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RESUMO 

 

Esta monografia evidencia a Economia da Saúde, como base para qualquer estudo na área de 

política da saúde. Importante ferramenta da disciplina que vem promover eficiência e 

efetividade no uso dos recursos públicos por informações econômicas. Com base no estudo 

em economia da saúde os gestores efetuam uma melhor alocação dos recursos públicos 

disponíveis para assegurar a população uma melhor assistência à saúde e uma máxima 

eficiência no setor. Nessa perspectiva o estudo expõe a saúde pública no Brasil com um breve 

histórico contextualizando o processo de estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

seu ambiente regulatório e o conceito de atendimento domiciliar. Como benefício ao usuário 

através de um modelo em expansão no atendimento à saúde com respaldo da defesa da 

convivência familiar, melhora da qualidade de vida e redução dos custos para o estado com 

internações hospitalares, substituído pelo cuidado familiar no âmbito domiciliar. O objetivo 

desta pesquisa é analisar e mensurar as repercussões do programa de atendimento domiciliar 

nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Palhoça/SC. Logo, o resultado obtido 

durante a pesquisa demonstrou  que os serviços prestados nas unidades acarretam um impacto 

social essencial a população atendida. Em conclusão é importante que novos estudos sejam 

realizados, na busca de solucionar os problemas apresentados e outros que possam surgir, 

dando a devida atenção às queixas dos usuários, não só pela busca de maior eficiência e 

efetividade na alocação dos recursos públicos.  

 

Palavras-chave: Economia da Saúde 1. Saúde Pública 2. Sistema Único de Saúde 3. 

Atendimento Domiciliar 4. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay conceptualizes Health Economics as the basis for any study in health policy. An 

important subject tool that comes to promote efficiency and effectiveness in the use of public 

resources for economic information. Based on study in health economics, managers make 

better allocation of available public resources to ensure the population better health care and 

maximum segment efficiency. In this perspective, the study exposes public health in Brazil 

with a brief history background contextualizing the structuring process of  “ Sistema Único de 

Saúde – SUS” (Unified Health System, in Free translation), its regulatory environment and 

the concept of home care. As a benefit to the user through an expanding model in health care 

with family support, it improves the quality of life and reduces public expenditure with 

hospitalizations, replaced by family care at home. The objective of this research is to analyze 

and measure the repercussions of home care in the Basic Health Units in Palhoça/SC. 

Therefore, the results obtained are unnespected, therefore, the services provided in those units 

lead to a vital social impact. In conclusion, it is important that new studies are carried out in 

order to solve the presented problems, giving attention to users' complaints, not only for 

greater efficiency and effectiveness in the allocation of public resources. 

 

Keywords: Health Economics Keyword 1. Public Health Keyword 2. Single Health System 

Keyword 3. Home Care Keyword 4. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A Economia da Saúde (ES) vem para promover eficiência e efetividade no uso dos 

recursos públicos, por meio de informações econômicas para uma melhor tomada de decisão, 

segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). No entanto, de acordo com ARROW 

(1963), a ES ainda possibilita mudanças no caráter do mercado em saúde, pois este pode ser 

organizado de forma coerente com os princípios da economia do bem estar, tendo em vista a 

importância do Estado na regulação do setor. 

Assim, a Economia da Saúde tem a finalidade de indicar condições para que as 

ações e serviços de saúde sejam prestados de forma equitativa e com qualidade 

para melhor acesso da população, atendendo aos princípios da universalidade, 

igualdade e integralidade da atenção à saúde, estabelecidos constitucionalmente 

para o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990). 

 

A promulgação da Carta Magna de 1988 (CF/88) estabeleceu o direito à saúde no 

Brasil, desta forma em 1990 foi efetivado o Sistema Único de Saúde (SUS) com finalidade 

política de inclusão social, como única forma gratuita de acesso e assistência à saúde da 

população. O direito à saúde pronunciada na Constituição Federal (CF) é regulado pela Lei 

8.080/1990, em especial o artigo que trata da chamada Lei Orgânica da Saúde, a qual 

descreve que é direito do cidadão ter atendimento resolutivo com qualidade, sempre que 

necessário. 

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante política 

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 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988 apud BRASIL, 1990). 

 

No âmbito apresentado na Lei 8.080/1990, os princípios do SUS são a universalidade 

no acesso, a igualdade no tratamento e a equidade na distribuição dos recursos. Tendo em 

vista estes parâmetros, é importante analisar o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar aos usuários com agravo de saúde, não como um tema recente, já que é tratado 

em outras áreas do conhecimento e ocorria no passado por meio de caridade e solidariedade. 

Assim, a regulação no Atendimento Domiciliar (AD) no serviço fornecido pelo SUS, 

por meio da atenção básica de saúde, caracteriza um conjunto de ações de promoção ao bem 

estar, que pode ser evidenciado, mediante ao atendimento no lar do paciente com agravo, 

proporcionando ao usuário o “cuidado humanizado”. Segundo Mioto et al. (2014, p. 56) “os 
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gastos com saúde são a face mais visível da transferência da responsabilidade para as 

famílias”, evitando uma hospitalização desnecessária, diminuindo o risco de infecções ou 

agravamento no quadro clínico, além disso, melhora a gestão dos leitos hospitalares e o uso 

dos recursos. 

Nesse contexto é que será analisado o Programa de Atendimento Domiciliar nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Palhoça/SC. Com objetivo principal de contrapor o 

nível de satisfação que o serviço prestado ocasiona aos usuários. Em contrapartida, ao conceito 

do AD será apresentado o aspecto de implantação do Programa Melhor em Casa no município de 

Palhoça, na analise final será comparado o atendimento prestado no AD hoje ao novo programa 

que será implantado e se afetará o atendimento em vigor ou trará mais benefícios. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta monografia é analisar o Programa de Atendimento Domiciliar, 

compreendendo a importância no serviço fornecido pelo SUS, por meio da atenção básica de 

saúde aos pacientes com agravo nas Unidades Básicas de Saúde do Município de 

Palhoça/SC. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o Objetivo geral possa ser amplamente contemplando, se faz necessário 

cumprir os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar o arcabouço teórico da Economia da Saúde. 

b) Apresentar a saúde no Brasil – contextualizando o processo de estruturação do 

Sistema Único de Saúde e caracterizar os aspectos históricos e conceituais do 

atendimento domiciliar. 

c) Identificar o grau de satisfação do atendimento domiciliar nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município de Palhoça/SC. 

d) Listar os aspectos de implantação do Programa Melhor em Casa no Município de 

Palhoça/SC. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A problemática é demonstrar a importância do atendimento domiciliar ao paciente 

com agravos de saúde, mensurando as repercussões do atendimento gerado às famílias, de 

forma a qualificar o seu grau de satisfação perante o serviço prestado nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município de Palhoça/SC. Analisando quais os impactos sociais o atendimento leva 

aos beneficiários, de modo que seja possível apontar qual a sua efetividade e se o Programa 

Melhor em Casa afetará o atendimento em vigor ou trará mais benefícios aos usuários. 

Essa pesquisa baseia-se na concepção de que Economia da Saúde, de acordo com Del 

Nero (1995, p. 20) “lança mão da colaboração multidisciplinar para entender o significado das 

necessidades de serviços de saúde e as relações entre oferta e demanda”. Nessa direção, “a 

contribuição desta disciplina transforma os investimentos em melhores condições de saúde, 

estabelecendo assim, a base para o crescimento econômico futuro” (DEL NERO, 1995, p. 20). 

O que despertou o interesse desta pesquisadora foi à vivência com uma paciente 

acamada há mais de seis anos, onde pôde analisar os benefícios para o usuário e seus 

familiares de não ter que manter o paciente por meio de uma internação hospitalar. Tendo em 

vista que há a possibilidade de realizar o tratamento com acompanhamento médico em 

domicílio, perto dos familiares, o programa reduz não só o custo e gerenciamento de leitos 

hospitalares, mas também leva a uma melhora na vida do beneficiado. 

1.4 METODOLOGIA 

Para atender os objetivos propostos, o método a ser adotado será por meio de pesquisa 

de caráter bibliográfico em artigos científicos, leis e diretrizes, trazendo a base teórica sobre o 

assunto estudado. Apresentando um resumo histórico sobre a saúde pública do país, até 

chegar ao Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando o AD através dos aspectos 

históricos e conceituais. 

A coleta de dados primários irá ocorrer por meio de observação em visita à Secretaria 

de Saúde do Município de Palhoça/SC e por aplicação de questionário aos pacientes atendidos 

na Unidade Básica de Saúde do Município de Palhoça/SC, a fim de levantar dados para 

elaboração de uma Escala de Likert que permitirá medir o grau de conformidade dos 

entrevistados para analisar de maneira quantitativa e qualitativa a satisfação dos usuários no 

atendimento nas unidades.  

