 

1.5.2 - A Evolução da Participação Social nas Conferências Nacionais de Saúde 

(CNS) 

 

A participação social assumiu um papel importante nas formulações da 8ª CNS 

(redigida em 1988), no sentido de construção e fortalecimento das propostas 

progressivas de orientação da política do setor (VALLA, 1998; SCATENA; TANAKA, 

2000). 

 



A 8ª CNS teve como principais temas de discussão, a saúde como dever do Estado 

e direito do cidadão; reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento 

setorial. Diante disto, observou-se que o Governo passou a ter o social como meta 

prioritária, sendo atribuída ao Estado a obrigação de fazer da saúde dos cidadãos 

um bem tutelado por si e pela sociedade. Apesar de toda mobilização e participação 

popular empreendidos até então, nem tudo ocorreu como planejado. Isto porque 

este fórum de discussão não foi capaz de vencer as resistências à implementação 

das medidas propostas. De qualquer forma, a 8ª CNS cumpriu duas tarefas: uma 

imediata, de aclaramento e consolidação da política setorial do governo, e outra de 

afirmação de um conceito sobre a Reforma Sanitária, que então se pretendia 

viabilizar e desencadear com a Constituinte (BRASIL, 2001b). 

 

O Movimento Sanitário, que serviu de base para a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), promoveu discussões sobre saúde nos mais diversos lugares e 

situações, como nunca anteriormente havia acontecido. Isto fez da 8ª CNS um 

marco na saúde coletiva do Brasil, passando a ser considerada um divisor de águas. 

Assim, temos o antes e o depois da 8ª CNS (BRASIL,2001b). 

 

Os relatórios das Conferências que se seguiram, sempre destacavam a participação 

e o controle social (BRASIL,1998), sem apresentar, entretanto, avanços concretos 

naquilo que foi proposto pela Constituição Federal (BARRETO; MEDEIROS; 

SILVA,1999). A partir da XI CNS, que trouxe como tema central a evolução dos 

Conselhos de Saúde, o controle social e a democratização dos governos e do 

Estado no Brasil, observou-se também a preocupação em qualificar o usuário dos 

serviços de saúde de forma a torná-lo apto a identificar problemas, perspectivas de 

solução, utilizar mecanismos para reivindicar seus direitos e interferir nos processos 

decisórios (Id.,2001a). 

 

Pela primeira vez nas CNS, não houve um grupo monopolizador evidente. Pelo 

contrário, na XI CNS, os usuários deram o tom, apesar de não haver uma entidade 

ou instância que os representasse. Dentre outras decisões apresentadas no 

Relatório Final, destaca-se a de que nenhum profissional de saúde poderia 



representar os usuários dentro da mesma esfera de governo em que atua, pois 

apesar de também estar envolvido no propósito, possui um ângulo diferenciado de 

percepção e abordagem dos assuntos (ESCOREL; LUCCHESE, 2000). 

 

1.5.3 - Desenho e Modo de Operação da Política de Saúde no Brasil 

 

Os serviços de saúde podem ser classificados de várias maneiras, porém a mais 

consagrada, dadas as facilidades que apresenta, é a classificação pelo modo como 

são financiados. Os serviços podem ser  vinculados aos setores público ou privado, 

e ambos os grupos comportam sub-agrupamentos (COHN; ELIAS,1996). 

 

Os serviços públicos são instituídos pelo Estado e financiados com recursos 

orçamentários governamentais e são prestados pelos próprios ou por compra de 

serviços de terceiros. Engloba os provedores públicos dos três níveis de governo, 

que no nível federal são o Ministério da Saúde (gestor nacional do SUS), os 

hospitais universitários do Ministério da Educação e os serviços próprios das Forças 

Armadas. Os níveis estadual e municipal possuem rede de estabelecimentos 

próprios nas respectivas instâncias (DINIZ,1999). 

 

A forma de distribuição dos serviços do SUS, criados na década de oitenta, apesar 

de procurar atender as recomendações da Constituição Federal, ainda é alvo de 

muitas críticas (FONSECA,1995). O SUS vem apresentando insuficiências e desta 

forma não consegue atender as necessidades da população, abrindo assim amplo 

espaço para crescimento dos planos privados de saúde (BAHIA, 2001). 

 

Segundo Diniz (1999), o setor privado classifica-se segundo as origens do capital 

investido, podendo ser lucrativo ou não, sendo que estas duas classes comportam 

ainda subclasses: 

 



Privados sem fins lucrativos - Instituídos geralmente por iniciativa das comunidades 

(civis ou religiosas) ou de grupamentos sociais. A maioria deles tem fonte de 

financiamento dependente dos recursos do Estado, seja pelo pagamento dos 

serviços prestados, ou por utilização de mecanismos fiscais. 

 

Privados lucrativos – Instituídos por pessoas jurídicas em sociedades anônimas ou 

limitadas, como atividade empresarial, objetivando a remuneração do capital 

investido. O segmento lucrativo, em sua maior parte, não mantém nenhum vínculo 

com o SUS e pode ser considerado como um  Sistema Complementar. Este sistema 

envolve a medicina de grupo, as cooperativas médicas, o seguro saúde, a 

autogestão e os planos de administração (COHN; ELIAS,1996). 

 

Estima-se que o mercado de planos de saúde compreenda cerca de 32 milhões de 

clientes, excluindo os clientes de esquemas particulares administrados diretamente 

pelas instituições públicas, como institutos de previdência estaduais e municipais e 

pelas forças armadas (BAHIA,2001). 

 

Segundo Diniz (1999), os planos e seguros privados de saúde podem ser agrupados 

em quatro grandes categorias: 

 

♦ Medicina de grupo – Modalidade de pré-pagamento por serviços prestados, 

utilizando-se de serviços próprios ou credenciados; 

♦ Cooperativas médicas -  Operam segundo o sistema universal de cooperativas, 

em que os cooperados participam com cotas e a cooperativa oferece planos 

individuais e coletivos de saúde. É também uma modalidade de pré-

pagamento; 

♦ Plano de saúde de empresas – Compreende uma combinação de serviços de 

autogestão e compra de serviços terceirizados; 

♦ Seguro-saúde – Opera no sistema de reembolso de despesas de acordo com 

condições contratuais fixadas entre as partes. 



Os trabalhadores do setor formal, normalmente mais organizados, e a classe média, 

mais influente, têm acesso aos serviços privados de saúde. Os usuários do SUS são 

basicamente aqueles mais desprovidos de recursos (VIANA, 1998). 

 

1.5.4 -  Mecanismos de Participação Social em Saúde no Brasil 

 

A participação da comunidade é uma forma de controle social que possibilita à 

população, por intermédio de seus representantes, definir, acompanhar a execução 

e fiscalizar as políticas de saúde (BRASIL,1998). 

 

 MECANISMOS NÃO INSTITUCIONAIS 

 

As primeiras tentativas para organização de mecanismos participativos no Brasil 

surgiram no início do século passado, por parte de um segmento da sociedade - o 

movimento trabalhista urbano, que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões, 

consideradas como "o embrião" do controle social. A iniciativa foi seguida por outros 

grupos, até que em 1970 surgiram as primeiras associações de moradores, 

entidades religiosas, movimentos feministas, entidades filantrópicas e outros 

movimentos comunitários, com suas reivindicações  voltadas, na maioria das vezes, 

para a gestão municipal (BRASIL, 2000). 

 

O Suplemento de Pesquisa Mensal de Emprego (SUPPME/1996) descreve três tipos 

de associativismo, que são o sindical, o de classe (associação ou órgão de classe) e 

o associativismo comunitário. O associativismo sindical inclui os sindicatos de 

empregados e empregadores; o de classe inclui órgãos de classes que reúnem 

pessoas pertencentes a categorias profissionais ou econômicas; e, finalmente, as 

associações comunitárias de bairro, religiosas, recreativas, filantrópicas e outras 

(IBGE,1996). 

 



Atualmente, é possível encontrar outros tipos de prática, como os fóruns, onde 

sindicatos, movimentos sociais, organizações populares, organizações não 

governamentais (ONGs), entidades profissionais dentre outras, participam de uma 

estrutura leve e pouco formal (CARVALHO,1998). 

 

 MECANISMOS INSTITUCIONAIS 

 

Com o início dos anos oitenta, o controle social passa a ter um caráter institucional a 

partir da Constituição Federal e da legislação criada a seguir (BRASIL,2000). 

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) estabelece como formas de 

participação na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) as Conferências e os 

Conselhos de Saúde (BRASIL,1998). 

 

A Conferência e os Conselhos de Saúde foram criados pela da Lei Federal 

8.142/1990, que  assegurou a participação social, utilizando estes mecanismos de 

participação como fóruns de debates e instâncias de poder responsáveis pelas 

diretrizes das políticas de saúde no Estado Brasileiro (ASSIS; KANTORSKI; 

TAVARES,1995). 

 

CONFERÊNCIAS DE SAÚDE - São fóruns que se reúnem periodicamente com a 

participação ampla de diversos segmentos sociais para avaliar e traçar diretrizes 

para as políticas de saúde. Ocorrem nas esferas de governo federal, estadual e 

municipal, de forma que o resultado das discussões no âmbito municipal são 

remetidas à Conferência Estadual e, da mesma forma, da Estadual para a Nacional 

(CARVALHO,1997). 

 

CONSELHOS DE SAÚDE – São espaços políticos onde os representantes da 

população defendem formal e publicamente os interesses de seus representados 

(SCATENA; TANAKA, 2000; PESSOTO; NASCIMENTO; HEIMANN, 2001. O 



Conselho Nacional, os Conselhos Estaduais e os Municipais foram criados e 

regulamentados a partir dos seguintes instrumentos legais: Lei 8142 (BRASIL,1990), 

a NOB 01/93 (BRASIL,1993) e a NOB 01/96 (BRASIL,1997). 

 

O Conselho de Saúde, conforme definição emanada da IX CNS, é um "órgão ou 

instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do 

governo, integrante da estrutura básica da Secretaria ou Departamento de Saúde 

dos Estados e Municípios, com composição, organização e competências fixadas 

em lei". Apesar de ser fruto de forte indução legal e administrativa,  originada na 

esfera Federal, o Conselho consubstancia a participação da sociedade organizada 

na administração do sistema de saúde, propiciando o seu controle social (BRASIL, 

1992; VALLA,1998 a;  CARVALHO,1998). 

 

Os Conselhos de Saúde são formados obrigatoriamente por representantes de 

quatro segmentos da sociedade: usuários, governo, funcionários e prestadores 

conveniados ou contratados (BRASIL,2000). Na avaliação de Pessoto, Nascimento e 

Heimann (2001), os municípios que implantaram os CMS, em cumprimento à 

legislação federal, criaram, por livre iniciativa, outros mecanismos de participação, 

como Conselhos Distritais ou Locais e Plenárias de Saúde e, desta forma, 

conseguiram envolver um maior contingente da população nas questões de saúde 

pública. 

 

Segundo dados de pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 1999, mais de 90% dos 

municípios brasileiros já possuíam Conselhos Municipais de Saúde (IBGE,1999). 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – É uma Lei Federal de ordem pública 

que estabelece direitos e obrigações de consumidores e fornecedores de bens e 

serviços, com a finalidade de proteger os consumidores de possíveis prejuízos. 

Entre outros direitos, o Código prevê o direito de proteção à vida e à saúde 

(DINIZ,1999). O Brasil é o país membro do MERCOSUL (Mercado Comum do Cone 

Sul) que oferece o maior número de garantias aos consumidores, tanto pelo Código 



de Defesa do Consumidor, como pela doutrina e jurisprudência relativas à matéria 

(BOLSON,1998). 

 

CONSELHO GESTOR – Utilizado como um canal para o exercício do controle 

público. É conhecido também como Conselho Tripartite, por ser formado por 

representantes da administração, dos trabalhadores e dos usuários dos serviços de 

saúde (DINIZ,1999). 

 

DISQUE SAÚDE – É um serviço do Ministério da Saúde, criado em 1997, atendendo 

a população gratuitamente pelo telefone. Tem como finalidade esclarecer dúvidas e 

fornecer informações úteis sobre questões relacionadas à saúde (Id. Ibid.). 

 

OUVIDORIA – Órgão permanente de  fiscalização e controle da coisa pública, de 

atuação autônoma e independente. As Ouvidorias de Saúde foram criadas a partir 

de iniciativa do Ministério da Saúde em 1994, pela Portaria n°. 772 de 07 de abril de 

1994 (LINS,1994) e têm como atribuição básica a recepção e encaminhamento de 

sugestões, críticas, elogios e reclamações relativas aos serviços prestados pelas 

respectivas instituições, avaliando a sua procedência e dando encaminhamento às 

áreas competentes, caso seja necessário. Todos que utilizam os serviços da 

ouvidoria devem receber retorno das providências tomadas sobre a questão 

apresentada (FUNDAÇÃO PROCON,2002).  

 

PROCON – Instituição com personalidade jurídica de direito público, dotada de 

autonomia técnica, administrativa e financeira. Criada com os objetivos de receber, 

analisar e encaminhar reclamações realizadas pela população (de forma individual 

ou coletiva), de orientar os consumidores acerca de seus direitos e de realizar  

fiscalização permanente nas empresas em geral, visando o cumprimento da 

legislação relativa à defesa do consumidor (Id. Ibid.). Segundo dados do IBGE 

(1999), as comissões de defesa do consumidor só foram encontradas em 5% dos 

municípios com até 20 mil habitantes, com tendência a aumentar nos municípios 

mais populosos. 



OUTROS- A Constituição de 1998 criou ainda  mecanismos de envolvimento das 

classes populares na administração pública, como: o referendum, o plebiscito e a 

iniciativa popular, particularmente na área da saúde (CORTES,1998). 

 

1.6 - A Participação Popular na Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde 

 

Por definição, o termo avaliar refere-se ao ato de determinar a quantidade ou a 

qualidade de algum fenômeno, cujos critérios de valor são inicialmente estabelecidos 

por seus avaliadores e emitir um juízo acerca do mesmo (NORONHA,1996). Por 

outro lado, também reporta à ação de estimar, fazer idéia e, portanto, conhecer 

melhor (FERREIRA, 2000; HOUAISS et al., 2001). 

 

A avaliação pode ter diferentes objetivos, conforme o nível em que ocorre: o político, 

o técnico-administrativo ou o técnico-operacional (SANTOS,1995) e pode assumir 

diversos pontos de vista, em função de expectativas diferentes dos funcionários, 

diretores e pacientes/usuários (PRIEGO et al.,1997; SCHRAMM; ESCOSTEGUY, 

2000). 