O método quantitativo será utilizado para analisar os dados primários coletados,  

[...] como tudo está em movimento, tudo tem “duas faces” (quantitativa e qualitativa, 

positiva e negativa, velha e nova), uma se transformando na outra; a luta desses 

contraditórios é o conteúdo do processo de desenvolvimento (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.35). 
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O dado de origem secundaria será obtido por meio de pesquisa bibliográfica trazendo 

as principais questões em relação ao tema, conceituando arcabouço teórico na Economia da 

Saúde, constituindo uma importante ferramenta ao fundamento das organizações de saúde.  

A aplicação dos questionários na pesquisa de capo possibilitará determinar em termos 

numéricos o nível de satisfação dos usuários atendidos nas UBS – Palhoça/SC por meio do 

AD. Em segundo momento irá estabelecer o impacto social que tal serviço oferece aos 

usuários, de forma a mensurar qualitativamente sua eficiência e apontar possíveis falhas. 

Deste modo, será possível apontar qual a sua efetividade para os usuários e se o 

Programa Melhor em Casa afetará o atendimento em vigor ou trará benefícios os usuários. No 

final do trabalho apresentar as considerações finais, um aparato geral e análise crítica acerca 

do atendimento domiciliar perante as famílias atendidas. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A presente monografia está organizada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta o tema de forma introdutória, discorrendo sobre o 

problema levantado e determinando os objetivos, além de especificar a metodologia adotada, 

estabelecendo os motivos que levaram a autora a desenvolver a pesquisa.  

O segundo capítulo conceitua o arcabouço teórico da Economia da Saúde e o seu 

campo de atuação. Neste capítulo fica evidenciado o elemento contributivo da Economia da 

Saúde para promover eficiência e efetividade no uso dos recursos públicos. 

 O terceiro capítulo apresenta um resumo histórico sobre a Saúde no Brasil 

contextualizando o processo de estruturação do Sistema Único de Saúde o seu ambiente 

regulatório e o conceito do atendimento domiciliar. 

O quarto capítulo analisa a atenção domiciliar nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Palhoça/SC, apresentando os aspectos gerais do município e a distribuição das 

UBS. Nesse contexto que será realizada pesquisa de campo para avaliar o impacto do serviço 

de atendimento domiciliar para contrapor o nível de satisfação que o serviço prestado 

ocasiona aos usuários do município. Em contrapartida, serão listados os aspectos do Programa 

Melhor em Casa e se sua implantação afetará o atendimento em vigor hoje ou proporcionará 

mais benefícios aos usuários. 

O quinto capítulo compreenderá as principais conclusões da pesquisa. 
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2 ECONOMIA DA SAÚDE 

A economia e a saúde se complementam relacionando os fatores econômicos e sociais 

para gerar benefício à população através de melhoria dos indicadores da saúde. O profissional 

da área da saúde é regido pela ética individualista que é salvar a vida de uma pessoa não tem 

preço, por outro lado, à economia se guia pela ética social. 

A economia da saúde é o ramo do conhecimento que tem por objetivo da otimização 

das ações de saúde, ou seja, o estudo das condições ótimas de distribuição dos 

recursos disponíveis para assegurar a população, a melhor assistência à saúde e o 

melhor estado de saúde possível, tendo em conta, meios de recursos limitados 

(PIOLA; VIANNA, 2002 p.19). 

 

Deste modo a Economia da Saúde (ES) origina-se para estudar como os recursos são 

alocados e distribuídos no campo da saúde ressaltando as diferenças e conflitos nas aplicações 

de instrumentos econômicos nas ferramentas operacionais do setor (DEL NERO, 1995). 

Podendo assim apresentar a relevância em três pontos: na contribuição do setor para 

economia, a preocupação com as políticas nacionais e o número de problemas na área da 

saúde que pode ser adotado como elemento econômico. 

O estudo surge para promover eficiência e efetividade no uso dos recursos públicos, 

por informações econômicas para uma melhor tomada de decisão, conforme o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2006). No entanto, de acordo com ARROW (1963), a ES ainda possibilita 

mudanças no caráter do mercado em saúde, pois, pode ser organizado de forma coerente 

com os princípios da economia do bem-estar, tendo em vista a importância do Estado na 

regulação do setor. 

2.1. A abrangência da Economia da Saúde 

A saúde no Brasil encontra-se com serviços precários e distribuição desigual nos 

recursos, enquanto algumas áreas sofrem de carência de todos os fatores, outras têm 

medicamentos, médicos, equipamentos novos. Por essa razão é importante levantar algumas 

questões sobre a abrangência da ES.  

Folland et al. (2008, p.39) “observam e enfatizam quatro características da economia 

na questão da saúde: (1) Escassez de recursos da sociedade; (2) Pressuposto de tomada de 

decisão racional; (3) Conceito de análise marginal; (4) Uso de métodos econômicos”. 

A aplicação do conhecimento econômico ao campo das ciências da saúde, em 

particular como elemento contributivo a administração dos serviços de saúde, visa melhores 

condições na prestação do serviço e estabelece base para o crescimento econômico futuro 

(DEL NERO, 1995). 
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Samuelson (1976, p.3) define a economia como o estudo de como os homens e a 

sociedade escolhe, com ou sem o uso de dinheiro, a utilização de recursos 

produtivos limitados, que tem usos alternativos, para produzir bens e distribuí-los 

como consumo, atual ou futuro, entre indivíduos e grupos na sociedade.  

 

A economia da saúde é um campo abrangente que transcorre por diferentes esferas no 

cotidiano do indivíduo, que depende, direta ou indiretamente, de serviços e ações em saúde 

(SUS). Assim, como no Brasil existe um descompasso da garantia ao direito à saúde, é 

essencial que esse ramo da economia encontre as respostas para aperfeiçoar e controlar o 

“papel do serviço econômico na saúde” (DEL NERO, 1995). 

Ao possibilitar melhor alocação dos recursos, permite-se a ampliação no acesso de 

serviço de saúde em diferentes regiões. Assim o estudo por meio do desenvolvimento 

econômico em seu nível de distribuição geográfica é importante, pois o resultado obtido nas 

pesquisas torna possível efetuar a análise, econômica de bens e serviços para um novo 

medicamento ou nova tecnologia médica. 

Os fundamentos da ES se baseiam nos clássicos conceitos econômicos como teoria do 

consumidor, sistemas econômicos e agregados macroeconômicos, comportamento das 

empresas e das famílias, orçamento do governo, teoria da produção e dos custos, e avaliação 

econômica de projetos, com análise de custo e utilidade (DEL NERO, 1995). 

A análise das políticas de saúde em vários níveis como: o emprego e os salários de 

profissionais de saúde e a oferta de mão de obra; o estudo de indicadores e níveis de saúde 

relacionados a variáveis econômicas; o papel dos serviços de saúde no sistema econômico; o 

comportamento do prestador de serviços e suas relações com o consumidor; as formas de 

medir o impacto de investimentos em saúde; a análise de custo-benefício, de custo efetividade 

e de custo-utilidade de serviços ou bens específicos o sistema de produção e distribuição de 

serviços de saúde (DEL NERO, 1995). Por estas razões é importante sublinhar o papel da 

economia no estudo dinâmico do mercado de saúde (PIOLA; VIANNA. 2002 p.11).  

Assim o estudo da ES tem um grande grau de relevância pelas dimensões da 

contribuição do setor de saúde para o total da economia simplesmente pelas suas dimensões, 

que constitui uma grande parcela do produto interno bruto (PIB). 

Como a ES responde por uma grande parcela do produto interno bruto, as suas 

dimensões também se refletem em outros indicadores importantes. Dois deles, em 

particular, afetam diretamente a vida dos cidadãos: (1) parcela da renda gasta em 

tratamentos médicos e (2) número de empregados na economia da saúde 

(FOLLAND et al. 2008, p.33). 

 

Políticas nacionais em saúde causam inquietação aos cidadãos, em cargo da 

importância, atribuída aos problemas econômicos ao procurar manter sua própria saúde e pelo 

número de problemas de saúde dotados de um elemento econômico substancial.  
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3 A SAÚDE NO BRASIL 

 

3.1 O resgate histórico da Saúde Pública no Brasil 

No Brasil durante a administração portuguesa não se visava um combate às causas de 

doenças, era notável a desigualdade no acesso aos serviços, pela organização do espaço 

social. “A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 determinou mudanças na 

administração pública Colonial, até mesmo na área da Saúde” (CONASS, 2007, p.17). 