 

Muitos autores concentram os objetivos da avaliação no aspecto técnico e 

racionalizador, ou seja, o de criar normas ou procedimentos, modificar políticas e 

estabelecer prioridades, visando aumentar a efetividade e a eficácia da atenção e 

possibilitar a mais adequada alocação de recursos, segundo critérios técnicos 

(HORWITZ, 1978;  GEYNDT, 1986; ESCUDERO, 1989; ZANON,2000). No entanto, 

existe também o objetivo educativo da avaliação, que propicia material de ensino 

para educação contínua dos profissionais de saúde (FRANCO; CAMPOS,1998). 

 

 

 

 

 



1.6.1 - Conceito de Qualidade na Saúde 

 

A partir da década de 50, muitos estudiosos, destacando-se o pioneiro Donabedian, 

desenvolveram novos conceitos para a expressão "qualidade na saúde", onde a 

evolução técnico-científica, a qualidade na inter-relação e a satisfação do usuário 

passaram a ser considerados elementos essenciais na definição de qualidade 

(SANTOS,1995; RAMÍREZ-SÁNCHEZ; NÁGERA-AGUILAR; NIGENDA-LOPEZ, 

1998). Para Donabedian, qualidade e quantidade envolvem valores indissociáveis. 

Em seu conceito clássico de qualidade na saúde, afirma que "o serviço de saúde 

com qualidade é aquele  que é  capaz de proporcionar aos pacientes o máximo e 

mais completo bem-estar, considerando o equilíbrio previsto entre ganhos e perdas 

decorrentes do processo de assistência em toda sua complexidade" (BURMAZ, 

2000). 

 

Segundo a ONU, eficácia, eficiência e qualidade da assistência são princípios 

fundamentais na reforma da assistência à saúde, considerados como ferramenta 

política no desenvolvimento dos países. No entanto, para atender plenamente este 

princípio, são necessários não apenas os recursos e a capacitação dos prestadores 

de serviço, mas também a participação da sociedade de forma interativa em todas 

as decisões que a afetam (LEITE, 1997; DANIELS et al.,2000). 

 

Em cada sistema de saúde existem quatro grupos interessados, que são: usuários, 

profissionais, administradores e gestores. Para cada um destes grupos, o conceito 

de qualidade possui parâmetros diferentes. Para o usuário, qualidade envolve 

adequação (satisfaz a demanda) e aceitação (expectativa do usuário) (VUORI,1991 

apud: SANTOS,1995). 

 

 

 

 

 

 



1.6.2 - Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde do Brasil 

 

O movimento de internalização dos princípios e conceitos da Gestão pela Qualidade 

no setor público teve início dentro do Programa de Qualidade e Participação na 

Administração Pública, com a criação em 1991 do Subcomitê Setorial da 

Administração Pública (BRASIL,2001). 

 

A partir daí foi criada a Comissão Nacional de Gestão da Qualidade e Produtividade 

em Saúde pela portaria  nº 662/MS, de março de 1994, com o objetivo de assessorar 

o Ministério da Saúde na formulação de diretrizes gerais, normas, padrões e 

indicadores de qualidade e produtividade dos serviços de saúde. Esta comissão é 

formada por diversos órgãos e entidades governamentais, organizações civis, 

técnicos e representantes dos usuários (TAUBLIB,1998). 

  

O Programa de Qualidade no Serviço Público (PQSP), além de manter suas ações 

voltadas para avaliação da qualidade no atendimento e otimização de custos, conta 

ainda com os projetos de Acreditação Hospitalar, Disque Saúde, Auditoria e 

Capacitação de recursos humanos para o SUS (ALMEIDA,2001). 

 

O desenvolvimento de programas de garantia da qualidade é uma necessidade em 

termos de eficiência e uma obrigação em termos éticos e morais (BITTAR,2000). Por 

outro lado, a existência de mecanismos de avaliação do sistema de saúde é 

responsabilidade do Estado e o exercício desta função deve ser compartilhado com 

os cidadãos na elaboração e implantação de quaisquer ações de saúde (CELEDÓN; 

NOÉ,2000; SANTOS, 2001). 

 

 

 

 

 



1.6.3 - Parâmetros Utilizados na Avaliação da Qualidade  

 

Vários autores vêm nos últimos anos, elaborando os mais diversos instrumentos 

para avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de saúde (VELÁZQUEZ, 

1978; JESSEE,1990; AGUIRRE-GAS, 1999) . Os métodos propostos para avaliação 

estão obviamente relacionados aos seus propósitos e irão influir diretamente em 

seus resultados (FRANCO; CAMPOS,1998). No entanto, a maioria dos trabalhos 

concentram-se em medições clínicas (CANGAS et al.,1996; GOMEZ-DANTES et 

al.,1999; SAUCEDA-VALENZUELA; DURÁN-ARENAS; HERNÁNDEZ, 2000; 

FURTADO, 2001). 

 

O modelo de avaliação da qualidade proposto por Donabedian em 1966 

(DONABEDIAN,1966, apud: NOVAES,1996), ainda hoje é considerado como o 

paradigma dominante de avaliação da qualidade e atenção à saúde. O autor propõe 

a avaliação da qualidade da atenção médica por meio de um modelo que 

sistematiza os atributos que traduzem a qualidade nos serviços (eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade) e considera ainda a 

estrutura, o processo e os resultados como os principais pontos relevantes na 

avaliação dos serviços de saúde (BERTOLUCCI  e BURMESTER,1992; RAMIREZ-

SANCHEZ,1998; NOVAES, 2000); FRENK, 2000). O esquema propõe que os 

resultados são conseqüência da atenção proporcionada, implicando que nem todos 

os resultados podem ser facilmente imputáveis aos processos e nem todos os 

processos dependem diretamente da estrutura. A partir deste conceito, vários 

autores adotaram a mesma classificação em seus trabalhos (FEENY; GUYATT; 

TUGWELL,1986; FRIEDMAN,1996; RAMIREZ et al.,1996; SILVEIRA; SANTOS; 

COSTA, 2001).  

 

Para Donabedian, a estrutura envolve todos os atributos materiais e organizacionais 

relativamente estáveis, assim como recursos humanos e financeiros disponíveis nos 

locais em que são prestados os atendimentos, como também a tecnologia 

disponível; o processo diz respeito ao que pode ser feito pelo prestador do serviço 

durante o atendimento, à relação com as atividades de apoio diagnosticadas, além 



das atitudes e habilidades, destreza e técnica com que exercem suas atividades; o 

resultado, que é a razão de ser de qualquer atendimento, é a satisfação do paciente 

com a atenção recebida. Atualmente, este último passa a ter uma importância maior 

pela crescente necessidade de satisfazer ao usuário. (BERTOLUCCI; BURMESTER, 

1992;  ROSA et al., 2000). 

 

1.6.4 - O Controle de Qualidade Pelos Usuários 

 

A análise das observações realizadas pelo usuário é de grande importância, pois 

fornece dados que podem contribuir para melhoria dos serviços (GATTINARA et 

al.,1995). A sobrevivência dos serviços de saúde depende da aprovação do usuário. 

Muitas estratégias que visam a melhoria dos serviços estão baseadas na satisfação 

do cliente (KOTAKA; PACHECO; HIGAKI, 1997; DESLANDES,1997; VERDESSI et 

al., 2000; VALDES-SALGADO; MOLINA-LEZ; SOLÍS-TORRES,2001). Por outro 

lado, observa-se que, na prática, ao contrário do que acontece na mídia e nas 

agências de publicidade, a opinião do usuário é muitas vezes vista com indiferença 

(KLOETZEL et al.,1998). 

 

É possível afirmar que a participação efetiva dos usuários nos processos de 

avaliação das grandes decisões políticas para a área de saúde é muito mais restrita 

do que o anunciado, havendo relativo impacto desses processos apenas em um 

nível mais específico ou local (NOVAES, 2000; PERUGA et al., 2000).  

 

Celedón e Noé (2000) mencionam vários fatores que dificultam a participação social 

no setor saúde. Entre eles, destacam-se:  

 

♦ O pouco conhecimento dos usuários  sobre seus direitos e sobre os 

instrumentos para torná-los efetivos dentro do sistema de saúde; 

 



♦ A precariedade com que os mecanismos de controle reconhecem a diversidade 

social e  recorrem à opinião das minorias e dos setores excluídos; 

♦ O desenvolvimento incipiente das organizações sociais, que caracteriza os 

países da América Latina. Muitas das organizações existentes respondem a 

políticas assistencialistas do Estado ou a clientelismos, e desta forma não 

representam a diversidade social, ou contam com pouca legitimidade de seus 

representantes (KLEIN, 1998). 

 

A satisfação do cliente, apesar de ser um valioso instrumento para a administração e 

planejamento, encontra limitações no seu julgamento, pelo incompleto entendimento 

do que seja ciência e tecnologia do cuidado, e tem por limite suas expectativas de 

valores, critérios abstratos como fobias e preconceitos que constituem a  noção 

popular de qualidade de vida e saúde (SANTOS et al., 1996;  MALIK, 1998; 

ZANON,2000). Além disto, a forma como muitas vezes é realizada, faz com que  

tenha um enfoque de disciplina e ameaça, levando à distorção das informações e 

desperdício de oportunidade de aprendizagem (NAVARRETE-NAVARRO; RANGEL-

FAUSTO, 1999). 

 

Cabe ressaltar que utilizar informações relativas à avaliação do serviço, a partir da 

perspectiva do usuário, passa pela necessidade de agudização do juízo dos clientes, 

que só ocorrerá mediante educação progressiva, com base na experiência concreta. 

Esta vivência tornará possível também a aprendizagem do que seja ciência e 

tecnologia do cuidado (SOUZA; SCHOLZ,1996). 

 

 

 

 

 

 

 



2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – GERAL 

 

♦ Avaliar a percepção do usuário sobre a importância da participação social no 

controle e melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população do município 

de Camaragibe. 

 

2.2  - ESPECÍFICOS 

 

♦ Descrever o perfil dos usuários que utilizam os serviços de saúde (públicos e 

privados) disponíveis no município de Camaragibe; 

 

♦ Identificar o nível de conhecimento do usuário sobre as organizações 

representativas e instrumentos ou mecanismos disponíveis para tornar efetiva 

a sua participação nos serviços de saúde; 

 

♦ Identificar o grau de satisfação do usuário e os elementos que considera 

importantes na qualificação de um serviço de saúde; 

 

♦ Verificar como o usuário utiliza os mecanismos participativos para controle da 

qualidade dos serviços de saúde; 

 

♦ Identificar qual a importância que o usuário atribui à sua participação na 

avaliação dos serviços e a sua disposição em contribuir para a melhoria dos 

mesmos. 

 

 



3 -  METODOLOGIA 

 

3.1 – Delineamento do Estudo 

 

O presente estudo descritivo, compreende parte do projeto "Barreiras e 

oportunidades para participação do usuário no controle da qualidade dos serviços de 

saúde: um estudo avaliativo na Colômbia e no Brasil". Foi desenvolvido pela 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em parceria com o Instituto Materno-

Infantil de Pernambuco - IMIP (Brasil), Universidade del Valle (Colômbia), Institute 

for Health Sector Development /IHSD (Londres) e Escuela Andaluza de Salud 

Pública (Espanha). O projeto de investigação foi financiado pelo Ministério da Saúde 

do Brasil e União Européia, com o objetivo geral de avaliar a eficácia da política atual 

de reforma do setor de saúde, traçar aprendizados e favorecer a sua 

implementação. 

 

3.1.1 - Critérios para Seleção do Município 

 

♦ Possuir área predominantemente urbana; 

♦ Apresentar grande número de organizações sociais legalmente constituídas e 

que tivesse introduzido diversos mecanismos de participação na elaboração de 

suas políticas públicas;  

♦ Ser considerado município de referência pelo Ministério da Saúde, no que diz 

respeito ao grau de implementação da Reforma Sanitária.  

 

3.1.2 – Critério para Seleção da Amostra 

 

♦ O usuário deveria ter utilizado os serviços de saúde do município nos últimos 

seis meses que antecederam ao inquérito. 



3.2 - Área do Estudo 

 

O município de Camaragibe está situado na região metropolitana da cidade do 

Recife,  Estado de Pernambuco, Brasil. Segundo dados do último censo demográfico 

em 2000, o município possui área total de 48,1km2 e tinha à época uma população 

de 128.702 habitantes, sendo 62.579 homens e 66.123 mulheres, o que resulta 

numa densidade demográfica de 2.672,55 hab/km2 (IBGE,2000). Nos últimos anos, 

Camaragibe tem sido centro das atenções pelos seus resultados positivos na área 

de saúde, recebendo o prêmio Saúde Brasil, concedido pelo Ministério da Saúde, 

como melhor experiência brasileira com o Programa Saúde da Família. De acordo 

com levantamentos da Secretaria Municipal de Saúde, o Programa de Saúde da 

Família (PSF)  e o Programa de  Agentes Comunitários de Saúde (PACS) atingem 

100% dos moradores (CAMARAGIBE, 2000). 

 

Camaragibe figura também como uma das 10 cidades brasileiras com melhores 

programas de combate à pobreza, além de apresentar um modelo inovador de 

gestão denominado Administração Participativa. Recebeu o prêmio Prefeito Criança 

(Fundação Abrinq e Unicef), ficando entre as 20 melhores experiências do Brasil na 

atenção à criança e adolescente (FUNDABRINQ,2000). Possui a menor taxa de 

mortalidade infantil da região e o melhor índice de saúde bucal do país, além de 

pagar um salário mínimo sempre superior ao nacional e definir com a população o 

Orçamento e o Plano de Obras anuais. 

 

A taxa de alfabetização no município entre maiores de 10 anos é de 85,3%, ficando 

acima do índice estadual, que é de 76,8% (IBGE,2000). 

 

O município revela no entanto características precárias em aspectos como nível de 

renda, onde há escassez de recursos, de equipamentos públicos coletivos, bem 

como de oferta de trabalho, resultando deste último aspecto sua condição de cidade 

dormitório (MEDEIROS E MENDES, 1999) 

 



3.2.1 - Mecanismos  de Participação Implantados no Município 

 

MECANISMOS INSTITUCIONAIS – Segundo dados da Secretaria de Planejamento, 

o município de Camaragibe mantém em funcionamento vários mecanismos de 

participação criados por Lei Federal (UNIVERSIDAD DEL VALLE et al., 2001; 

CAMARAGIBE,2000).  

 

♦ Conselho Municipal de Saúde (CMS) – O CMS de Camaragibe conta com 32 

conselheiros, sendo metade destes titulares e metade suplentes. Encontra-se 

em funcionamento desde 1998, com reuniões ordinárias quinzenais e  

extraordinárias, sempre que necessário. 

♦ Conferências Municipais de Saúde - São realizadas a cada quatro anos, a 

partir da convocação da Conferência Nacional. Antes de cada Conferência 

Municipal, são realizadas as pré-conferências municipais com a finalidade de 

eleger os delegados representantes de cada comunidade que participarão nas 

Conferências Municipais de saúde. 

 

♦ Disque Saúde- Criado no município por iniciativa da prefeitura, nos moldes 

recomendados pelo Ministério da Saúde. 

 

♦ Caixa de queixas e sugestões- Têm sido implementadas de forma limitada, 

com presença estimada em apenas dez por cento dos serviços de saúde. As 

empresas privadas e administradoras de planos de saúde de pequeno porte  

possuem um serviço de recepção de queixas e sugestões do consumidor . 

 

Além destes, existem outros mecanismos que contam com o apoio e a iniciativa do 

município, tais como fóruns de debates e audiências públicas.  

 



Outros mecanismos que podem proporcionar controle social em saúde, como 

PROCON ou Ministério Público, não têm sede no município. Neste caso, para utilizá-

los, a população costuma dirigir-se à capital do Estado. 

 

MECANISMOS NÃO INSTITUCIONAIS - Em Camaragibe existem 74 organizações 

comunitárias oficialmente registradas, sendo a maioria associações de moradores. 

Outros mecanismos também utilizados no município são os atos públicos, passeatas 

e abaixo-assinados, geralmente organizados por instituições comunitárias. Há 

também as audiências com os gestores e as denúncias, realizadas diretamente nos 

serviços ou através dos meios de comunicação. 

 

Entre as prioridades da gestão municipal encontra-se a democratização das políticas 

e dos serviços de saúde, mediante diversas estratégias que envolvem a 

consolidação do CMS de Camaragibe e a Administração Participativa 

(FUNDABRINQ, 2000).  

 

3.3 - Instrumentos de Coleta 

 
A coleta de dados foi realizada por meio de um inquérito domiciliar, utilizando um 

questionário semi-estruturado, composto por perguntas abertas e fechadas 

(ANEXO), abordando as seguintes temáticas: 

 

♦ Conhecimento e experiência com os mecanismos de participação; 

♦ Valorização de atitudes relacionadas com a participação do usuário no serviço 

de saúde; 

♦ Opinião geral do usuário sobre a qualidade do serviço de saúde; 

♦ Dados de identificação do informante. 

 

Os dados foram coletados no período compreendido entre maio de 1999 e março de 

2000. 



3.4  -  Definição e Tamanho da Amostra 

  

Foi definida amostra aleatória, mediante seleção sistemática de domicílio dos 

usuários que utilizaram alguma das unidades de saúde do município de Camaragibe 

no período que compreende os seis meses que antecederam a coleta dos dados. 

Quando não era possível localizar os usuários em seus domicílios na primeira visita, 

a mesma era repetida até duas vezes. Caso ainda assim não fosse possível localizar 

o usuário, a entrevista era realizada em um domicílio previamente sorteado, dentro 

do percentual previsto para as perdas eventuais. Para garantir uma boa 

representação masculina, fez-se uma amostragem por quota em cada bairro. 

 

Devido a ausência de dados sobre a utilização dos mecanismos de participação, 

calculou-se o tamanho da amostra com base na taxa de utilização dos mecanismos 

formais de participação nos serviços, segundo resultados do estudo piloto. À época 

do estudo, considerou-se uma população total de 118.968 habitantes para o  

município. Admitindo-se um nível de confiança de 95%, uma precisão de 3% e uma 

taxa de utilização de mecanismos formais da ordem de 25%, estimou-se em 795 o 

número de indivíduos a serem incluídos no inquérito. O tamanho amostral foi 

calculado pelo software Epi-info versão 6.0 e a unidade de análise foi o usuário 

individual. 

 

 3.5 - Variáveis Estudadas 

 

 3.5.1 - Variáveis Independentes 

 

♦ Sexo - Masculino e feminino. 

 

♦ Idade - Estratificada em cinco categorias que compreenderam as seguintes 

faixas etárias, divididas por anos completos: 13-19, 20-30, 31-45, 46-65 e 

maiores de 66 anos.  



♦ Tipo de serviço utilizado de acordo com a forma de pagamento (público, ou 

privado). 

 

♦ Escolaridade – Foram considerados quatro níveis de escolaridade, sendo que 

nas opções fundamental, médio e superior, foram incluídos tanto aqueles que 

haviam concluído, como os que cursaram parcialmente os graus de instrução 

estabelecidos. Considerou-se como analfabetos ou não alfabetizados, todos os 

entrevistados que nunca estudaram em nenhuma escola. 

 

♦ Participação em associações comunitárias – Foram agrupadas em duas 

categorias: participa ou não participa, sendo considerada como resposta 

afirmativa, a participação em qualquer tipo de associação comunitária . 

 
3.5.2 - Variáveis Dependentes 
 
VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DO 

USUÁRIO COM OS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

♦ Participação em associações comunitárias; 

 

♦ Conhecimento sobre leis e mecanismos de participação - Os mecanismos de 

participação foram agrupados em três categorias:  

- Institucionais - Conselhos e Conferências de Saúde, PROCON, caixa de 

sugestões, ouvidoria e Disque Saúde; 

- Não institucionais - Participação em reuniões, busca de autoridades para queixas 

e sugestões, participação em associações comunitárias, colaboração com o 

serviço, e a utilização do mesmo; 

- Outros - Envolveu todas as respostas que não se adequaram às condições 

anteriores, desde que tivessem coerência com a pergunta. 

♦ Importância da utilização dos mecanismos de participação. 

 

 



VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A OPINIÃO GERAL DO USUÁRIO SOBRE A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

♦ Conceito de "bom" e "mau" serviço de saúde - As perguntas fechadas de 

caráter avaliativo utilizaram uma escala tipo Likert: muito bom, bom, regular, 

ruim e muito ruim (RAMIREZ-SANCHEZ, 1998) e, adicionalmente, foram 

questionadas justificativas para as respostas. As respostas obtidas a partir da 

escala Likert, foram recategorizadas em três grupos: bom (muito bom e bom), 

regular e ruim (ruim e muito ruim); 

♦ Fatores considerados importantes na avaliação da qualidade do serviço de 

saúde; 

♦ Justificativa para retornar ou não ao serviço de saúde. 

 

VARIÁVEIS RELACIONADAS À OPINIÃO DO USUÁRIO SOBRE SEU PAPEL NA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DISPOSIÇÃO PARA CONTRIBUIR COM A 

MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

♦ Formas de colaboração na melhoria dos serviços; 

♦ Conhecimento do usuário sobre os canais disponíveis no serviço para sua 

participação; 

♦ Tipo de serviço que oferece melhores condições de participação para o 

usuário; 

♦ Percepção do usuário sobre a importância de sua participação para melhoria 

do serviço de saúde; 

♦ Disposição para participar de movimentos em defesa dos seus direitos; 

♦ Justificativa da participação como contribuição para a melhoria do serviço de 

saúde. 

 

 



3.6 -  Controle de Qualidade dos Dados Estatísticos 

 

A qualidade dos dados foi assegurada mediante amostragem realizada dentro dos 

padrões de normas técnicas, com teste de compreensão dos questionários, 

supervisão permanente dos coordenadores do estudo, revisão de todos os 

questionários e repetição de 20% das entrevistas.  

 

3.7  -  Plano de Análise 

 

Os dados foram digitados em dupla entrada no banco de dados, com utilização de 

programas especiais de digitação que possibilitaram verificações automáticas de 

consistência, incongruências e abrangência, e posteriormente foram inseridos no 

pacote estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows, versão 

8.0.  A qualidade dos dados também foi assegurada através da utilização da técnica 

de dupla entrada no banco de dados. As respostas de perguntas abertas foram 

analisadas, agrupadas por critério de similitude de conteúdo e posteriormente  

categorizadas. 

 

Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva para análises univariadas e 

bivariadas, que incluíram distribuições absolutas e percentuais; e técnicas de 

estatística inferencial, através do teste Qui-quadrado de independência, para a 

verificação da existência ou não de associação significativa entre as variáveis. Foi 

utilizado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

 

3.8  - Impacto no Meio Ambiente e Considerações Éticas 

 

♦ A proposta de pesquisa não envolveu nenhuma intervenção clínica; 

 

♦ As comunidades e pessoal de saúde envolvidos no estudo foram informados 

de todos os resultados e passos dados; 



♦ Os resultados da pesquisa estão sendo divulgados para maximizar a utilização 

do estudo na formulação de políticas de saúde; 

 

♦ O aval ético foi concedido pela Comissão de Ética da Liverpool School of 

Tropical Medicine, Inglaterra e no Brasil,  pelo Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco (IMIP).  

 

3.9 -  Definição de Termos Utilizados nas Tabelas e Figuras 

 

♦ Pessoal de serviço - Médico, agente de saúde, diretor de serviço, chefe de 

setor, e demais funcionários dos serviços de saúde. 

 

♦ Instâncias de governo - Ministério da Saúde e da Justiça,  Secretaria de Saúde 

e Prefeitura. 

 

♦ Mecanismos institucionais de participação - PROCON, Conselhos e 

Conferências de Saúde, Caixa de Sugestões, Ouvidoria e Disque Saúde. 

 

♦ Mecanismos não institucionais de participação - Mídia, sindicatos e 

associações  comunitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – RESULTADOS 

 
 

4.1 – A Participação Social sob a Ótica dos Usuários dos Serviços de Saúde 

 
4.1.1 - Perfil do Entrevistado 

 
A amostra estimada para o estudo foi composta por 795 usuários do serviços de 

saúde da cidade de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. Após serem excluídos os 

questionários sem condições de análise, a amostra estudada foi finalmente formada 

por 789 usuários. 

 

Em 78,6% da amostra, o próprio paciente forneceu as respostas ao entrevistador, 

enquanto que em 21,4% dos casos, as respostas foram dadas por representantes 

dos pacientes, que identificaram-se como pais (16,2%), filhos (2,2%) e ainda como 

parentes ou acompanhantes responsáveis pelo usuário do serviço (3,1%).  

 

Em relação a variável sexo, a amostra teve distribuição homogênea, com 53,4% (ic 

49,8 - 56,9) dos usuários do sexo feminino e 46,6% (ic 43,1 - 50,2) do sexo 

masculino (χ2 = 3,6 ; p ≅ 0,06). 

 

A distribuição mostrou-se heterogênea em relação a idade, de forma que a maior 

concentração de usuários foi encontrada nos grupos etários entre 20 e 65 anos. 

 

A maioria dos entrevistados relatou ter utilizado os serviços de saúde mantidos pelo 

SUS (84,2% IC 81,4 - 86,7). Apenas 10,5% (IC 8,5 - 13,0) da amostra utilizou planos 

de saúde ou pagou seus atendimentos em serviços privados (5,2% IC 3,8 - 7,0). 
 

No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos entrevistados cursou apenas o 

ensino fundamental (60,3% IC 56,8 - 63,7). Somando-se a esse percentual os que 

se declaram analfabetos (14,2%  IC11,9 - 16,9), a cifra atinge 74,4% da amostra. 

Apenas 2,3% (IC 1,4- 3,6) dos usuários cursavam ou concluíram o ensino superior.  

 



Do total de usuários entrevistados, apenas 7,7% (ic 6,0-9,9) referiu algum tipo de 

participação em associações comunitárias.   

 
 
4.1.2 - Conhecimento e Experiência com os Mecanismos de Participação Social 
 
 
A maioria dos usuários (56,0% IC 52,5-59,5) não conhece ou não sabe o que são os 

mecanismos de participação social. Quando solicitados a mencionar espontanea-

mente algum mecanismo de participação que conheciam, 36,9% (IC 31,8-42,2) dos 

usuários apontaram mecanismos não institucionais, enquanto que 2,3% (IC 1,1-4,7) 

mencionaram mecanismos institucionais. Cerca de 60,8% (IC 55,4-65,9) dos 

entrevistados referiram a simples utilização dos  serviços, o respeito pelo serviço, ou 

o fato de não ficar doente,  como formas de participação popular. 

 

Quando perguntado aos usuários se conheciam determinados mecanismos de 

participação, o mais lembrado pelos entrevistados foi o PROCON. Entre os 

mecanismos institucionais, a ouvidoria foi considerado o mecanismo menos 

conhecido pelos usuários, e entre os não institucionais observou-se que poucos 

usuários conheciam seus representantes no CMS. Destacaram-se também as 

referências aos representantes dos usuários nos serviços de saúde e o Disque 

Saúde com elevados percentuais de  respostas positivas (Tab.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Mecanismos de participação social conhecidos pelos usuários dos 

serviços de saúde de Camaragibe – 2000. 

 

Mecanismos n % IC 
Institucionais    
PROCON 638 80,9 77,9-83,5 
Disque Saúde 488 61,8 58,3-65,2 
Conselho Municipal de Saúde 372 47,1 43,6-50,7 
Caixa de Sugestões 329 41,7 38,2-45,2 
Conferências de Saúde 94 11,9 9,8-14,4 
Ouvidoria 47 6,0 4,4-7,9 
Não institucionais    
Pessoa ou associação que o representa nos  
Serviços de saúde 

 
554 

 
70,2 

 
66,9-73,4 

Associação preocupada com serviços de saúde 215 27,2 24,2-30,5 
Local ou pessoa no serviço de saúde que recebe 
queixas e sugestões 

 
193 

 
24,5 

 
21,5-27,6 

Representante no CMS 32 4,0 2,8-5,7 
 

 

No que diz respeito ao conhecimento da legislação que contempla o direito e a 

participação social, a maioria dos entrevistados (96,9% IC 95,4 - 98,0) desconhecia 

qualquer lei correlata. Aqueles que responderam afirmativamente, careciam de 

maiores informações sobre o tema, visto que deram algumas respostas que não se 

aplicavam ao assunto, como p. ex., juramento médico. A Constituição Federal foi a 

Lei mais lembrada (81,3% IC 53,7 - 95,2). 