Ate 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas a: i) delegação das 

atribuições sanitárias às juntas municipais; e ii) controle de navios e saúde dos 

portos (...) Verifica-se que o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento 

de um controle sanitário mínimo da capital do Império, tendência que se alongou 

quase todo o século (CONASS, 2007, p.17). 

 

Com a vinda da corte torna se necessário à criação de centros de formação de médicos, 

antes proibido nas colônias, assim marca o inicio do processo de transformação político e 

econômico com fornecimento de atendimento médico indispensável ao exercício do poder do 

Estado que vigora até os dias de hoje.  

A proclamação da República em 1889 foi embalada na ideia de modernizar o Brasil. 

(...) No âmbito das Políticas Sociais, pela Constituição de 1891, cabia aos estados à 

responsabilidade pelas ações de saúde, de saneamento e de educação (CONASS, 

2007,  p.18). 

 

Portanto antes do século XIX o estado não se envolvia com assistência a saúde que 

dependia exclusivamente de “instituições filantrópicas1". Nessa época a população encontrava 

se a sua própria sorte, em condições sanitárias2 insalubres a mercê da peste bubônica, febre 

amarela, varíola e outras enfermidades, pois somente os mais abastados podiam pagar por 

médicos.  

Na fase imperial da história brasileira o Estado efetuou tentativas de solucionar os 

graves problemas de saúde da coletividade, mas somente anos, mais tarde que efetivamente 

iniciou se políticas de saúde para enfrentar o quadro sanitário existente no País, 

comprometendo se a garantir a melhoria da saúde individual e coletiva.  

Os novos conhecimentos3 em saúde induziram a novas praticas de proteção à saúde 

coletiva, levando o governo a elaborar planos de combate a enfermidades, antes que 

ocorressem grandes epidemias, de tal modo não reduziria a população produtiva, bem 

                                                 

1Entidade sem fim lucrativo, naquela época mantida pela igreja e doações, ministrada por padres e 

freiras ou por curandeiros. 
2Em 1902 o sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor geral de saúde pública com a 

incumbência de combater as enfermidades da época. 
3Clínicos e Epidemiológicos. 



22 

 

diferente do cenário dos anos anteriores, assim o estado tornasse global no atendimento a 

todos, não a um grupo distinto.  

Um ativo movimento de Reforma Sanitária emergiu no Brasil durante a Primeira 

República, sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, que alcançou 

importantes resultados. Entre as conquistas, destaca-se a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1920. Durante a primeira República, foram 

estabelecidas as bases para criação de um Sistema Único de Saúde, caracterizado 

pela concentração e pela verticalização das ações no governo central (CONASS, 

2007, p.19). 

 

O reconhecimento legal as medidas de proteção social a assistência médica se deu com 

a aprovação da Lei Eloi Chaves em 1923 e a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões 

(CAPs)4, o acesso só era garantido a quem contribuía. “Tratando-se de um sistema por 

empresa, restrito ao âmbito das grandes empresas privadas e públicas, as CAP possuía 

administração própria para os seus fundos, formado por um conselho composto de 

representantes dos empregados e empregadores” (CONASS, 2007, p.20). 

O Estado não participava dos custeios das Caixas, pois conforme determinado pelo 

artigo 3º da Lei Eloi Chaves, era mantido por 3% dos respectivos vencimentos dos 

empregados das empresas e por 1% da renda bruta das empresas, assim o Ministério da Saúde 

era o responsável pelas ações coletivas de saúde e a assistência médica de responsabilidade da 

Previdência Social. 

Na era Vargas de 1930 a 1945 marca a configuração das políticas sociais no Brasil, 

por uma crescente massa assalariada urbana que passa a constituir o ponto de sustentação 

política do governo, com um regime corporativista, promulgando as leis trabalhistas5 e 

criando a estrutura sindical do Estado como dádivas do governo. 

Com a promulgação da nova Constituição em 1946 o País inicia um período de 19 

anos de existência democrática. A saúde pública, ainda que herdada dos aparatos 

estatais construídos nos 15 anos do primeiro governo Vargas, teve sua estrutura 

centralizada com múltiplos programas e serviços verticalizados para implantar 

campanhas e ações sanitárias, assim como sua burocracia foi confrontada com novos 

contextos e contornos políticos e sociais que caracterizaram o Brasil até 1964 

(CONASS, 2007, p.22). 

 

O Marco institucional nesse período foi de 1953 a 1964, pela criação do Ministério da 

Saúde6, a reorganização dos serviços nacionais no Departamento Nacional de Endemias 

Rurais, a implantação da Campanha Nacional contra a lepra, Campanha de Controle e 

Erradicação de Doenças como malária e a realização da 3ª Conferência Nacional de Saúde. 

                                                 

4 Indicado como o momento inicial da responsabilização do estado pela regulação da concessão de 

benefícios e serviços, especialmente a assistência médica. 
5 Em 1939, regulamente-se a justiça do trabalho, em 1943, é homologado a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). 
6 Uma velha cobiça dos médicos da saúde pública. 



23 

 

 

 

Atenção à  
Saúde 

Força de 
Trabalho em 

Saúde

Qualidade 
da Gestão

Participação 
e Controle 

Social

Promoção 
da Saúde

Assim o Sistema Nacional de Saúde implantado no Brasil no período militar7 foi 

caracterizado pelo predomínio das instituições previdenciárias e mercantilização da saúde. A 

atuação do setor público na chamada assistência médico-hospitalar era prestada por 

intermédio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

autarquia do Ministério da Previdência e Assistência Social. Beneficiava aos trabalhadores 

que contribuía para previdência social, os setores da população que não fazia esta 

contribuição não podia utilizar este serviço. 

Com a promulgação da constituição federal de 1988 foi criado o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e o atendimento passou a ser universal, ou seja, qualquer pessoa poderia acessar 

o serviço público em qualquer parte do país, passou a vigorar o conceito de seguridade social.  

 

3.1.1 Sistema Único de Saúde (SUS) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pela gestão pública com a finalidade de 

política de inclusão social que visa à universalidade no acesso, a igualdade no tratamento e a 

qualidade na distribuição dos recursos. Encontrar-se constituído em redes regionais e atua em 

todo território nacional com o comando único por cada esfera do governo. 

 Assim, a Figura 1 ilustra a convergência dos eixos de intervenção para construção de 

um sistema de saúde composto com a universalidade de acesso, a igualdade de assistência à 

saúde, a integralidade dessa assistência, a participação da comunidade e a descentralização 

político-administrativa são os princípios e diretrizes que regem o SUS, isto é, que está 

instituído nos termos de lei. 

Figura 1 - Convergência dos eixos de intervenção da saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil. Mistério da Saúde. Mais Saúde: direito de todos: 2008 - 2011 p. 9. 

                                                 

7 A ditadura Militar durou de 1964 a 1984. 
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O artigo 196 cita “(...) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

política social e econômica (...)” nesse artigo fica definido a universalidade da cobertura do 

SUS, mas é evidente que não funciona desta forma, tendo em vista que existem dificuldades 

para se garantir esta política nacional de saúde. 

Os princípios do SUS, fixados na Constituição Federal em 1988 e detalhados na Lei 

Orgânica da Saúde (Lei n.8.080/90), foram o resultado de um longo processo 

histórico e social, que buscava interferir nas condições de saúde e na assistência 

prestada à população brasileira (CONASS, 2007, p.40). 

 

Portanto para que haja uma gestão eficiente do Estado, necessita de processos 

decisórios cooperativos descentralizados entre os governos locais, devido à grande extensão 

do território brasileiro, a regionalização é importante, porque demonstra que as necessidades 

em saúde são distintas no país. 

Desta forma, para promover a integração das políticas públicas para o planejamento, 

gestão e avaliação dos serviços em saúde, à gestão do SUS é feita pelas seguintes esferas do 

governo: 

i) União – Comando é do Ministério da Saúde; 

ii) Estados – Secretarias Estaduais de Saúde; 

iii) Municípios – Secretárias ou Departamentos Municipais de Saúde; 

Essa nova compreensão do sistema de saúde, descentralizado e administrado 

democraticamente com a participação da sociedade organizada, cabe aos gestores setoriais o 

papel fundamental, pois são os representantes em cada esfera do governo indicados para o 

desenvolvimento das funções do executivo na saúde:  

i) Nacional – Ministro da Saúde; 

ii) Estadual – Secretário de Estado da Saúde; 

iii) Municipal – Secretário Municipal em Saúde; 

Desta forma, as atribuições comuns pactuados entre as três esferas da gestão, União, 

Estados e Municípios, que estabelece as metas e compromissos para cada ente da federação 

em prazos definidos em seu âmbito administrativo. 

O conceito de saúde definido na CF/88, diz que para ter saúde, é preciso ter acesso a 

um conjunto de fatores como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação e outros. O 

direito à saúde pronunciada na CF é regulado pela Lei 8.080/1990, em especial o artigo que 

trata da chamada Lei Orgânica da Saúde, a qual descreve que é direito do cidadão ter 

atendimento resolutivo com qualidade, sempre que necessário. 
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No âmbito administrativo serão citadas apenas algumas das atribuições comuns 

pactuados entre as três esferas presentes na Lei Orgânica da Saúde estabelecem em seu 

Art.15: 

• Fiscalizar e definir mecanismos de controle e suas instancias das ações 

e serviços de saúde; 

• Coordenar e organizar o sistema de informação da saúde; 

• Na assistência a saúde tem que estabelecer padrões de qualidade, 

elaborando normas técnicas e parâmetros de custos; 

• No Plano da Saúde elaborar e atualizar periodicamente; 

• Em cada ano de competência administrar os recursos orçamentários e 

financeiros destinados à saúde;  

 

3.1.2 O financiamento do SUS 

A organização e a estrutura do SUS, também pode se destacar em termos de 

legislação a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, delimita a participação da 

comunidade na gestão do SUS e as transferências de recursos financeiros na área da saúde 

entre os governos. 

Como se pode verificar das diversificadas fontes de receitas, o legislador, ao instituir 

contribuições exigidas dos mais variados segmentos da sociedade, atentou para a 

observância do princípio da diversidade da base de financiamento do Sistema Único 

de Saúde. Isso não que dizer, todavia, que os recursos arrecadados sejam suficientes 

para a crescente demanda por ações e serviços no campo da saúde pública. Por isso, 

a pertinência de constantes estudos e pesquisas nesta área no sentido de aprimorar o 

sistema e adequá-lo as legitimas exigências dos milhões de brasileiros que dele 

dependem (LAZZARI, 2003, p.8). 

Assim o planejamento e organização do SUS respondem as exigências 

constitucionais e legais, no âmbito do Ministério da Saúde cabe à elaboração de planos e 

políticas públicas voltadas à promoção, prevenção e assistência à população, assim 

reduzindo o número de doenças no país. 

A Portaria GM/MS n.3.085, de 1º de dezembro de 2006, regulamenta o Sistema de 

Planejamento do SUS. O referido sistema é representado pela atuação continua 

articulada e integrada e solidaria do planejamento das três esferas de gestão do 

SUS. Pressupõe que cada esfera do governo realize o seu planejamento, 

articulando-se a fim de fortalecer e consolidar os objetivos e as diretrizes do SUS, 

contemplando as peculiaridades, as necessidades e as realidades de saúde local  e 

regionais (CONASS, 2007, p.65). 

 

Conforme a Lei n.8.080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão no que diz respeito à saúde, pautar seus planos para a elaboração das respectivas 
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propostas orçamentárias anuais. Igualmente o plano de saúde em cada esfera do governo 

deve nortear a definição da programação anual das ações e dos serviços a serem prestados. 

De tal modo a Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990 e 8.142/1990) determinam critérios 

organizativos, do SUS como: i) objetivos e atribuições; ii) princípios e diretrizes; iii) 

competências dos Entes;  iv) financiamento; v) planejamento; vi) orçamento. 

Para tanto é necessário instrumentos de planejamento governamentais como o Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Esses instrumentos visam um planejamento estratégico nas esferas governamentais, para 

melhor entendimento o Quadro 1 apresenta os principais pontos: 

 

Quadro 1 - Instrumentos de Planejamento Governamental 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados CONASS e Legislação do SUS. 
 

Art. 36 - O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 

deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União (BRASIL, 1990). 

• É editada a cada quatro anos e determina as
diretrizes, os objetivos e as metas da administração
pública, validade de 4 anos.

• Inicia no segundo ano do mandato do governante
(Presidente da República, Governador ou Prefeito).

• Encerra-se no primeiro ano de mandato do governo
seguinte.

PPA

(Inciso I e § 1º do art. 
165 da CF/88)

• Estabelece de forma antecipada as diretrizes e as
prioridades de gastos que devem orientar a
elaboração (LOA) do ano seguinte.

• As diretrizes estabelecidas na LDO correspondem a
uma parte do que foi definido para o PPA, restrita a um
ano seguinte.

• A elaboração da LDO é de competência do Poder
Executivo, que deve encaminhar para o Poder
Legislativo para a aprovação, observado os prazos
previstos na legislação vigente.

LDO

(Inciso II e § 2º do art. 

165 da CF/88)

• Estima a receita e fixa as despesas, a fim de evidencias 
a política econômica - financeira.

• O programa de trabalho do governo seguindo os 
principios de unidade, universalidade e anualidade.

• Abrangência - Orçameto Fiscal, da Seguridade Social e 
de Investimentos.

• Vigência: Anual

LOA

(Inciso III e § 5º do art. 
165 da CF/88)
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O financiamento da saúde gera inúmeras discussões referentes à melhor utilização no 

uso dos recursos públicos, a fim de promover uma maior eficiência e efetividade na alocação. 

Atualmente a origem dos recursos financeiros do financiamento do SUS provém de três fontes 

principais (Financiamento Tripartite)8: recursos de tributos e contribuições federais, recursos 

de tributos estaduais e recursos da arrecadação tributária municipal. 

Segundo Lazzari (2003), constituem-se, também, fontes de recursos do Sistema 

Único de Saúde as receitas previstas no art. 32 da Lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da 

Saúde) que são provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 

assistência à saúde como ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações 

patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos 

arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais 

(LAZZARI, 2003, p.82). 

 

O Quadro 2 apresenta como se divide o financiamento do SUS e a origem dos recursos 

financeiros se realizam e sua distribuição: 

Quadro 2 - Financiamento Tripartite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora9. 

 

Segundo o exposto a base da receita vinculada é composta por impostos próprios e 

transferências, conforme a seguir: 

i) Estaduais - Receitas e impostos: ICMS – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte 

                                                 

8O financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde é uma das diretrizes para gestão do SUS, cujos 

princípios estão definidos no Pacto pela Saúde 2006.  
9 A Lei Complementar nº141, de 13 janeiro de 2012, define os percentuais de investimentos de cada 

esfera no SUS. 

• 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159 (Emenda
29/2000).

Municípios  

• 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios (Emenda 29/2000).

Estados e Distrito 
Federal

• 15% aplicação mínima da receita corrente líquida, o aumento
de despesas do governo em relação a esse valor mínimo fica
limitado a inflação do ano anterior (corrigido pela variação do
IPCA). A Emenda do Teto dos Gastos Públicos (EC 95/2016),
instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União com vigência de 20
anos.

União
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interestadual e de comunicação; IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores; ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de 

bens e Direitos; 

•União aos estados, receitas de impostos transferidos pela: FPE – Fundo 

de Participação dos Estados e do Distrito Federal; IRRF – Imposto de Renda 

Retido na Fonte; IPI Exportação – Imposto sobre Produtos Industrializados 

Importados; ICMS Exportação10; 

ii)Municipais – Receitas e impostos: IPTU – Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana; ISS – Imposto sobre Serviços de qualquer natureza; 

ITBI – Imposto sobre transmissão de bens e imóveis intervivos; 

•Estados aos municípios, transferências financeiras constitucionais e 

legais: ICMS (25%), IPVA (50%); IPI Exportação (25%); ICMS Exportação; 

•Receita de impostos transferidos pela União aos municípios: ITR – 

Imposto Territorial Rural; FPM – Fundo de participações dos Municípios; IRRF; 

ICMS; IPVA; IPI exportação, ICMS Exportação; 

Dentre o exposto cabe destacar algumas mudanças que ocorreram no financiamento do 

SUS em 2017, a Portaria de Consolidação 6/2017 estabelece normas sobre o financiamento e 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde. No mesmo ano a 

Portaria 3.992/2017 altera a Portaria de Consolidação 6/2017, adequando as transferências 

federais à LC 141/2012, fusão dos blocos de financiamento do SUS em custeio e 

investimento. 

 Assim estabelece as transferências de recursos financeiros em apenas duas contas – 

correntes, separando o fluxo orçamentário do fluxo financeiro, promovendo certa 

flexibilidade na utilização dos recursos financeiros, mas não se enquadram nesse novo escopo 

os projetos que já possuam repasse financeiro, pois permanecerão com suas contas próprias 

até a conclusão da execução e da prestação de contas. 

i) O bloco de custeio é composto pelos recursos oriundos dos 

programas, das estratégias e das ações que integravam os blocos de atenção 

básica, assistência farmacêutica, média e alta complexidade ambulatorial e 

hospitalar, vigilância em saúde e gestão.  