  

Quando indagados sobre a ocupação do seu representante no serviço de saúde, o 

agente comunitário de saúde foi o mais lembrado pelos usuários de  

Camaragibe (89,4% IC 86,4 - 91,8). Foram mencionados outros profissionais de 

saúde, porém em um percentual significativamente menor. Os dirigentes de 

entidade, a exemplo dos líderes comunitários 7,4% (IC 5,4 - 10,0), também foram 

reconhecidos como representantes. Vale salientar que 31,7% (IC 28,5 - 35,1) dos 

usuários entrevistados afirmaram não conhecer seus representantes no serviço de 

saúde. 

 

Para a maioria dos entrevistados, as associações de moradores (80,0% IC 73,6 -

85,2) são as associações comunitárias mais lembradas. Alguns usuários 

mencionaram o próprio serviço de saúde (11,0% IC 7,2 - 16,4) ou seus funcionários, 



como associações que estão preocupadas com os serviços de saúde. Um 

percentual elevado de usuários (74,0% IC 70,8 - 77,0), referiu não conhecer 

nenhuma associação preocupada com os serviços de saúde. 

 

Da amostra total de usuários,  47,0% (IC 43,5 - 50,6)  sabiam da existência do 

Conselho Municipal de Saúde.  

 

A maioria dos entrevistados, (88,3% IC 85,8 - 90,4)  referiu não conhecer as 

Conferências de Saúde. Entre os que sabiam da existência das Conferências, a 

maioria, atribuiu às mesmas a finalidade de debater e solucionar problemas na 

saúde e do próprio sistema de saúde (Tab.2). Destes usuários, 2,7% (IC 1,7 - 4,1) 

responderam não saber a finalidade das Conferências. 

 

 

 

Tabela 2 - Finalidade das Conferências de Saúde, segundo os usuário dos serviços 

de saúde de Camaragibe – 2000. 

 

Finalidade n % IC 

Debater e solucionar problemas de saúde e do sistema  50 70,4 58,2-80,4

Troca de conhecimentos e informações do sistema de 

saúde 

 

14 

 

19,7 

 

11,6-31,2

Supervisão do funcionamento do sistema de saúde 3 4,2 1,1-12,7 

Outras  4 5,6 1,8-14,5 

Total 71 100,0 - 

 
 

Como pode ser observado na tabela 3, dos 80,9% (IC 77,9 - 83,5) entrevistados que 

afirmaram conhecer o PROCON, apenas 68,3% (IC 64,5 - 71,9) responderam, de 

alguma forma, o que consideravam ser o papel do referido órgão. No entanto,  

31,7% (28,1 - 35,4) dos usuários que conheciam, não sabiam qual a finalidade do 

mesmo. 

 

 



Tabela 3 - Finalidade do PROCON, segundo os usuários dos serviços de saúde do 

município de Camaragibe – 2000. 

 

Finalidade n % IC 

Defesa do consumidor 150 34,4 30,0-39,1 

Queixas e denúncias  206 47,2 42,5-52,1 

Informações e defesa de direitos 78 17,9 14,5-21,9 

Outros / Inadequado 2 0,4 0,1-1,8 

Total 436 100,0 - 

 

 
Do total de usuários do estudo, 61,5% (IC 58,1 - 65,0) referiram  conhecer o Disque 

Saúde. Dentre aqueles que declararam conhecer, 25,7% (IC 21,9 - 29,9) não 

souberam explicar a finalidade do mesmo.   

 

A maioria dos entrevistados atribuiu ao Disque Saúde a função de facilitar o 

atendimento por meio da marcação de consultas, solicitação de atendimento médico 

domiciliar e solicitação de ambulância. Além de relacionar o serviço ao atendimento, 

também foi atribuída ao Disque Saúde a função de receber queixas e prestar 

informações. Os usuários que consideraram o Disque Saúde sem finalidade,  

justificaram  que ao ligar para o serviço, não foram atendidos (Tab.4). 

 

Tabela 4 - Finalidade do Disque Saúde, segundo os usuários dos serviços de saúde 

do município de Camaragibe – 2000. 

 

Finalidade n % IC 

Facilitar o atendimento 242 67,0 61,9-71,8 

Informações e queixas 113 31,4 26,6-36,4 

Para nada 3 0,8 0,2-2,6 

Outros 3 0,8 0,2-2,6 

Total 361 100,0 - 

 

 



Do total da amostra pesquisada, 94,2% (IC 92,2 - 95,7) dos usuários sabiam da 

existência da Ouvidoria de Saúde. Dos 5,8% (IC 4,3 - 7,7) entrevistados que 

afirmaram conhecê-la, (56,5% IC 41,2 - 70,7) não sabiam qual a finalidade da 

mesma. A maioria dos usuários atribuiu à Ouvidoria, a função de  escutar e resolver 

os problemas de saúde (75,0% IC 61,9 - 71,8) e outros acreditavam que a mesma 

deveria resolver problemas de saúde e do atendimento ao público nos serviços de 

saúde (15,0% IC 26,6 - 36,4). 

 

Concernente ao conhecimento dos usuários sobre a existência das caixas de 

sugestões, a maioria dos entrevistados referiu não conhecer esse mecanismo de 

participação (58,2% IC 54,6 - 61,6). 

 
Do total de usuários entrevistados, 24,5% (IC 21,5 - 27,6) identificaram nos serviços 

utilizados, a existência de local ou pessoa para receber e encaminhar queixas ou 

sugestões; 29,6% (IC 26,5 - 33,0) dos usuários disseram não haver tal mecanismo 

no serviço de saúde; e 45,9% (IC 42,4 - 49,4) não souberam responder à pergunta.  

 

Dentre os usuários que identificaram a existência de pessoas ou local para receber 

queixas e sugestões, a maioria apontou os próprios funcionários do serviço como 

pessoas adequadas para receberem queixas ou sugestões (82,4% IC 75,6 - 87,6). 

 

Na tabela 5 foram agrupados dados sobre a utilização dos mecanismos de 

participação pelos entrevistados, considerando apenas o primeiro mecanismo 

mencionado pelos mesmos. Como resultado, observou-se que um número muito 

reduzido de entrevistados utilizou  algum mecanismos de participação popular, em 

sua maioria, com percentuais inferiores a 5,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 - Utilização dos mecanismos de participação, pelos usuários do serviço de 

saúde do município de Camaragibe –2000. 

 

Mecanismos de participação n % IC 
Associação Comunitária 59 7,5 5,8-9,6 
Local ou pessoa para queixas ou sugestões no serviço de 
saúde   

 
36 

 
4,6 

 
3,3-6,3 

Caixa de sugestões 33 4,2 2,9-5,9 
PROCON 33 4,2 2,9-5,9 
Reunião do CMS 30 3,8 2,6-5,4 
Disque Saúde 28 3,5 2,4-5,2 
Conferência de Saúde 5 0,6 0,2-1,6 
Escolha do representante no CMS 4 0,5 0,2-1,4 
Ouvidoria de saúde 1 0,1 0,1-0,8 

 

Ao analisar quem ou qual o local procurado pelos usuários para queixas e sugestões 

relacionadas aos serviços de saúde, observou-se que os profissionais de saúde 

foram os mais mencionados (47,8% IC 44,2 - 51,3). Estão incluídos neste grupo: 

diretores, médicos, agentes de saúde, assistente social, dentre outros. Outro grupo 

também lembrado foi o das instâncias governamentais (8,7% IC 6,9 - 11,0), como: 

Ministérios, Secretarias Municipais e a Prefeitura.  

 

Chama atenção o percentual de indivíduos que não procuram, não sabem e referem 

não ter a quem procurar para queixas ou sugestões (35,3% IC 32,0 - 38,8). De 

acordo com os usuários dos serviços de saúde de Camaragibe, apenas 13,2% (IC 

10,9 - 15,8) dos entrevistados já procuraram a pessoa ou o setor no serviço de 

saúde, para fazer queixas ou dar sugestões. Os demais usuários referiram não 

utilizar o mecanismo de participação. 

 

4.1.3 - Opinião dos Usuários Sobre os Mecanismos de Participação  

 
 
A maioria dos entrevistados concordou que os mecanismos  de participação popular 

são úteis para melhorar os serviços de saúde (73,7% IC 70,4 - 76,7). 

 

Entre os usuários que responderam qual o destino dado às queixas e sugestões 

(38,4% IC 35,0-41,9), a maioria  referiu que sua opinião era considerada, quando 



exposta no serviço de saúde e as providências necessárias eram tomadas para a 

melhoria do serviço. Um percentual significativo de usuários não acreditava que suas 

queixas pudessem ter algum impacto sobre o serviço (33,7% IC 28,4 - 39,3).   

 

A maioria dos entrevistados  concordou que os serviços de saúde estão abertos para 

receber queixas e sugestões dos usuários (47,4% IC 43,9 - 51,0), enquanto 9,3% (IC 

7,4 - 11,5)  permaneceram indecisos. 

 

Quando questionados se o serviço de saúde promovia condições para a participação 

dos usuários, visando a melhoria dos serviços, a maioria dos usuários respondeu 

positivamente (60,2% IC 56,6 - 63,6). 

 

A maioria dos entrevistados considerou o serviço público como aquele onde a 

participação popular têm os maiores incentivos (Fig.1). 

 

 

Figura 1 - Tipo de serviço que mais incentiva a participação popular, na opinião dos 

usuários dos serviços de saúde do município de Camaragibe - 2000. 
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IC (70,8-77,7) 



4.1.4 - Avaliação dos Serviços de Saúde pelos Usuários 

 
 
A maioria dos entrevistados conceituou o serviço utilizado como “muito bom” ou 

“bom”. Apenas uma minoria dos usuários classificou o serviço como  “muito ruim” ou 

“ruim” (Fig.2). 

Figura 2 - Avaliação do serviço de saúde, pelos usuários do município de 

Camaragibe - 2000. 

 

A maioria dos entrevistados afirmou que voltaria a utilizar novamente o mesmo 

serviço de saúde. Um pequeno percentual não tinha certeza se o faria (Fig.3).  

 

 

Figura 3 - Intenção de recorrer novamente ao serviço, na opinião dos usuário dos 

serviços de saúde no município de Camaragibe – 2000. 

 

Quando questionados sobre as razões para retornar ou não ao serviço de saúde 

utilizado, a maioria dos entrevistados referiu que a qualidade do atendimento é fator 

determinante na decisão de retornar ou não ao serviço. Por outro lado, é importante 
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Não
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IC (91,1-94,8) 

2,9% 
IC(1,9-4,4)



destacar o elevado percentual de usuários que deverão utilizar novamente o serviço 

por ser a única opção disponível. A tabela 6 agrupa dados referentes a duas 

perguntas em que considerou-se apenas a primeira justificativa do usuário para 

retornar ou não ao serviço utilizado recentemente.  

 

Tabela 6 - Razões para retorno/não retorno aos serviços de saúde, segundo os 

usuário dos serviços de saúde do município de Camaragibe –2000. 

 

Retorno 
 

Sim Não 

 
 

Razões 
n % IC n % IC 

Qualidade do atendimento 404 54,4 50,7-58,0 24 80,0 60,9-91,6

Única opção 146 19,6 16,9-22,7 - - - 

Melhor opção 120 16,1 13,6-19,0 - - - 

Localização 72 9,7 7,7-12,1 3 10,0 2,6-27,7 

Outras 1 0,1 0,1-0,8 3 10,0 2,6-27,7 

Total 743 100,0 - 30 100,0 - 

 
 

Considerando a classificação clássica de Donabedian (ROSA,2000), ao apontar os 

elementos mais importantes na avaliação do serviço de saúde, a maioria dos 

entrevistados considerou  os itens relacionados ao processo, como os fatores mais 

importantes, tanto na caracterização do serviço de saúde bom (81,4% IC 78,4 - 

84,0), como do ruim (77,1% IC 74,0 - 80,0). Dentro do processo, a qualidade do 

atendimento foi o item mais mencionado, com destaque para o atendimento médico. 

A estrutura do serviço foi o segundo aspecto mais lembrado em ambas avaliações, 

apesar de apresentar percentuais muito inferiores àqueles encontrados para o 

processo (serviço bom 15,1% IC 12,7 - 17,9; serviço ruim 13,1% IC 10,8 - 15,8). 

Foram consideradas como parte do processo, respostas que tratavam do  

atendimento, tempo de espera, qualidade da consulta, clareza de informações 

prestadas, entre outros. A estrutura envolvia respostas relacionadas com as 

condições ambientais como higiene, organização, conforto e quantitativo de insumos 

e recursos humanos. A categoria resultados, comportou respostas onde foi 



considerada a resolutividade do serviço, ou das ações implementadas, e a 

satisfação do usuário pelo atendimento. 

 

4.1.5 – Opinião do Usuário sobre a Importância da Participação Social nos Serviços 

de Saúde 

 

A grande maioria dos usuários dos serviços de saúde do município de Camaragibe, 

concordava que a participação popular ajuda a melhorar os serviços de saúde 

(93,0% IC 90,8 - 94,5), enquanto que apenas  4,2% (IC 2,9 - 5,9) discordaram total 

ou parcialmente da afirmação. Quando o usuário foi questionado se iniciativas 

individuais também poderiam trazer resultados positivos aos serviços de saúde, a 

maioria também respondeu positivamente, porém com menor impacto (60,9% IC 

57,3 - 64,2). Ao perguntar sobre a disposição pessoal para participar de movimentos 

em defesa dos direitos dos usuários nos serviços de saúde, as respostas afirmativas 

se mantiveram em percentuais elevados (79,4% IC 76,4 - 82,1). 

 

A maioria dos entrevistados percebia a participação popular como fator determinante 

na melhoria dos serviços de saúde. Um número significativo de indivíduos 

considerava essa participação como direito ou ainda dever do cidadão, conforme 

pode ser observado na tabela 7. Entre aqueles que discordavam da afirmação, 

destacaram-se os que não participavam por falta de interesse, receio ou desagrado 

e o sentimento de incapacidade para tal exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7 - Motivo para participação /  não participação, nos movimentos para defesa 

dos direitos do cidadão, segundo os usuários dos serviços de saúde do 

município de Camaragibe – 2000. 