                                                 

10(Lei Kandir) – Lei Complementar no 87/96. 
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ii) O bloco de investimentos é composto pelos recursos destinados a 

obras novas, reformas, ampliações e adequações de unidades já existentes, bem 

como os recursos destinados à aquisição de equipamentos e mobiliários. 

3.2 Atenção Básica - Atendimento Domiciliar 

 

A regulação no Atendimento Domiciliar (AD), por intermédio das Políticas Nacional 

de Saúde da Atenção Básica (PNAB)11, caracteriza se por um conjunto de ações individual e 

coletiva realizado no atendimento domiciliar, recuperando todo tipo de patologia e 

complexidade,  assim promovendo proteção da saúde de forma continua no cuidado associado 

à Rede de Atenção à Saúde.  

O conjunto de estratégias apresentadas nesta Norma Operacional da Assistência à 

Saúde se articula em torno do pressuposto de que, a implantação do SUS e a 

responsabilidade dos municípios na garantia de acesso aos serviços de atenção 

básica, a regionalização e a organização funcional do sistema são elementos centrais 

para o avanço do processo (CONASS, 2007, p.237). 

 

Portanto as UBS instaladas nos municípios têm um papel fundamental na garantia de 

acesso à saúde de qualidade, mas em algumas regiões do país se torna um desafio à expansão 

da Atenção Básica apesar de ser primordial uma infraestrutura mínima para que esse 

atendimento ocorra.  

Segundo o PNAB as UBS em primeiro lugar devem estar cadastradas no sistema de 

cadastro nacional vigente e ser construída conforme as normas sanitárias12 contendo em sua 

estrutura consultório médico; consultório de enfermagem; consultório odontológico; sala 

multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea; sala de atividades coletivas para os 

profissionais da atenção básica; sala de vacinas e etc. 

Em segundo lugar temos as diretrizes e fundamentos da Atenção Básica conforme o 

PNAB:  

i. Uma delimitação do território permite o planejamento descentralizado e o 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, com impacto na situação da 

saúde coletiva, constituindo aquela área sempre em consonância com o princípio 

da equidade; 

ii.Possibilitar o acesso universal, de forma contínua de qualidade, como uma porta 

de entrada a rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação a 

atenção às suas necessidades de saúde; 

                                                 

11 O documento Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) orientado pelos valores da ética, do 

profissionalismo e da participação, expressa o acerto na definição pelo Ministério da Saúde de 

revitalizar a Atenção Básica à Saúde no Brasil (BRASIL, 2007). 
12 Referência no manual de infraestrutura do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS. 
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• O planejamento de procedimentos que assegurem a acessibilidade e 

acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço 

de saúde, com o princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas 

as pessoas de modo universal e sem diferenciações excludentes;  

• O serviço de saúde deve ser organizado para que sua função central de 

acolher, escutar oferecendo uma resposta positiva seja capaz de resolver a 

maioria dos problemas de saúde da população ou diminuir os danos e 

sofrimento causado; 

iii. È necessário identificar os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população descrita, desta forma garantir a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade13 do cuidado; 

• Esse cuidado pressupõe o atendimento clínico com relação de vínculo e 

responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo. 

• Acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros 

elementos na vida dos usuários diminuindo os riscos decorrentes do 

desconhecimento da história clinica do usuário. 

iv. Coordenar na integralidade de todos os aspectos é importante, pois é 

possível prever ações programáticas de: 

• Demanda espontânea; 

• Articulação de as ações de promoção à saúde; 

• Prevenção de agravos e vigilância à saúde;  

• Trabalhar de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; 

v.Incitar a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde em todo o território. 

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção básica” e 

“Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes. 

Associa a ambos: os princípios e as diretrizes definidas neste documento. A Política 

Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 

expansão e consolidação da atenção básica. A qualificação da Estratégia Saúde da 

Família e de outras estratégias de organização da atenção básica deverá seguir as 

diretrizes da atenção básica e do SUS, configurando um processo progressivo e 

singular que considera e inclui as especificidades locorregionais (BRASIL, 2012, 

p.22). 

Logo essa estruturação está centrada no cuidado do usuário, não apenas no 

financiamento, mas também nos resultados esperados, destaca se a importância do vínculo 

                                                 

13 Trata do acompanhamento do paciente ao longo do tempo por profissionais da equipe de atenção 

primária em saúde (APS), é considerada característica central deste nível assistencial. 
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entre serviços e paciente, lançando a integralidade das ações na necessidade de incorporar o 

modelo de Atenção Primária. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado com o objetivo de ampliar a 

abrangência do escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, sendo 

constituído por uma equipe multidisciplinar atuando de forma preventiva em conjunto com a 

Saúde da Família ou Atenção Básica de saúde. Entretanto em casos de maior complexidade 

são acompanhados pela equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) e de apoio 

(EMAP), dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD).   

Na Lei n.8.080/90 de setembro de 1990, estabelece no âmbito do SUS que o 

atendimento domiciliar e a internação domiciliar por intermédio do Art. 19-I: 

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares 

incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao 

cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.   

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 

multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 

reabilitadora.    

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 

indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.      

 

Assim conforme a necessidade do paciente, o cuidado pode ser prestado em casa por 

uma abordagem diferenciada com uma equipe multidisciplinar. Proporcionando ao paciente 

um cuidado integral diretamente aos aspectos referentes à sua estrutura familiar e adequando 

quando necessário ao seu lar, dessa forma, evita-se hospitalizações desnecessárias e diminui o 

risco de infecções.  

Em conseqüência ocasionando melhora na gestão dos leitos hospitalares e no uso dos 

recursos, bem como diminui a superlotação de serviços de urgência e emergência. 

´(...) de cuidado complexo e variado que devem auxiliar no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que 

toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhida (BRASIL, 

2012, p.21). 

 Quando o paciente não precisa, mas de visita continuada, pois está estável o 

atendimento pode ocorrer uma vez por mês pela equipe de Saúde da Família/Atenção Básica 

de sua referência. Aos pacientes que precisam de outros recursos ou de equipamentos e 

demandam cuidado com maior frequência de acompanhamento contínuo, também podem ser 

assistidos pelo Melhor em Casa.  
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3.3 Implantação do Programa Melhor em Casa 

A regulamentação da Atenção domiciliar conforme o Ministério da Saúde foi 

instituído pela Portaria nº 2.229 de 24 de agosto de 2011, ficando em vigor até 27 de outubro 

de 2011, quando foi substituído pela Portaria nº 2.527, permitindo todos os municípios de 

pequeno ou de grande porte, possam ser assistidos pelo Programa Melhor em Casa. 

                                            Figura 2 – Programa Melhor Em Casa 

 
                                              Fonte: Ministério da Saúde – Atenção Básica de Saúde14 

Ressalta-se que hoje grande parte do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) é 

prestada através da equipe de Saúde da Família/Atenção Básica na UBS ou da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA). O programa Melhor em Casa é geralmente prestado aos usuários 

que estive internado no hospital, assim quando este paciente recebe alta se ainda necessitar de 

cuidados mais intensivos receberá atendimento por profissionais da saúde âmbito do seu 

domicílio.  

No entanto a solicitação deste serviço pode ser efetuada na UBS ou com a Secretaria 

de Saúde do município sempre que necessário, o serviço do programa Melhor em Casa é 

indicado para pessoas que apresentam limitação temporária ou definitiva de se deslocar do 

âmbito do seu lar até uma UBS, ou que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar 

é o tratamento mais indicada, já que AD visa proporcionando ao usuário o “cuidado 

humanizado”, próximo da rotina da família, sem a necessidade de uma nova internação.  

Portanto o serviço prestado aos pacientes é por equipes específicas de AD, formados 

por uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, 

fisioterapeuta, assistente social, outros profissionais se necessário também podem compor 

este escopo como fonoaudiólogo, nutricionista, odontologista e etc. 

Assim cada equipe poderá atender no SAD na média de 60 pacientes, o programa 

Melhor em Casa visa ampliar a assistência no SUS aos pacientes com agravos de saúde de 

forma humanizado, em casa com acolhimento e segurança da família, que é um elemento 

muito importante para a recuperação desse paciente, alinhado a adequada assistência e o 

carinho e atenção familiar. 

                                                 

14Imagem disponível  no site do Ministério da Saúde.  
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4  ATENÇÃO DOMICILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 

MUNÍCIPIO DE PALHOÇA/SC 

 

4.1 Município de Palhoça/SC 

 

Figura 3 – Localização do Município de Palhoça/SC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados do MapasBlog15 . 