 

Motivos n % IC 

Participação    

Melhoria dos serviços de saúde 254 35,6 32,1-39,2 

É importante/dever /direito do cidadão 81 11,3 9,1-13,9 

Para poder participar das decisões 232 32,5 29,1-36,1 

Sub-Total 567 79,4 76,2-82,3 

Não participação    

Atitude de receio e desagrado 107 15,0 12,5-17,9 

Carecem de condições 40 5,6 4,1-7,6 

Sub-Total 147 20,6 17,7-23,8 

Total 714 100,0 - 

                

A maioria dos entrevistados acreditava que poderia contribuir para melhoria dos 

serviços de saúde, tanto por iniciativas coletivas (92,9% IC 90,8 - 94,5) quanto 

individuais (60,8% IC 57,3 - 64,2). No entanto, as ações de caráter coletivo 

apresentaram maiores percentuais de credibilidade. 

 

A tabela 8 analisou  “como” os entrevistados poderiam contribuir para a melhoria dos 

serviços. As respostas foram bem diversificadas. Contudo, após serem 

categorizadas, observou-se um elevado percentual de usuários que não sabia como 

ajudar, não encontrava oportunidades ou não se sentia apto para tal. 

 

Entre os que deram respostas afirmativas, notou-se um percentual reduzido de 

usuários que  poderia colaborar  através de representantes ou com ações coletivas. 

Os demais referiram poder participar  através de contribuições materiais e como 

voluntários. No entanto, um percentual elevado de usuários referiu que poderia 

colaborar, sem no entanto deixar claro como o fariam. 

 

 



Tabela 8 - Formas de colaboração com a melhoria dos serviços de saúde, na opinião 

dos usuários do município de Camaragibe – 2000. 

 

Formas de colaboração n % IC 

Sem condições ou oportunidade para ajudar 235 29,8 26,7-33,2 

Com conhecimentos e participação 178 22,6 19,7-25,7 

Com trabalho e doações 111 14,1 11,8-16,8 

Através dos conselhos de saúde ou ações coletivas 58 7,3 5,7-9,5 

Não sabe 114 14,5 12,1-17,2 

Outras 92 11,7 9,6-14,2 

TOTAL 788 100,0 - 

 
 
 
A maioria dos usuários referiu acreditar que o povo brasileiro está preparado para 

ajudar na melhoria dos serviços de saúde (50,8% IC 47,0 - 54,1). Caso fossem  

excluídos os indecisos (10,3% IC 8,3 - 12,6), o resultado apresentaria diferenças 

ainda mais  significativas. 

 

Entre os usuários que acreditavam na capacidade do povo brasileiro para colaborar 

com a melhoria dos serviços de saúde, a maioria não soube justificar a resposta. Um 

pequeno percentual atribuiu o preparo dos brasileiros à melhoria no nível cultural e 

educacional da população (8,1% IC 6,2 - 10,4). Entre aqueles que discordavam, o 

despreparo e o desinteresse popular foram as justificativas mais freqüentes, seja por 

falta de iniciativa pessoal (77,3% IC 74,0 - 80,4) ou falta de incentivo do governo 

(10,3% IC 8,1 - 12,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 – Participação Social sob a Ótica dos Usuários dos Serviços de Saúde vs. 
Suas Características Antropológicas  
 

4.2.1. Conhecimento e experiência com os mecanismos  de participação social 

 

 Conhecimento dos usuários sobre a legislação relacionada à participação social nos 

serviços de saúde 

 

O conhecimento sobre as leis relacionadas à participação social, entre os usuários 

dos serviços de saúde no município de Camaragibe, apesar de ser muito limitado, 

apresentou diferenças estatisticamente relevantes quando analisado 

estratificadamente por  tipo de serviço utilizado. Os usuários do setor privado (planos 

de saúde e particular), demostraram maior conhecimento sobre a legislação (8,1%; 

IC 4,2-14,7), que os usuários dos serviços públicos (2,1%; IC 1,2-3,6). As variáveis 

escolaridade  (p≅0,17), idade  (p≅0,76), sexo  (p≅0,10)  e participação em 

associações  comunitárias  (p≅0,01), mantiveram seus resultados homogêneos. 

 

Conhecimento dos usuários sobre os mecanismos de participação social nos 
serviços de saúde  

 

Quando questionado sobre seu conhecimento a respeito de cada um dos 

mecanismos de participação do estudo, verificou-se que os usuários dos serviços 

privados apresentavam, em geral, um maior conhecimento sobre os mecanismos de 

participação, exceto, no que se referia ao conhecimento sobre os representantes 

nos serviços de saúde. Neste caso, os usuários dos serviços públicos (72,2%; IC 

68,6-75,6), apresentaram maiores percentuais que os usuários dos serviços privados 

(58,9%; IC 49,7-67,6) (Tab.9). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9. Conhecimento sobre os mecanismos de participação, segundo o tipo de 

serviço utilizado, pelos usuários dos serviços de saúde, no município de 

Camaragibe – 2000.  

 

Serviço Utilizado 
Público Privado Total 

Mecanismos de 
Participação 

(Respostas afirmativas) n % IC n % IC n % p 
PROCON 523 79,0 75,6-82,0 112 90,3 83,4-94,7 635 80,8

Pessoa ou associação que o 

representa no serviço de saúde 

 

478 

 

72,2

 

68,6-75,6

 

73 

 

58,9

 

49,7-67,6 

 

551 

 

70,1

Conselho Municipal de Saúde 300 45,3 41,5-49,2 71 57,3 48,1-66,0 371 47,2

Caixa de sugestões 242 36,6 33,0-40,4 84 67,7 58,7-75,7 326 41,5

Pessoa ou local para queixas e 

sugestões 

 

141 

 

21,3

 

18,3-24,7

 

49 

 

39,5

 

31,0-48,7 

 

190 

 

24,2

Conferências de Saúde 69 10,4 8,2-13,1 23 18,5 12,4-26,7 92 11,7

0,00

 

0,00

0,02

0,00

 

0,00

0,01

 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de 

serviços utilizados, quando relacionados ao conhecimento sobre os seguintes 

mecanismos de participação: Disque Saúde (p≅0,48), ouvidoria (p≅0,25) e  

associação preocupada com os serviços de saúde (p≅0,60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por sua vez, os usuários que declararam participar de alguma associação 

comunitária, demostraram maior conhecimento sobre a existência dos mecanismos 

de participação social nos serviços de saúde (Fig.4). 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Conhecimento sobre mecanismos de participação social  nos serviços de 

saúde, de acordo com a participação dos usuários em associação 

comunitária, segundo os usuários dos serviços de saúde do município de 

Camaragibe – 2000. 

 
 

O conhecimento sobre Conselho Municipal de Saúde (p≅0,55), Conferências de 

Saúde (p≅0,12), PROCON (p≅0,93), Disque Saúde (p≅0,53) e Caixa de sugestões 

(p≅0,91), não apresentou diferença significativa entre os usuários que declararam 

participar ou não de associações comunitárias. 

 

Quando analisado o conhecimento de mecanismos de participação segundo a  idade 

dos usuários, verificou-se que a variável não interferiu signifcativamente na maioria 

dos mecanismos em estudo, limitando-se apenas ao PROCON, Conferências de 

Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Para estes mecanismos, os usuários entre 

31 e 65 anos referiram maiores percentuais de conhecimento usuários com idade 
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entre 31 e 65 anos referiram com maior freqüência, conhecer o PROCON, as 

Conferências de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde - CMS  e o Disque 

Saúde (Fig. 5). 

 

      

     A = PROCON (p≅ 0,00) 

     B= Disque saúde (p≅ 0,00) 

     C= C.M.S. (p≅ 0,00) 

     D= Conferências de Saúde (p≅ 0,00) 

 

Figura 5 - Conhecimento sobre mecanismos de participação social  nos serviços de 

saúde, segundo a idade dos usuários dos serviços de saúde do município 

de Camaragibe – 2000. 

 

O mesmo não foi observado em relação ao conhecimento sobre os representante 

dos usuários nos serviços de saúde (p≅0,14), associação preocupada com os 

serviços (p≅0,29), ouvidoria (p≅0,18) e caixa de sugestões (p≅0,14). 

 

O conhecimento sobre mecanismos de participação social  nos serviços de saúde, 

segundo o sexo dos usuários apresentou diferenças significativas apenas para o 

Disque Saúde (p≅ 0,03) com maioria feminina (56,4% IC 51,8 - 60,8) e para a 

Ouvidoria de Saúde(p≅ 0,03)  com predomínio masculino (61,7% IC 46,4 - 75,1). 

Para os  demais mecanismos de participação não foram evidenciadas diferenças 

0

20

40

60

80

100

Idade  
(em anos)
   13-30 

   31-65 

   > 65 

% 

A B C D



entre os gêneros. Representantes dos usuários (p≅0,19), associação preocupada 

com os serviços de saúde (p≅0,66), Conselho Municipal de Saúde (p≅0,13), 

Conferências de Saúde (p≅0,12), PROCON (p≅0,42) e Caixa de sugestões (p≅0,49). 

A escolaridade apresentou-se como fator diferencial nos percentuais de 

conhecimento de todos os mecanismos institucionais do estudo: CMS (p≅0,00), 

Conferências de Saúde (p≅0,00), PROCON (p≅0,00), Disque Saúde(p≅0,00), e 

Ouvidoria de Saúde (p≅0,01). Para a maioria dos mecanismos foram encontrados  

percentuais mais elevados entre os usuários que com maior tempo de estudo 

(Tab.10). 

 

Tabela 10 - Conhecimento sobre mecanismos de participação social  nos serviços 

de saúde, segundo a escolaridade dos usuários dos serviços de saúde do 

município de Camaragibe – 2000. 
 
 

Escolaridade 
Analfabetos Fundamental Médio/Superior Total 

 
Mecanismos 
conhecidos  n % IC n % IC n % IC n % 

PROCON 69 61,6 51,9-70,5 375 78,9 74,9-82,5 193 96,0 92,0-98,1 637 90,8

C. M. S. 50 44,6 35,3-54,3 199 41,9 37,4-46,5 123 61,2 54,0-67,9 372 47,2

Disque Saúde 40 35,7 27,0-45,4 302 63,6 59,0-67,9 145 72,1 65,3-78,1 487 61,8

Caixa sugestões 11 9,8 5,2-17,3 166 35,0 30,7-39,4 152 75,6 69,0-81,3 329 41,8

Conf. Saúde 9 8,0 4,0-15,1 34 7,2 5,1-10,0 51 25,4 19,6-32,1 94 11,9

Ouvidoria 6 5,4 2,2-11,8 18 3,8 2,3-6,0 23 11,4 7,5-16,9 47 6,0 

 

 

Não foram observadas diferenças significativas no conhecimento dos mecanismos 

de participação não institucionais,  quando analisados segundo a escolaridade: 

representantes nos serviços de saúde (p≅0,14), associação preocupada com os 

serviços de saúde (p≅0,26), pessoa ou local para queixas e sugestões (p≅0,06). 

 
 
 
Utilização dos mecanismos de participação popular 
 

♦ Disque Saúde 

 



Não foram observadas diferenças significativas em nenhuma das variáveis do 

estudo: tipo de serviço utilizado (p≅0,18), idade (p≅0,12), escolaridade (p≅0,24), 

sexo (p≅0,34) e participação em associações comunitárias (p≅0,80).  

 

♦ Caixa de Sugestões 

 

Não foram observadas diferenças significativas em nenhuma das variáveis do 

estudo: tipo de serviço utilizado (p≅0,30), idade (p≅0,14), escolaridade (p≅0,38), 

sexo (p≅0,08) e participação em associações comunitárias (p≅0,24).  

 

♦ Instrumento institucional (pessoa ou local) para queixas e sugestões. 

 

Apenas a variável sexo apresentou diferenças significativas quando relacionada à 

utilização, por parte do usuário, de local ou pessoa para queixas ou sugestões 

existente nos serviços de saúde. As demais variáveis: idade (p≅0,82), participação 

em associações comunitárias (p≅0,51), escolaridade (p≅0,07) e tipo de serviço 

utilizado (p≅0,98) não apresentaram diferenças significativas em seus resultados.  

 

Os usuários do sexo feminino referiram utilizar mais freqüentemente  o instrumento 

institucional para sugestões ou queixas (69,4% IC 51,7 - 83,1), que os usuários do 

sexo masculino (30,6% IC 16,9 - 48,3). 
 

Atuação em mecanismos de participação popular 
 

♦ Associações comunitárias 

 

A participação em associações comunitárias não apresentou diferenças significativas  

entre as variáveis do estudo: sexo (p≅0,34), idade (p≅0,15), tipo de serviço utilizado 

(p≅0,88), escolaridade (p≅0,77). 

 

 

 

 



♦ Reunião do Conselho Municipal de Saúde  (CMS) 

 

A variável participação em CMS apresentou diferenças significativas apenas entre os 

usuários que participam de associações comunitárias (Tab.11). 

  

Os usuários que pertenciam a associações comunitárias, referiram mais 

freqüentemente participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que os 

usuários sem participação nas associações. 

 

Tabela 11 - Participação em CMS e a participação, ou não, em associações 

comunitárias, segundo os usuários dos serviços de saúde no município 

de Camaragibe – 2000. 

 
Participação em CMS 

Sim Não Total 
Participa de 
associações 
comunitárias n % IC n % IC n % 

Sim 6 20,0 8,4-39,1 24 80,0 60,9-91,6 30 100,0 

Não 12 3,7 2,0-6,5 314 96,3 93,5-98,0 326 100,0 

Total 18 5,1 - 338 94,9 - 356 100,0 
       χ2=15,2; p≅ 0,00 Fisher = 0,00 

 

 

As variáveis sexo (p≅0,10), tipo de serviço utilizado (p≅0,69), idade (p≅0,67) e 

escolaridade (p≅0,54), não apresentaram diferenças significativas em seus 

resultados. 

 

♦ Conferências de Saúde 

 

A análise da participação dos usuários nas Conferências de Saúde evidenciaram 

diferenças significativas apenas para a variável participação de associação 

comunitária, onde, os usuários que participavam de alguma associação comunitária, 

também declararam mais freqüentemente ter participação nas Conferências de 

Saúde (30,0%; IC 8,1-64,6).  



Tabela 12 - Participação em Conferências de Saúde e a participação em 

associações comunitárias, segundo os usuários dos serviços de saúde 

no município de Camaragibe – 2000. 

 

Participação de Conferências 

Sim Não Total 

Participa de 

associações 

comunitárias n % IC n % IC n % 

Sim 3 30,0 8,1-64,6 7 70,0 35,4-91,9 10 100,0 

Não 2 2,6 0,4-10,0 74 97,4 89,9-99,5 76 100,0 

Total 5 5,8 - 81 94,2 - 86 100,0 
  χ2=12,1; p≅ 0,00 Fisher = 0,01 
 

As demais variáveis do estudo não apresentaram diferenças significativas em 

relação a participação em associações comunitárias: sexo (p≅0,82), idade (p≅0,40), 

escolaridade (p≅0,63) e tipo de serviço utilizado (p≅0,41). 

 

4.2.2 -  Opinião dos usuários sobre os mecanismos de participação. 

  

Os usuários que possuíam escolaridade de nível médio e superior, aqueles menores 

de 30 anos e usuários de serviços privados, referiram com maior freqüência, 

acreditar que os mecanismos de participação contribuem para a melhoria dos 

serviços de saúde. 

 

Quanto maior o tempo de estudo, maiores os percentuais de usuários que 

acreditavam no poder dos mecanismos de participação para colaborar na melhoria 

dos serviços de saúde (Tab.13). 

 

 
 
 
 
 
 



Tabela 13 - Importância dos mecanismos de participação na melhoria dos serviços 

de saúde por tempo de estudo, na opinião do usuário dos serviços de 

saúde do município de Camaragibe – 2000. 

 

Mecanismos colaboram na melhoria dos serviços 

Concorda Indecisos Discorda Total 

 

Escolaridade 
n % IC n % IC n % IC n % 

Analfabetos 77 70,0 60,4-78,2 28 25,5 17,8-34,8 5 4,5 1,7-10,8 110 100,0 

Fundamental 335 71,1 66,8-75,1 75 15,9 12,8-19,6 61 13,0 10,2-16,4 471 100,0 

Médio/Super. 165 82,1 75,9-87,0 6 3,0 1,2-6,7 30 14,9 10,4-20,8 201 100,0 

Total 577 73,8 - 109 13,9 - 96 12,3 - 782 100,0 

χ2=38,3; p≅ 0,00 

 

Quanto mais jovens, maior o percentual de usuários que acreditam no poder dos 

mecanismos de participação frente a melhoria dos serviços de saúde (Tab.14). 

 

Tabela 14 - Importância dos mecanismos de participação na melhoria dos serviços 

de saúde por faixa etária, na opinião do usuário dos serviços de saúde do 

município de Camaragibe – 2000. 

 

Mecanismos colaboram na melhoria dos serviços 

Concorda Indecisos Discorda Total 

Idade 

(em anos) 
n % IC n % IC n % IC n % 

13-30 204 76,1 70,5-81,0 35 13,1 9,4-17,8 29 10,8 7,5-15,3 268 100,0 

31-65 309 74,6 70,1-78,7 45 10,9 8,1-14,4 60 14,5 11,3-18,3 414 100,0 

=>66 64 63,4 53,1-72,6 30 29,7 21,2-39,7 7 6,9 3,1-14,2 101 100,0 

Total 577 73,7 - 110 14,0 - 96 12,3 - 783 100,0 

χ2=27,0; p≅ 0,00 

 

 

Os usuários dos serviços privados referiram mais freqüentemente acreditar na 

importância dos mecanismos de participação para a melhoria dos serviços de saúde 

(Tab.15). 

 

 

 

 



Tabela 15 - Importância dos mecanismos de participação na melhoria dos serviços 

de saúde por tipo de serviço utilizado, na opinião do usuário dos serviços 

de saúde do município de Camaragibe – 2000. 

 

Mecanismos colaboram na melhoria dos serviços 

Concorda Indecisos Discorda Total 

Tipo de 
serviço 

Utilizado  n % IC n % IC n % IC n % 
Público 474 72,3 68,2-75,6 101 15,4 12,8-18,4 81 12,3 10,0-15,2 656 100,0 

Privado 101 81,5 73,2-87,6 9 7,3 3,6-13,7 14 11,3 6,5-18,5 124 100,0 

Total 575 73,7 - 110 14,1 - 95 12,2 - 780 100,0 

χ2=6,2; p≅ 0,04 
 

As variáveis participação em associação comunitária (p≅0,83) e sexo (p≅0,08) não 

traduziram diferenças significativas. 

 

4.2.3 - Avaliação dos serviços de saúde pelos usuários 

 

Classificação do serviço de saúde utilizado pelo usuário 
 

A avaliação do serviço de saúde utilizado pelo usuário trouxe diferenças 

significativas nas variáveis idade (Tab.16), escolaridade (Tab.17) e tipo de serviço 

utilizado (Fig.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os serviços de saúde receberam mais freqüentemente os conceitos "muito 

bom/bom" pelos usuários mais velhos. O mesmo aconteceu com os conceitos "muito 

ruim/ruim". Enquanto que os usuários mais jovens, apresentaram os maiores 

percentuais de respostas intermediárias. 

  

Tabela 16 - Avaliação do serviço de saúde por faixa etária, na opinião do usuário 

dos serviços de saúde do município de Camaragibe – 2000. 

 

Conceito 

Bom Regular Ruim Total 

 

 Idade 

(em anos) N % IC n % IC n % IC n % 
13-30 172 65,2 59,0-70,8 81 30,7 25,2-36,7 11 4,2 2,2-7,5 264 100,0

31-65 297 71,9 67,3-76,1 92 22,3 18,4-26,7 24 5,8 3,8-8,6 413 100,0

=>66 86 85,1 76,4-91,2 9 8,9 4,4-16,7 6 5,9 2,4-13,0 101 100,0

Total 555 71,3 - 182 23,4 - 41 5,3 - 778 100,0

χ2=20,3; p≅ 0,00 
 

Os serviços de saúde receberam mais freqüentemente o conceito "muito bom/bom" 

dos usuários analfabetos. Os usuários de nível médio e superior foram mais 

rigorosos na avaliação dos serviços de saúde que utilizaram (Tab.17). 

 

Tabela 17- Avaliação do serviço de saúde por tempo de estudo, na opinião do 

usuário dos serviços de saúde do município de Camaragibe – 2000. 

 

Conceito 

Bom Regular Ruim Total 

 

Escolaridade 

n % IC n % IC n % IC n % 
Analfabeto 90 82,6 73,9-88,9 14 12,8 7,4-20,9 5 4,6 1,7-10,9 109 100,0

Fundamental 338 72,2 67,9-76,2 111 23,7 20,0-27-9 19 4,1 2,4-6,0 468 100,0

Médio/Sup. 126 63,0 55,9-69,6 57 28,5 22,5-35,4 17 8,5 5,2-13,5 200 100,0

Total 554 71,3 - 182 23,4 - 41 5,3 - 777 100,0

χ2=16,7; p≅ 0,00 

 

 

 

 



Apesar da maioria dos usuários ter avaliado positivamente os serviços de saúde, os 

usuários do serviços privados apresentaram maiores percentuais de satisfação. 
 

 
 
 
 
Figura 6 - Avaliação do serviço de saúde por tipo de serviço utilizado, na opinião do 

usuário dos serviços de saúde do município de Camaragibe – 2000.  

 

As variáveis: sexo (p≅0,18) e participação em associações comunitárias (p≅ 0,85), 

não apresentaram diferenças significativas. 

 

Intenção de retorno do usuário ao serviço de saúde 
 

 

Quando os usuários foram questionados se voltariam ou não a utilizar o serviço de 

saúde, não foram observadas diferenças significativas entre as variáveis. Sexo 

(p≅0,73), idade (p≅0,47), participação em associação comunitária (p≅0,22), 

escolaridade (p≅0,43) e tipo de serviço utilizado (p≅ 0,81). 
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4.2.4 - Opinião do usuário sobre a importância da participação social nos serviços 

de saúde. 

 

Serviços de saúde estão abertos a receber queixas e sugestões dos usuários. 
  

Os usuários analfabetos e de menor idade, demonstraram mais freqüentemente 

acreditar na disposição dos serviços de saúde para receber queixas e sugestões dos 

usuários. 

Quanto maior a escolaridade dos usuários, observou-se uma tendência a diminuir os 

percentuais daqueles que acreditam na disponibilidade dos serviços para receber 

queixas e sugestões (Tab. 18). 

 

Tabela 18 -  Disposição dos serviços de saúde  para receber queixas e sugestões e 

a escolaridade, na opinião do usuário dos serviços de saúde do município 

de Camaragibe – 2000. 

 

Estão aberto à queixas e sugestões 

Concorda Indeciso Discorda Total 

 

Escolaridade 

n % IC n % IC n % IC n % 
Analfabeto 61 54,5 44,8-63,8 17 15,2 9,3-23,5 34 30,4 22,2-39,9 112 100,0

Fundamental 236 49,7 45,1-54,3 45 9,5 7,1-12,6 194 40,8 36,4-45,4 475 100,0

Médio/Sup. 76 37,8 31,2-44,9 11 5,5 2,9-9,8 114 56,7 49,6-63,6 201 100,0

Total 373 47,3 - 73 9,3 - 342 43,4 - 788 100,0

χ2=26,2; p≅ 0,00 
 

A variável indica uma tendência para percentuais de credibilidade mais elevados nos 

usuários de mais idade. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 19 - Disposição dos serviços de saúde  para receber queixas e sugestões  

por faixa etária, na opinião do usuário dos serviços de saúde do 

município de Camaragibe – 2000. 

 

Estão aberto à queixas e sugestões 

Concorda Indeciso Discorda Total 

 

Idade 

(em anos) n % IC n % IC n % IC n % 
13-30 117 43,7 37,7-49,8 15 5,6 3,3-9,2 136 50,7 44,6-56,9 268 100,0

31-65 203 48,4 43,6-53,3 46 11,0 8,2-14,5 170 40,6 35,9-45,5 419 100,0

=>66 54 52,9 42,8-62,8 12 11,8 6,5-20,0 36 35,3 26,3-45,4 102 100,0

Total 374 47,4 - 73 9,3 - 342 43,3 - 789 100,0

χ2=13,1; p≅ 0,01 

 

Para as demais variáveis, não foram evidenciadas diferenças significativas: tipo de 

serviço utilizado (p≅ 0,18), sexo (p≅ 0,12), participação em associação comunitária 

(p≅ 0,55). 

 

Serviços mais abertos a receber queixas e sugestões do usuário. 

 

Os serviços de saúde mais abertos à participação popular foram agrupados nas 

categorias público e particular. Ao analisá-las estratificadamente, foram observadas 

diferenças significativas apenas quanto ao tipo de serviço utilizado (Tab. 20).  

 

Tanto os usuários do serviço público, como dos serviços privados, acreditam que o 

serviço público está mais aberto à participação popular. No entanto, os usuários do 

setor público apresentaram percentuais mais elevados em suas respostas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 20 - Serviços de saúde que mais incentivam a participação popular, segundo 

usuários do município de Camaragibe – 2000. 

 

Estão aberto à queixas e sugestões 

Público Privado Total 

Serviço 

utilizado 

n % IC n % IC n % 
Público 409 77,2 73,3-80,6 121 22,8 19,4-26,7 530 100,0 

Privado 71 65,1 55,3-73,8 38 34,9 26,1-44,6 109 100,0 

Total 480 75,1 - 159 29,9 - 639 100,0 
χ2=7,0; p≅ 0,01 Fisher = 0,01 

 

As variáveis sexo (p≅ 0,64), participação em associação comunitária (p≅ 0,53), idade 

(p≅ 0,69), escolaridade (p≅ 0,80) mantiveram resultados homogêneos. 

 

Destino das queixas e sugestões 
 

As respostas dos usuários a esta pergunta não evidenciaram diferenças 

significativas para as variáveis do estudo. Sexo (p≅0,78), idade (p≅0,34), 

participação em associações comunitárias (p≅0,93), escolaridade (p≅ 0,30) e tipo de 

serviço utilizado (p≅ 0,24).  

 

A participação ajuda a melhorar os serviços de saúde 
 

Os usuários de menor idade têm uma tendência para acreditar mais em seu 

potencial de colaboração junto aos serviços de saúde. Estes percentuais diminuem à 

medida que se analisam usuários de mais idade. 

 

 

 

 

 

 
 



Tabela 21 - Possibilidade de colaborar na melhoria dos serviços de saúde através 

da participação popular , por idade, na opinião do usuário dos serviços de 

saúde do município de Camaragibe – 2000. 

 

Possibilidade de ajudar 

Sim Indecisos Não Total 

 

Idade 

(em anos) n % IC n % IC n % IC n % 
13-30 256 95,5 92,1-97,6 4 1,5 0,5-4,0 8 3,0 1,4-6,0 268 100,0

31-65 389 93,1 90,1-95,2 10 2,4 1,2-4,5 19 4,5 2,8-7,1 418 100,0

=>66 88 86,3 77,7-92,0 8 7,8 3,7-15,3 6 5,9 2,4-12,9 102 100,0

Total 733 93,0 - 22 2,8 - 33 4,2 - 788 100,0

χ2=13,6; p≅ 0,01 
 

As demais variáveis não evidenciaram diferenças significativas. Tipo de serviço 

utilizado (p≅0,80), escolaridade (p≅0,50), sexo (p≅0,54), participação em associação 

comunitária (p≅0,78). 

 

Disposição do usuários em participar de movimento para exigir seus direitos nos 

serviços de saúde. 

 

A maioria dos  usuários entrevistados está disposta a participar de movimento em 

defesa de seus direitos nos serviços de saúde. Os resultados trouxeram diferenças 

significativas quanto à idade, escolaridade e participação em associações 

comunitárias.  

 

Os usuários que cursaram pelo menos o ensino fundamental, estão mais 

freqüentemente dispostos a participar de movimentos para exigir seus direitos na 

saúde (Tab. 22).  

 

 

 

 

 

 



Tabela 22 - Disposição para participar de movimento em defesa dos  direitos por tipo 

de serviço utilizado, na opinião dos usuários dos serviços de saúde do 

município e Camaragibe – 2000.  

 

Disposto a participar 

Sim Não Total 

 

Escolaridade 

n % IC n % IC n % 
Analfabeto 78 69,6 60,1-77,8 34 30,4 22,2-39,9 112 100,0 

Fundamental 384 81,0 77,1-84,4 90 19,0 15,6-22,9 474 100,0 

Médio/Superior 162 81,0 74,7-86,0 38 19,0 13,9-25,3 200 100,0 

Total 624 79,4 - 162 20,6 - 786 100,0 
χ2=7,6; p≅ 0,02 
 

Os usuários mais jovens (13-30 anos) demostraram com maior freqüência, 

disposição para participar de movimentos reivindicatórios pelos direitos nos serviços 

de saúde (Tab.23).  