 

O município de Palhoça16, ao longo do tempo foi povoado por diferentes povos 

(ANEXO B)17, está localizada na microrregião de base cultural açoriana da Ilha de Santa 

Catarina e seu continente Frontal, a 16 km ao sul de Florianópolis. Palhoça é um dos 

municípios, mas extensos do litoral catarinense, com 394,912km², tendo como limites São 

José ao seu norte, Paulo Lopes ao sul, Santo Amaro ao oeste e o Oceano Atlântico ao leste. 

O crescimento econômico do município nos últimos vinte anos foi lento, não 

acompanhando o vertiginoso adensamento populacional. Isto ocorreu devido à 

existência de grandes áreas de terras pouco valorizadas, que puderam ser 

urbanizadas e adquiridas pela população de menor renda face ao seu reduzido valor, 

se comparado com Florianópolis, cidade próxima e capital do estado de santa 

Catarina. (FARIAS. 2004, p.16) 

 

Desde sua fundação, até este período, Palhoça continuou como arraial, sendo 

esquecida política e administrativamente, apesar do aumento de seus habitantes e do 

desenvolvimento da economia, o município acabou se transformando numa enorme cidade 

                                                 

15 Mapa dos municípios de Santa Catarina 
16 O nome do município originou-se de casas construídas de pau-a-pique, com cobertura de palha. 
17 Linha de Tempo Histórico de Palhoça/SC (FARIAS, 2004, p.49). 
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dormitório, pois boa parte da população trabalha nas cidades visinhas como São José e 

Florianópolis.  

Porém este cenário vem se modificando vertiginosamente, com a instalação de 

empresas e fabricas de grande porte, a abertura de novos comércios e o aumentando do 

numero de vagas de trabalho. Hoje o município conta com quatro distritos industriais 

distribuídos estrategicamente nos bairros. 

O município de Palhoça é distribuído em 24 bairros compostos de loteamentos novos e 

quadrantes de terra ainda sem ocupação, assim dentro dos bairros existente área industrial e 

loteamentos não contabilizados nos distritos.  

Distribuição Distrital18: 

i)Distrito Norte – Ponte do Imaruim; Jardim Eucalipto; Jardim 

Eldorado; Brejarú; Frei Damião; Cidade Universitária Pedra Branca; Jardim 

Aquários e Passa Vinte. 

ii)Distrito Leste – Centro de Palhoça; Rio Grande; Pacheco; Villa 

Nova e Barra do Aririú. 

iii)Distrito Oeste – Médio Aririú; Alto Aririú; Bela Vista; Caminho 

Novo; Madri e São Sebastião. 

iv)Distrito Sul – Guarda do Cubatão; Aririú da Formiga; Praia de 

Fora; Enseada do Brito; Pinheira; Guarda do Embaú. 

 Em 2010 o território apresentava população no ultimo senso de 137.334 habitantes 

(IBGE), sendo que a população masculina representa 68.436, enquanto a população feminina 

é de 68.898 habitantes. Entre 2000 e 2010, a população de Palhoça cresceu a uma taxa média 

anual de 2,94%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do município passou de 95,30% para 98,53%. 

 No entanto em dados recentes do Fundo Nacional de Saúde consta no censo do ano de 

2018 a população em 168.259 habitantes e a estimativa do IBGE/2018 também apresenta o 

mesmo, as agentes de saúde também efetuam um censo em todas as microáreas dos bairros do 

município, realizando um trabalho contínuo mapeando as ruas em todas as casas e 

condomínios.  

Deste modo, todo o repasse efetuado pelo FNS é com base na população de 2018, 

então podemos confiar na veracidade dos dados, ponderando que o Art. 35 da Lei nº 8.080, 

diz que: 

                                                 

18 Sem os loteamentos novos. 
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(...) Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito 

Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo 

análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; (...) 

 

4.2 Distribuição das Unidades Básicas de Saúde no Município de Palhoça/SC 

Figura 4 – Mapa de distribuição das UBS no Município de Palhoça/SC  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no mapa de zoneamento do município. 
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4.3 Pesquisa de Campo19 e Análise 

Apresentou se ate o momento um panorama geral do município e a distribuição das 

UBS. Assim para iniciar o proposto no Capitulo um, aqui, se faz a apresentação das 

entrevistas realizadas com profissionais da área da saúde e familiar de paciente atendido pelo 

AD. Na pesquisa de campo inicial o estudo foi realizado por meio entrevista em uma UBS do 

Município, com a mediação da enfermeira B responsável pela área vermelha e da enfermeira 

F área azul, com um familiar de um paciente atendido pela unidade que chamarei de paciente 

X e outro familiar do município de São José/SC que chamarei de paciente Y que poderá ser 

consultada no anexo ao Apêndice A. 

De forma descritiva e analítica com abordagem qualitativa, foram utilizadas as 

informações prestadas nas entrevistas com os usuários da atenção primária de saúde nas UBS 

para elaboração do questionário anexo no Apêndice B. Após visita à Secretária de Saúde em 

conversa com enfermeiras, elas aconselharam a não efetuar a aplicação dos questionários 

diretamente as famílias atendidas pelo AD, porque como vivenciado por elas cada familiar 

atendido teria uma opinião distinta sobre o acolhimento. 

 Então com o fim de ter dados, mais homogêneos foram aplicados quatrocentos e vinte 

questionários diretamente aos usuários sem identificar na coleta se era atendido dentro da 

UBS ou AD.  A coleta de dados foi realizada em vinte uma UBS do município, que é 

composto por trinta e oito macrorregiões, subdivididas em microrregiões, com trinta e oito 

enfermeiras e um total de vinte e uma, coordenadoras, responsável pelas áreas distrital 

conforme exposto na Figura 420. 

 As unidades visitadas no município apresentaram uma população espessa e 

desconforme, posto que para análise dos dados coletados, seja necessário avaliar por distrito 

apontando brevemente as particularidades de maior relevância do bairro, para melhor 

visualização dos argumentos disponível no Apêndice C as fotos. 

A estrutura etária dos entrevistados varia num intervalo entre 18 - 98 anos, em todo o 

território da pesquisa aplicada. Sendo possível observar que a faixa etária de 18 - 25 anos 

apresenta o menor índice de insatisfação em relação à faixa de 26 – 60 anos apresentando alto 

índice de reclamação, o grupo de 60 – 98 anos (idade prioritária) estão parcialmente satisfeito 

com o atendimento prestado pelas suas unidades. A pesquisa apresentou um ponto de 

                                                 

19 (Anexo A) Solicitação de autorização para aplicação de questionário entregue para Secretaria de 

Saúde do Município de Palhoça/SC, elaborada pelo Orientador Prof. Dr. Michele Romanello em 06 de 

maio de 2019. 
20 Elaborado com base nas informações prestadas na Secretária de Saúde e visita a campo. 
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relevância, o grupo prioritário que está satisfeito são os que residem perto da unidade e não 

precisam pegar ficha, pois é feito por agendamento. 

Em geral as unidades visitadas apresentaram a presença na maioria do gênero 

feminino totalizando 279 mulheres  em contra partida aos 121 homens e 20 não se identificam 

com nenhum gênero, isso não significa que os homens não fiquem doentes, mas que deixam 

chegar a um estado clinico critico antes de ir até a UBS. 

Todas as UBS visitadas possuem o horário de atendimento das 08:00 as 12:00 horas 

fechando para horário de almoço e reabrindo das 13:00 horas as 17:00 horas de segunda a 

sexta feira, tendo um dia ou duas manhãs na semana para o atendimento programado aos 

pacientes AD (5 pacientes por área). Em cada unidade a média de fichas distribuídas por 

demanda espontânea varia de 10 á 12 por área, 4 fichas para urgência e 4 para dentista. 

 O quadro de profissionais atuando nas UBS do município é composto por uma equipe 

multidisciplinar que tem no mínimo um funcionário de cada área (enfermeira, técnica de 

enfermagem, médico, dentista, agente de saúde, auxiliar administrativo, às vezes conta com 

fisioterapeuta, nutricionista e pediatra). Durante a pesquisa foi constatado que os médicos que 

atendiam pelo “Programa Mais Médicos” não estavam, mas trabalhando nas unidades do 

município, ficando assim com desfalque no atendimento prestado. 

Também foi apurado que o município não conta com uma ambulância própria para 

transporte de seus pacientes AD, caso necessite de uma transferência de urgência, terá que 

contar com SAMU em casos extremos.  Como forma substancial hoje a secretária de saúde 

disponibiliza apenas um carro com motorista para as visitas de acolhimento. 