 

Tabela 23 - Disposição para participar de movimento em defesa dos  direitos nos 

serviços de saúde por faixa etária, na opinião dos usuários do município 

de Camaragibe – 2000. 

 

Disposto a participar 

Sim Não Total 

 

Idade 

(em anos) n % IC n % IC n % 
13-30 224 83,6 78,5-87,7 44 16,4 12,3-21,5 268 100,0 

31-65 331 79,4 75,1-83,1 86 20,6 16,9-24,9 417 100,0 

>=66 70 68,6 58,6-77,2 32 31,4 22,7-41,4 102 100,0 

Total 625 79,4 - 162 20,6 - 787 100,0 
χ2=10,1; p≅ 0,01 
 

Usuários que têm alguma participação  em associações comunitárias, estão mais 

freqüentemente dispostos a participar de movimentos que reivindicam os direitos nos 

serviços de saúde (Tab. 24). 

 



Tabela 24. Disposição para participar de movimento em defesa dos  direitos e a 

participação em associação comunitária, na opinião dos usuários dos 

serviços de saúde do município e Camaragibe – 2000.  

 

Disposto a participar 

Sim Não Total 

Participa de 

associação 

comunitária n % IC n % IC n % 

Sim 58 95,1 85,4-98,7 3 4,9 1,3-14,6 61 100,0 

Não 564 78,1 74,9-81,0 158 21,9 19,0-25,1 722 100,0 

Total 622 79,4 - 161 20,6 - 783 100,0 
χ2=9,9; p≅ 0,00 

 

A mesma disposição não foi observada em relação as variáveis sexo (p≅0,76) e tipo 

de serviço utilizado (p≅0,27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - DISCUSSÃO 
 

 

Nos últimos anos, o município de Camaragibe vem realizando trabalhos no sentido 

da mobilização popular, trabalhos estes em que as comunidades são estimuladas ao 

exercício da cidadania em diversas áreas, entre as quais, os serviços de saúde. 

Focalizando essas ações, o presente estudo procurou verificar a visão dos usuários 

locais sobre o assunto, bem como as barreiras e oportunidades para a participação 

social dos mesmos nos serviços de saúde. 

 

Ao estudar o perfil da população usuária dos serviços de saúde do município, 

observou-se que a mesma utiliza principalmente o SUS, por ser a única opção 

disponível aos menos favorecidos. Apenas uma pequena parcela da população tem 

o poder aquisitivo necessário para custear algum tipo de serviço privado. A 

correlação entre poder aquisitivo e acesso aos serviços de saúde, no entanto, não 

deve ser generalista, apesar de obedecer a um sentido lógico de que só têm acesso 

ao serviço privado, aqueles que podem custeá-lo.  

 

Sobre este assunto, Farias (2001) afirma que membros de classes sociais distintas 

relacionam-se de forma diferenciada com os cuidados à saúde, tanto pela percepção 

de suas necessidades, como pelas expectativas que alimentam ou pelos recursos de 

que dispõem. Desta forma, é possível observar que a trajetória que leva os 

indivíduos a optar por planos e seguros de saúde é afetada por tais diferenças. 

 

Sobre a cobertura dos planos de saúde no Brasil, a Pesquisa Nacional de Amostra 

por Domicílios – PNAD/1998 mostrou que 24,5% da população brasileira é coberta 

por algum plano de saúde, sendo expressivamente maior em área urbana (25,9%), 

que  em área rural (14,5%). Os percentuais de cobertura por planos de saúde, 

expressos no referido estudo, elevam-se com o aumento da idade e com a renda. 

Os planos de saúde atuam no sistema de saúde brasileiro, introduzindo mais um 

elemento de geração de desigualdades sociais no acesso e utilização dos Serviços 

de Saúde, já que privilegiam pessoas de maior renda, concentradas em alguns 

ramos de atividade profissional. As necessidades de saúde representam forte 



gradiente social que tende a ser desfavorável aos indivíduos menos abastados 

(IBGE,1998).           

 

A pouca ou nenhuma escolaridade encontrada na maior parte dos usuários em 

questão, reflete a realidade do país, onde uma significativa parcela da população ou 

não tem acesso à educação, ou pelos mais diversos motivos, interrompe seus 

estudos precocemente.  

 

O quantitativo de usuários entrevistados aumentou em cada faixa etária do estudo 

(excetuando-se apenas nos maiores de 66 anos), e isto pode ser atribuído ao fato de 

as necessidades de atendimento nos serviços de saúde aumentarem com a idade, 

já que o envelhecimento trás consigo uma maior susceptibilidade  às doenças. Por 

outro lado, um percentual de entrevistas não foi respondido pelos usuários, e sim 

pelos seus responsáveis quando estes não tinham condições para participar do 

estudo. Entre estes, encontramos crianças ou pessoas  muito idosas, o que pode 

também ter reduzido o percentual de entrevistados na faixa etária acima de 65 anos. 

Dados do IBGE (1998) confirmam os achados acima, já que  no Brasil, a partir dos 

40 anos de idade, aumenta a procura pelos serviços de saúde. 

 

O reduzido envolvimento dos usuários em associações comunitárias encontrado no 

estudo, pode ser um reflexo da educação política da sociedade. Numa população 

em que um número elevado de pessoas nunca teve acesso à escola e muitas outras 

não conseguem cursar sequer o ensino fundamental, o pouco envolvimento em 

interesses coletivos não deve ser motivo de estranheza. Por outro lado, a evolução 

política e dos movimentos participativos no Brasil, também devem ser considerados 

na análise da participação em associações coletivas. 

 

A escolaridade é um fator que afeta o grau de participação em atividades político-

sociais. Com o aumento do número de anos de estudo, cresce gradativa e 

regularmente o percentual de pessoas que participam destas atividades. Segundo 

dados do IBGE (1998), comparando extremos, no Brasil o número de pessoas 

participativas é três vezes maior naquelas com mais de onze anos de estudos do 

que entre aquelas sem instrução, ou com menos de 4 anos de estudo (IBGE,1996). 

 



O pouco envolvimento dos usuários de serviços de saúde nas organizações 

comunitárias pode estar associado às origens sociais e políticas do povo brasileiro, 

inicialmente dominado pelos portugueses e com a produção de riquezas mantida 

durante muito tempo por um regime de escravidão. 

 

As origens da sociedade brasileira não foram construídas em bases democráticas; 

pelo contrário, nosso país construiu-se dentro de uma tradição autoritária e 

excludente a partir da colônia portuguesa, da escravidão e do Império, de modo que 

seu povo foi mantido sempre como estrangeiro na própria terra. Isso, no entanto, 

não significa que o povo não sentia necessidade de participar das decisões políticas. 

Os excluídos possuíam sua forma de participar, mesmo que muitas vezes reprimida 

e considerada caso de polícia pelos grupos dominantes. Nessa perspectiva, todas 

as mobilizações e movimentos sociais são formas de participação popular que 

diferem pelos usos e costumes de cada época, pela experiência histórica e política 

dos atores, questões reivindicadas e pela maior ou menor abertura dos governos ao 

diálogo e à negociação (OLIVEIRA,1996; CARVALHO M.,1998; VALLA,1998). 

 

 

A influência da mídia, associada à rapidez dos resultados apresentados pelo 

PROCON, parecem ser os principais motivos para que este seja o mecanismo de 

participação mais lembrado pelos usuários dos serviços de saúde de Camaragibe. O 

fato torna-se mais evidente ao considerar que não existe PROCON no município. Já 

os usuários que referiram conhecer o Disque Saúde, o segundo mecanismo mais 

lembrado, não tinham boas referências do mesmo, pois muitas vezes acionavam o 

serviço para fins inadequados e outros afirmaram que, usualmente não conseguiam 

sequer completar a  ligação.  

 

 

Em todos os mecanismo estudados, observou-se que os usuários envolvidos em 

associações comunitárias eram mais cientes de seus direitos e dos meios 

disponíveis para exercê-los, o que nos leva a inferir que a preocupação com o 

coletivo beneficia o indivíduo, a despeito de sua escolaridade, idade, sexo ou até 

nível social. 



Ramirez et al. (1996) consideraram os trabalhadores sindicalizados mais habilitados 

para realizarem avaliação de serviços de saúde, devido a um maior conhecimento 

sobre a realidade sócio-sanitária da localidade em que vivem. 

 

Os usuários de serviços privados, provavelmente por terem uma renda maior e 

consequentemente mais facilidade de acesso aos meios de comunicação, referiram 

com maior freqüência, conhecer os mecanismos de participação e as instituições 

preocupadas com a qualidade dos serviços de saúde. A única exceção foi 

encontrada ao analisar o conhecimento sobre os representantes nos serviços de 

saúde. Os usuários do SUS recorriam mais frequentemente aos mecanismos não 

institucionais, com destaque para o agente comunitário de saúde, fazendo do 

mesmo o seu porta-voz dentro dos serviços de saúde. Isto, provavelmente, pode ser 

atribuído à facilidade de acesso aos mesmos, à informalidade e à identificação do 

usuário com o agente que, normalmente, é membro da própria comunidade que 

assiste.  

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio – PNAD, 1996, 

(IBGE,1996), 62% dos entrevistados responderam que não conheciam nenhuma 

instituição ou pessoa que defendesse seus interesses. Entre os que fizeram alguma 

indicação, observou-se que organizações religiosas (29,0%) e sindicatos (23,0%) 

foram as instituições mais lembradas como defensoras dos interesses da população. 

O percentual de referências a organizações religiosas diminui com o aumento da 

escolaridade, enquanto que a proporção de pessoas que indicam sindicatos como 

representantes, cresce com o tempo de estudo formal dos entrevistados. 

 

Nesta mesma pesquisa, a proporção de pessoas associadas à igrejas ou 

denominações religiosas é significativamente maior do que daquelas que estão 

vinculadas às associações de bairro, moradores, esportivas e culturais. Cerca de 

18% do total das pessoas maiores de 18 anos participam de atividades político-

social. Destas, 60% assinam abaixo-assinados, tornando este mecanismo a forma 

mais freqüente de participação (IBGE,1996). 

 

Falhas na divulgação dos mecanismos de participação parecem ser os principais 

motivos para a utilização inadequada e até o completo desconhecimento da 



existência de mecanismos, tais como,  ouvidoria de saúde, Conselho Municipal de 

Saúde, caixas de sugestões e  representantes dos usuários. Estudo realizado no 

México, por Priego et al.(1997), observou que as caixas de sugestões não eram bem 

aceitas pelos usuários por não permitirem verdadeira interação entre os usuários e 

os prestadores de serviço. Outro elemento observado foi a proporção reduzida de 

usuários que conheciam e utilizavam o mecanismo. 

 

A despeito do cumprimento das normas legais pelos Estados e Municípios, na 

constituição dos Conselhos de Saúde, alguns aspectos como a representatividade e 

a efetiva participação da sociedade civil ainda estão aquém do que se pode 

considerar como mínimo indispensável para consecução plena do direito 

estabelecido (BRASIL, 1994). 

 

O mesmo ocorre com a legislação relacionada à participação popular nos serviços 

de saúde, conhecida apenas por um número mínimo de usuários, 

predominantemente dos serviços privados. Provavelmente, pelo fato dos usuários de 

serviços privados terem maior acesso aos meios de comunicação. Apesar disto, nem 

sempre sabiam exatamente do que estavam falando.  

 

Os usuários nem sempre tinham consciência do alcance do termo "conhecer". 

Quando respondiam simplesmente que conheciam este ou aquele mecanismo de 

participação não estavam necessariamente compreendendo que conhecer requer o 

mínimo de contato, envolvimento e no caso específico, seria mais fidedigno admitir 

que conhecer implicaria em utilização ou participação. Ao  confrontar as respostas 

fechadas com as respostas abertas correspondentes, verificou-se que o usuário nem 

sempre conseguia justificar adequadamente as respostas fechadas com as 

respectivas respostas abertas.   

 

Estudo realizado com conselheiros titulares do município de S. José, no Estado de 

Santa Catarina, entre 1996 e 1997, concluiu que os conselheiros não  possuíam 

conhecimento sobre o Movimento da Reforma Sanitária e o aparato legal que a 

consolidou. Segundo depoimento dos próprios entrevistados, o público ainda 

desconhece o próprio nome SUS e seu funcionamento. Os conselheiros 

mencionaram que só tomaram conhecimento da existência da Lei Municipal para 



criação do Conselho de Saúde, quando foram convidados para a formação do 

mesmo (KRÜGER,2000). 

 

O elevado grau de satisfação dos usuários  com os serviços de saúde não reflete 

necessariamente um serviço de qualidade em seu sentido amplo. Pelo contrário, 

observando a questão detalhadamente, conclui-se que, principalmente entre os 

usuários dos serviços públicos e de menor escolaridade, as expectativas são muito 

baixas, chegando ao ponto de consideraram satisfatório simplesmente a realização 

do atendimento, sem questionar se o mesmo será capaz de resolver ou minimizar o 

problema que o levou até ali. 

 

Segundo estudo realizado por Bosi e Affonso (1998), para a população, o importante 

é ser atendido. A mesma não suporta a negação do atendimento, apesar de ter boa 

dose de tolerância com a qualidade dos serviços. 

   

O sucesso ou fracasso no atendimento é feito de momentos de verdade que cada 

usuários vivencia, e que difere de acordo com características individuais, sócio-

econômicas e culturais, o tipo de instituição onde são tratadas, a qualidade do 

serviço que recebeu e o tipo de agravo sofrido (SANTOS,1995; GATTINARA et 

al.,1995). 

 

A maioria dos usuários ficaram satisfeitos com os serviços de saúde oferecidos no 

município, resultando em um  percentual de satisfação de 71,3%. Vários estudos 

apresentam resultados semelhantes, onde o percentual de usuários satisfeitos é 

significativamente elevado (FRANCO;CAMPOS,1998). Gomés-Dantés et al.(1999), 

em estudo realizado no México, obteve percentual aproximado de 100,0% e Priego 

et al.(1997) obteve 71,9% de usuários satisfeitos. Percentuais semelhantes foram 

encontrados por Souza e Scholz (1996), na cidade de Maringá PR, onde 70,0% dos 

usuários entrevistados consideraram o serviço de saúde com conceito "bom / muito 

bom", 15,5% "regular" e 5,0% "ruim / muito ruim". As principais queixas 

relacionavam-se ao atendimento, ou a dificuldade de acesso ao mesmo (75,0%). 