 No que tange ao fornecimento de medicação, leite, alimentação regular, fraldas (3-5 

pacotes por mês, como uma ajuda de custo) ocorrem por intermédio de receita e 

preenchimento das receitas de alto custo, mas o fornecimento é somente pelo Posto Central na 

Farmácia de Alto Custo, outros medicamentos como para diabetes e pressão são retirados 

diretamente na farmácia Popular, nas unidades são apenas medicamentos mais comuns. Em 

geral quando falta alguma medicação ou periférico é porque o município ainda não recebeu 

do Estado.  

Advertindo que todas as despesas e pagamentos referentes às UBS são efetuados de 

forma centralizada pela secretária, por intermédio de uma conta consolidada, destaca-se que 

para especificar o valor destinado à saúde de atenção básica, irei expor na Tabela 1 o quando 

é disponibilizado em média para cada uma das vinte e uma unidades do município, utilizando 
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dados extraídos do FNS/Consulta, tendo referencia o ano 2018.  O custo do atendimento na 

Atenção Básica para cada UBS por mês em 2018 era de R$55.431,25. 

Tabela 1 – Recursos Repassados ao Município de Palhoça/SC. 

ANO GRUPO VALOR 12 MESES UNDADE 

2018 Atenção Básica  R$ 13.968.926,73   R$ 1.164.077,23   R$ 55.432,25  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do ano de 2018/FNS. 

Com relação ao exposto será apresentada a análise das unidades distribuídas nos 

Distritos Norte,  Leste, Oeste e Sul, pontuando de forma superficial as peculiaridades de cada 

unidade. Assim como a respeito das características encontradas durante a pesquisa de campo 

serão apontados os fatos de maiores relevâncias na conclusão, também não serão descritas 

todas as microáreas, pois para apresentar os resultados, o  trabalho seria demasiadamente 

técnico e descritivo. Isso vale para todos os distritos que serão abordados a seguir.  

 O Distrito Norte do município abrange as UBS - Ponte do Imaruim, Jardim 

Eldorado, Brejarú, Frei Damião e Passa Vinte.  

 Conforme se pode ver na Figura 5 a baixo, os serviços mais utilizados nas UBS são de 

Consulta médica e/ou atendimento de enfermagem com 26%, farmácia 22%, Procedimentos 

21% (vacina, curativo e etc.), marcação de exames 20% e consulta odontológica com 11%. 

Apurou-se que 70% da população atendida são mulheres, 28% homens e 2% não se identifica 

com nenhum gênero, dessa amostra 7% são alfabetizados sabem escrever apenas o seu nome, 

28% tem o nível fundamental, 40% Ensino Médio, 11% Superior Incompleto, 12% Superior 

Completo e 2% tem Pós – Graduação.  

Portanto podemos ponderar que os usuários atendidos nas UBS têm certo grau de 

instrução, possibilitando assim reconhecer as falhas no atendimento, processo ou 

gerenciamento da unidade (Este argumento vale para todas as unidades).  

Figura 5 - Serviços Utilizados na UBS, Gênero e Escolaridade - Distrito Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fonte: Elaborado pela autora com dados coletado na pesquisa. 
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Na Figura 6 temos a avaliação dos usuários referente aos serviços prestados, à 

estrutura e atendimento profissional em cada UBS as perguntas efetuadas encontram-se 

disponível no Apêndice B. 

   Figura 6 - Avaliação do Atendimento na UBS - Distrito Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com dados coletado na pesquisa. 

 

UBS – Ponte de Imaruim: a unidade conta com o atendimento de dois médicos, eles 

efetuam em média 90 visitas do AD ao mês está unidade é dividida em quatro, macro áreas 

(nº02, nº03, nº05 e nº22) que posterior mente é dividida em micro áreas, conforme apontado 

pela coordenadora desta unidade nem todas as micro áreas estão sendo monitoradas pelas 

ACS, pois como é possível verificar no mapa é uma região que engloba (Casqueiro, Prainha, 

Jardim Eucalipto, Mangue).  

A unidade fica localizada numa região de fácil acesso com transporte publico ao lado 

de uma das principais ruas do município, mas apresenta uma estrutura antiga, com 

acessibilidade um tanto limitada para pessoas portadoras de necessidades, não tendo uma 

estrutura que facilite a entrada dos pacientes apesar de ter Fisioterapia dentro da UBS. Porém 

segundo a pesquisa a unidade é considerada por 35% á 33% dos entrevistados considera 

muito boa/ boa e apenas 3% acham ruim/péssima. 

UBS – Jardim Eldorado: a unidade é composta por apenas uma macroáreas (nº18) e 

é dividida em microáreas. A unidade fica localizada numa região de central do bairro com 

transporte publico ao lado, mas as ruas de acesso e a entrada não tem plena acessibilidade 

para uma pessoa portadora de necessidades, não tendo uma estrutura que facilite a entrada de 

uma cadeira de rodas e a estrutura da UBS é antiga. Porém segundo relatos durante a pesquisa 
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quando necessário o médico é capaz de sair da UBS para atender do outro lado da rua e 

segundo a pesquisa a unidade é considerada por 14% muito boa, 40% dos entrevistados 

considera boa e 26% acham regular. 

UBS – Brejarú: a unidade conta com o atendimento de um médico, pois está faltando 

profissional nesta unidade, é composta por apenas uma macroáreas (nº21) e é dividida em 

microáreas.  Nesta unidade durante a pesquisa foi relatado que a equipe de atendimento 

quando chega perto das 11:30 minutos ou 16:30 minutos, não atende mas para vacina sem 

qualquer explicação. A unidade fica localizada numa região, mas afastada do transporte 

publico, apresenta uma estrutura antiga, com acessibilidade limitada para pessoas portadoras 

de necessidades. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 12% dos entrevistados 

considera muito boa e 50% acham regular e 29% ruim. 

UBS – Frei Damião: a unidade é composta por duas macroáreas (nº20 e nº42) e é 

dividida em cinco microáreas, sendo que existe, mas sete microáreas de invasão novas que 

estão sem atendimento, estão unidade atende vinte e seis pacientes AD.  Nesta unidade não 

tem acessibilidade alguma para uma pessoa com limitação, pois fica localizada numa região 

de difícil acesso, não tem transporte publico e cercado por uma população carente em parte de 

risco social. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 29% dos entrevistados considera 

boa e 37% acham regular e 26% ruim. 

UBS – Passa Vinte: a unidade é composta por duas macroáreas (nº17 e nº19) e 

dividida microáreas, tem uma estrutura muito boa ampla, mas não tem qualquer acesso para 

uma pessoa com limitação, pois fica localizada numa região de difícil acesso em um morro, 

não tem transporte publico. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 42% dos 

entrevistados considera boa e 31% acham regular e 13% ruim. 

A Figura 7 apresenta as principais reclamações efetuadas pelos usuários atendidos nas 

UBS do distrito norte, será pontuado, apenas os pontos negativos, a falta de medicamentos nas 

unidades 39% dos usuários acham regular e 37% ruim, a quantidade de fichas distribuída e 

horária que tem que está na fila para poder pegar foi considerado 38% regular e 43% ruim, a 

quantidade de médicos que encontrasse atendendo nas unidades 34% acham regular e 46% 

ruim, e como fator principal de insatisfação ficou o tempo de espera para realização de um 

exame depois que é agendado na UBS, sendo 23% regular e 61% ruim, tendo em vista que 

pode levar, mas de três anos para realização. 
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           Figura 7 - Questões com maior porcentagem de insatisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Elaborado pela autora com dados coletado na pesquisa. 

O Distrito Leste do município abrange as UBS - Centro de Palhoça, Rio Grande, 

Pacheco, Villa Nova e Barra do Aririú.  

Conforme se pode ver na Figura 8, os serviços mais utilizados nas UBS são: consulta 

médica/enfermagem e farmácia 23%, procedimentos 22%, marcação de exames 19% e 

consulta odontológica 13%, apurou-se que 65% da população atendida são mulheres, 29% 

homens e 6% não se identifica com nenhum gênero e acima de 35% é alfabetizado. 

Figura 8 - Serviços Utilizados na UBS, Gênero e Escolaridade - Distrito Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 
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Na Figura 9 temos a avaliação dos usuários referente aos serviços prestados, à 

estrutura e atendimento profissional em cada UBS. 

Figura 9 - Avaliação do Atendimento na UBS - Distrito Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

 

UBS – Vila Nova: a unidade é dividida em duas macroáreas (nº30 e nº32) e é dividida 

em microáreas e encontrasse sem atendimento médico, apesar da ótima estrutura com prédio 

novo e elevador à acessibilidade é um pouco difícil para pessoas portadoras de necessidades 

fica localizada numa região com transporte publico próximo, mais como se trata de uma 

região muito espessada dificulta. Porém segundo a pesquisa a unidade é considerada por 24% 

á 37% dos entrevistados considera muito boa/ boa e apenas 19% e 17% acham regular e ruim. 