Somente 2,0% referiram falta de medicamentos. Os principais motivos de 

insatisfação identificados por Kloetzel et al. (1998) coincidem com os que foram 

mencionados acima por Souza e Scholz (1996). 



Apesar de o usuário dos serviços privados ser mais exigente, normalmente está 

mais satisfeito com o serviço que recebe. Ocorre que, como este usuário tem a 

informação e o poder de optar onde deseja ser atendido, e as opções estão à sua 

disposição, os serviços procuram manter o melhor padrão possível de forma a não 

perder sua clientela. 

 

A satisfação do usuário com o serviço de saúde utilizado fala muito sobre as 

expectativas do mesmo, nível de exigência e suas experiências anteriores. Por este 

motivo, compreende-se que os usuários dos serviços privados tenham um 

referencial mais rigoroso de avaliação, mesmo porque, como já foi observado em 

parágrafos anteriores, os usuários de serviços privados têm mais acesso às 

informações, seus direitos e meios para exercê-los. Resultados semelhantes foram 

encontrados em estudo desenvolvido no México em 1994 (VALDÈS-

SALGADO,2001; RAMIREZ-SANCHEZ; NÁGERA-AGUILAR; NIGENDA-

LOPES,1998). 

 

Para alguns usuários, principalmente do SUS, a satisfação com a instituição não 

está vinculada à sua adesão neste ou naquele serviço. Muitos ainda necessitam 

submeter-se a um serviço que não o satisfaz plenamente, por ser a única opção 

existente na localidade, ou a única a que pode ter acesso.  

 

A seleção de um serviço de saúde passa, prioritariamente, pela condição financeira 

do usuário. Resolvido este impasse inicial, o processo ou organização do serviço 

passa a ter expressão. Organizações extremamente burocráticas, com longas filas 

de espera e poucas fichas, são fatores determinantes (BRONFMAN et al., 1997). 

 

O fato de o usuário utilizar um determinado serviço não significa necessariamente a 

aceitação do mesmo. Havendo condições, muitos usuários buscarão o serviço que 

satisfaça suas necessidades. Caso contrário, conforma-se com o que lhe é oferecido 

por não ter condições de comprar aquele que gostaria e desta forma paga o preço 

da espera, atendimento impessoal, sem direito a esclarecimentos e questionamentos 

sobre sua enfermidade e tratamento (SOUZA e SCHOLZ, 1996) 

 



Os indivíduos jovens são mais reinvidicadores e questionadores pela própria 

natureza, tornando-se usuários mais exigentes na avaliação dos serviços. A 

experiência de vida e os vários anos de busca por atendimentos nos serviços de 

saúde, comuns àqueles com mais idade, pode justificar o fato dos mesmos 

demostrarem maior tolerância, paciência e compreensão diante das falhas nos 

serviços de saúde.  

 

Estudo realizado por Gonzalez e Peña (1997) encontrou maiores percentuais de 

satisfação em usuários de mais idade e do sexo feminino. 

 

A escolaridade dos usuários afeta diretamente as expectativas dos mesmos em 

relação aos serviços de saúde, de forma que quanto menor o tempo de estudo,  

maiores os percentuais de satisfação. Isto nos leva a concluir que o padrão de 

qualidade dos usuários eleva-se diretamente com o nível de conhecimento formal 

dos mesmos. 

 

Llanes, González e Vea (2000) realizaram estudo sobre a satisfação de usuárias de 

idade mediana (45-59 anos) nos serviços de saúde de Havana, onde foi evidenciado 

que, quanto maior a escolaridade, maiores os percentuais de insatisfação. Segundo 

os autores, isto pode ser justificado pelo fato do aumento da escolaridade trazer 

consigo um nível de expectativa superior e maiores possibilidades de avaliação da 

realidade. Resultados semelhantes foram também encontrados no estudo realizado 

por Gonzales e Jodra (2000), em centros de saúde na Espanha. 

 

A estrutura e, até mesmo, o resultado obtido após o tratamento não foram os 

principais fatores apontados pelo usuário na avaliação dos serviços de saúde. Para 

o usuário, o atendimento é o elemento de maior relevância  para um serviço de 

saúde de qualidade. O longo tempo de espera, um ambiente desconfortável, com 

estrutura deficiente, para o usuário seriam plenamente suportáveis, se ao conseguir 

o atendimento, pelo menos este, fosse de qualidade. Consultas rápidas, falta de 

atenção às queixas do paciente, a pouca ou nenhuma compreensão com a situação 

sócio-cultural  do mesmo e muitas vezes a arrogância daqueles que se consideram 

detentores do saber e do poder, fazem com que o usuário não receba o tratamento 

necessário e a que tem direito. 



Os critérios de maior relevância para a classificação de um bom ou mau serviço de 

saúde, categorizados segundo classificação de Donabedian, confirmaram os 

resultados encontrados em outros estudos similares (VALDÉS-SALGADO et al., 

2001); (ROSA et al.,2000) e (GONZALEZ; PEÑA,1997), onde o processo e mais 

especificamente a qualidade do atendimento prestado pelos profissionais de saúde, 

apresentam percentuais muito maiores que aqueles relacionados à estrutura e 

resultado. A atenção médica é um dos principais elementos na avaliação dos 

serviços (BRONFMAN et al.,1997; RAMÍREZ-SÁNCHEZ; NÁGERA-AGUILAR; 

NIGIENDA-LOPES,1998; GONZALES e JODRA,2000). 

 

Os baixos percentuais de utilização dos mecanismos de participação, principalmente 

entre aqueles de pouca ou nenhuma escolaridade, usuários do SUS e sem 

participação em associações comunitárias, confirmam o que já foi mencionado ao 

analisar o conhecimento sobre os mecanismos de controle social. Por outro lado, é 

inquestionável que a participação social pode contribuir decisivamente para a 

melhoria dos serviços. No entanto, torna-se inviável pensar em "utilização de 

mecanismos de participação", para usuários que desconhecem a existência dos 

mesmos e até quando conhecem, não sabem para que servem nem como 

beneficiar-se dos mesmos. Sob esse prisma, até que ponto os usuários realmente 

sentem-se motivados a contribuir para "melhoria da qualidade" destes serviços, uma 

vez que têm um baixo nível de exigências e que este, em sua avaliação, está 

plenamente satisfeito? 

 

Cerca de 30,0% dos entrevistados, em um estudo realizado por Oliveira (1986), não 

apresentaram sugestões por considerarem o serviço ofertado de boa qualidade. No 

estudo desenvolvido por Franco e Campos (1998), apesar de 43% dos usuários 

relatarem problemas no serviço, apenas 17,6% propuseram sugestões para 

solucioná-los. 

 

Apesar de a maioria dos usuários acreditar na receptividade dos serviços à 

participação social, isto está longe de ser um consenso. A forma com que alguns 

profissionais da saúde atendem o usuário, deixa no mesmo a impressão de que ele 

deve aceitar o atendimento seja como for, sem questionamentos, sugestões e muito 

menos queixas. Isto resulta no desestímulo do usuário, principalmente aquele de 



poucas letras e baixo nível econômico, inibindo qualquer iniciativa de participação e, 

consequentemente, levando-o a acreditar que não tem capacidade para colaborar 

com o serviço.  

 

O processo de descentralização que ocorre no SUS não está, necessariamente, 

promovendo a participação comunitária prevista inicialmente, porque os profissionais 

de saúde não estão abertos ao controle social, devido à formação acadêmica, 

quando lhes é conferido o papel de detentores do saber (RODRIGUES FILHO,1992). 

Os profissionais de saúde precisam deixar o papel de atores principais e passar a 

atuar como parceiros junto à comunidade na resolução dos problemas sociais 

(ROJAS; BOTERO; GARCIA,2001). 

 

Construir um relacionamento entre os grupos populares e a equipe de saúde, não é 

algo de fácil execução. Em geral, as pessoas sentem-se constrangidas para colocar 

suas críticas ao funcionamento dos serviços de saúde (VALDÉS-SALGADO,2001). 

Por outro lado, existe a resistência de membros da equipe que se ressentem da 

perda de autonomia em seu trabalho. Muitos vêem a interferência popular como 

mais um controle ou aborrecimento (VASCONCELOS,1989). 

 

O acesso às informações e o maior desenvolvimento do senso crítico, 

provavelmente, fazem com que os usuários dos serviços privados de saúde, bem 

como aqueles de maior escolaridade, tenham uma visão mais pessimista da 

situação atual do controle social nos serviços de saúde. No entanto, este mesmo 

grupo tem mais consciência do poder de mudança dos mecanismos de participação 

e por isto está mais disposto a colaborar com a melhoria dos serviços. 

 

A pobreza não apenas exclui pessoas dos benefícios do sistema, mas também 

restringe sua participação nas decisões que afetam sua saúde. É fundamental para 

o sucesso dos sistemas de saúde, a inclusão das minorias e que estas sejam 

capazes de negociar seus próprios direitos de participação (MAC FARLANE; 

RACELIS; MULI-MUSIIME, 2000). 

 

As iniciativas do serviço público para promover a participação social nos serviços de 

saúde já começam a ser percebidas. Tanto pelos usuários dos serviços públicos 



como privados, apontam os serviços públicos como instituições de saúde mais 

abertas às contribuições dos usuários quando comparados aos serviços privados. 

 

Tradicionalmente, existe um consenso de que a opinião do paciente é importante 

para os serviços. Santana et al. (1997) e Coura-Filho(1998) chegam a afirmar que 

ações educativas desvinculadas do envolvimento popular têm seus resultados 

comprometidos, por não despertarem na comunidade a necessidade de mudança 

nos comportamento e práticas. No entanto, os estudos indicam que na prática são 

os profissionais que normalmente têm o poder de decisão (VALDÉS-SALGADO, 

2001; ROJAS; BOTERO; GARCIA, 2001). 

 

A nova geração de usuários dos serviços de saúde parece estar desenvolvendo 

conceitos diferentes em relação ao controle social e o poder dos movimentos 

populares, haja vista que, apesar de a maioria não acreditar na abertura dos 

serviços ao controle social, são os usuários mais jovens que apresentam maior 

otimismo em relação à importância da contribuição do usuário para as instituições de 

saúde.  

 

Regis et al. (1996) indicam a escola como espaço privilegiado para obter apoio da 

população em campanhas de saúde pública. Entre outros motivos justificam que 

mudanças de atitudes devem ocorrer com maior facilidade em crianças e 

adolescentes, por se tratar de personalidades ainda em formação e desta forma 

mais abertas às mudanças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 - CONCLUSÕES 

 

 

A maior parte da população desconhece a existência de leis e mecanismos para 

incentivo à participação no controle social dos serviços de saúde no município de 

Camaragibe, Pernambuco. Este desconhecimento aponta para um percentual ainda 

menor de utilização dos mesmos. Usuários do setor privado, na faixa etária entre 30 

e 65 anos, bem como aqueles com alguma participação em associações 

comunitárias, referiram mais freqüentemente conhecer os mecanismos de 

participação existentes. A escolaridade influi diretamente no conhecimento sobre 

mecanismos de participação, de forma que quanto maior o tempo de estudo, 

maiores os percentuais de conhecimento e utilização. 

 

A escolaridade também interfere na avaliação que o usuário faz do serviço utilizado. 

Usuários com maior tempo de estudo, possuem maiores expectativas em relação à 

qualidade do serviço. Os usuários dos serviços privados encontram-se mais 

satisfeitos, e o fator mais importante na avaliação da qualidade é a atenção 

dispensada pela equipe de saúde. 

 

A falta de conhecimentos sobre os mecanismos de participação, parece manter uma 

associação com a expectativa do usuário diante dos serviços oferecidos, de forma 

que ao desconhecer seus direitos, garantidos por lei, como consumidor e cidadão, o 

mesmo não consegue desenvolver um "padrão-ouro" para avaliação dos serviços e 

não percebe sua capacidade de colaborar para a melhoria do mesmo de forma 

objetiva. 

 

A participação em associações comunitárias, devolve a alguns usuários a noção da 

força da mobilização social. 

 

 A maioria dos usuários referiu estar disposta a participar de movimentos 

reivindicatórios, porém isto parece contraditório, pois apesar do grupo ter a certeza 

de que poderia colaborar, não conhecia os meios e até então não tiveram nenhum 

tipo de participação em associações. 

 



Em suma, observa-se que a escolaridade, o tipo de serviço utilizado e a participação 

em associações comunitárias são fatores que parecem interferir diretamente na 

forma como o indivíduo percebe os serviços de saúde, tanto no conhecimento sobre 

os mecanismos de participação disponíveis e no seu  acesso aos mesmos, quanto 

na certeza de que isto pode contribuir de alguma forma para a melhoria dos serviços 

de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 – RECOMENDAÇÕES 

 

 
Recomenda-se,  em função dos resultados encontrados: 

 

Avaliar os métodos empregados na divulgação dos mecanismos de participação 

social, visando detectar falhas no processo que possam de alguma maneira ter 

obstruído o acesso da população às informações sobre seus direitos sociais. 

 

Estimular a participação da população, não somente como receptora de 

informações, mas também como elemento atuante em todas as etapas do  processo, 

ou seja, desde  o planejamento e execução das novas estratégias até a avaliação 

dos resultados esperados. 

 

Incentivar a participação popular nas associações comunitárias, bem como  apoiar a 

formação e manutenção de novas organizações sociais, visando a adoção de  

medidas que, de forma indireta mas igualmente efetivas, contribuirão para o maior 

controle social dos serviços de saúde. 

 

Realizar oficinas de trabalho com representantes dos gestores, funcionários e 

usuários dos serviços de saúde do município, para avaliar as condições da 

assistência de saúde, visando a melhoria da qualidade, e elaborar um plano de 

trabalho, centrado na realidade local. 

 

Fornecer resultados à população sobre as deliberações tomadas a partir de suas 

queixas e sugestões nos canais de participação social, utilizando meios de 

comunicação adequados às características dos pleitos particulares (como telegrama, 

telefonema ou carta) e dos coletivos (por meios de comunicação de massa: 

outdoors, panfletos, rádio entre outros), visando reforçar a credibilidade nos 

mecanismos de participação e o poder das mobilizações populares. 
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