UBS – Barra do Aririú: a unidade é composta por uma macroáreas (nº04) e é 

dividida em microáreas. A unidade tem uma estrutura nova de fácil acesso, mas fica 

localizada numa região um pouco afastada para uma pessoa portadora de necessidades não é 

muito perto. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 43% dos entrevistados considera 

boa e 26% acham regular. 

UBS – Rio Grande: a unidade é composta por apenas uma macroáreas (nº04) e é 

dividida em microáreas. A unidade fica localizada na principal rua da região, com transporte 

publico na frente, mas apresenta uma estrutura muito antiga, com acessibilidade limitada para 

pessoas portadoras de necessidades. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 52% dos 

entrevistados considera boa e 26% acham regular. 

UBS – Pacheco: a unidade é composta por duas macroáreas (nº29 e nº38) e é dividida 

em microáreas. A unidade tem um prédio novo com elevador, uma rampa que dá para lugar 
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nenhum e outra que tem acesso para rua atrás do prédio, nesta unidade a acessibilidade para 

uma pessoa com limitação é ruim, pois a sua localizada é numa região de difícil acesso, não 

tem transporte publico perto. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 36% dos 

entrevistados considera muito boa e 31% boa e 15% regular e 14% ruim. 

UBS – Posto Central: a unidade é composta por três macroáreas (nº01, nº07 e nº09) e 

dividida microáreas que abrange uma grande massa territorial composta por vários bairros, 

tem uma estrutura antiga sem acessibilidade para um portador de necessidade, fica bem 

localizada no centro município tem transporte publico na frente. Segundo a pesquisa a 

unidade é considerada por 12% dos entrevistados considera boa, 21% regular e 59% ruim. 

A Figura 10 apresenta as principais reclamações efetuadas pelos usuários atendidos 

nas UBS do distrito leste, serão pontuados, apenas os pontos negativos, a falta de 

medicamentos nas unidades 43% dos usuários acha regular e 38% ruim, a quantidade de 

fichas distribuída e horária que tem ir para fila para poder pegar foi considerado 23% regular 

e 53% ruim, a quantidade de médicos que encontrasse atendendo nas unidades 31% acham 

regular e 57% ruim, e como fator principal de insatisfação ficou o tempo de espera para 

realização de um exame depois que é agendado na UBS, sendo 19% regular e 73% ruim. 

            Figura 10 - Questões com maior Porcentagem de Insatisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

 

O Distrito Oeste do município abrange as UBS – Médio Aririú, Alto Aririú, Bela 
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Conforme se pode ver na Figura 11, os serviços mais utilizados nas UBS são: consulta 

médica/enfermagem e farmácia 24%, procedimentos 21%, marcação de exames 22% e 

consulta odontológica 10%, apurou-se que 70% da população atendida são mulheres, 25% 

homens e 5% não se identifica com nenhum gênero e acima de 29% é alfabetizado. 

Figura 11 - Serviços Utilizados na UBS, Gênero e Escolaridade - Distrito Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

Na Figura 12 temos a avaliação dos usuários referente aos serviços prestados, à 

estrutura e atendimento profissional em cada UBS. 

Figura 12 - Avaliação do Atendimento na UBS - Distrito Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 
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UBS – São Sebastião: a unidade é dividida em duas macroáreas (nº24 e nº34) e é 

dividida em microáreas e encontrasse sem atendimento médico em uma das áreas, tem uma 

ótima estrutura com prédio novo, transporte público na frente. Segundo a pesquisa a unidade é 

considerada por 29% dos entrevistados considera muito boa, 43% boa e apenas 18% e 7% 

acha regular e ruim. 

UBS – Madri: a unidade é composta por duas macroáreas (nº27 e nº39) e é dividida 

em microáreas. A unidade tem uma estrutura boa de fácil acesso, com transporte público na 

frente, tem sala de fisioterapia, mas o acesso para uma pessoa portadora de necessidades não é 

muito perto. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 32% dos entrevistados considera 

muito boa, 35% boa e 18% acha regular. 

UBS – Bela Vista: a unidade é composta por três macroáreas (nº08, nº28 e nº35) e é 

dividida em microáreas que segundo sua coordenadora não está toda mapeada e não tem 

atendimento em todas as regiões de abrangência. A unidade está em péssimo estado de 

conservação, sendo muito antiga a construção, sua localização não é de fácil acesso, fica 

dentro das guarnições do Dom Jaime Câmara (Fucabem – Palhoça/SC), apresenta uma 

acessibilidade limitada para pessoas portadoras de necessidades sem qualquer estrutura. 

Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 37% dos entrevistados considera muito boa e 

27% acham regular e 31% ruim. 

UBS – Alto Aririú: a unidade é composta por uma macroáreas (nº25) e dividida 

microáreas que abrange uma grande massa territorial, tem uma estrutura nova com elevador, 

tem acessibilidade para portador de necessidade, fica bem localizada e tem transporte publico. 

Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 57% dos entrevistados considera boa e 22% 

acham regular e 9% ruim. 

UBS – Médio Aririú: a unidade é composta por duas macroáreas (nº10 e nº11) e 

dividida microáreas que abrange uma grande massa territorial, tem uma estrutura nova, tem 

acessibilidade para portador de necessidade, fica localizada um pouco afastada. Segundo a 

pesquisa a unidade é considerada por 45% dos entrevistados considera boa, 21% regular e 

19% ruim. 

A Figura 13 apresenta as principais reclamações efetuadas pelos usuários atendidos 

nas UBS do distrito oeste, serão pontuados, apenas os pontos negativos, a falta de 

medicamentos nas unidades 41% dos usuários acha regular e 36% ruim, a quantidade de 

fichas distribuída e horária que tem que está na fila para poder pegar foi considerado 29% 

regular e 38% ruim, a quantidade de médicos que encontrasse atendendo nas unidades 37% 
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acham regular e 39% ruim, e como fator principal de insatisfação ficou o tempo de espera 

para realização de um exame depois que é agendado na UBS, sendo 29% regular e 55% ruim. 

               Figura 13 - Questões com maior Porcentagem de Insatisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa.  

O Distrito Sul do município abrange as UBS – Guarda do Cubatão, Aririú da 

Formiga, Praia de Fora, Enseada do Brito e Pinheira.  

Conforme Figura 14, os serviços mais utilizados nas UBS são: consulta 

médica/enfermagem e farmácia 24%, procedimentos e marcação de exames 21%, consulta 

odontológica 11%, apurou-se que 62% da população atendida são mulheres, 32% homens e 

6% não se identifica com nenhum gênero e o todos são alfabetizado. 

Figura 14 - Serviços Utilizados na UBS, Gênero e Escolaridade – Distrito Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 
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Na Figura 15 temos a avaliação dos usuários referente aos serviços prestados, à 

estrutura e atendimento profissional em cada UBS. 

 Figura 15 - Avaliação do Atendimento na UBS - Distrito Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

UBS – Passagem do Maciambú: a unidade é dividida em uma macroáreas (nº16) e é 

dividida em microáreas, tem uma ótima estrutura com prédio novo e elevador, transporte 

público na frente. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 29% dos entrevistados 

considera muito boa, 52% boa e 11% e 3% regular e ruim. 

UBS – Pinheira: a unidade é composta por duas macroáreas (nº06 e nº14) e é dividida 

em microáreas, segundo o coordenador não tem cobertura em todas as microáreas lembrando 

que esta unidade em especial o seu território vai até divisa com Paulo Lopes. A unidade tem 

uma estrutura boa fica no segundo andar da UPA e tem elevador. Não é de fácil acesso para 

uma pessoa portadora de necessidades. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 15% 

dos entrevistados considera muito boa, 48% boa e 22% e 10% regular e ruim. 

UBS – Enseada: a unidade é composta por uma macroáreas (nº31) e é dividida em 

microáreas com grande território paralelo a BR101. A unidade tem uma estrutura boa, mas a 

sua localização não é de fácil acesso com estrada de paralelepípedo, para uma pessoa 

portadora de necessidade não consegue chegar se não dor de carro. Segundo a pesquisa a 

unidade é considerada por 24% dos entrevistados considera muito boa, 41% boa e 23% 

regular e 11% ruim. 

UBS – Cambirela Furadinho: a unidade é composta por duas macroáreas (nº13 e 

nº15) e dividida microáreas que abrange uma grande massa territorial paralela a BR101, tem 

uma estrutura nova, tem acessibilidade para portador de necessidade, fica bem localizada e 
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tem transporte publico. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 10% dos 

entrevistados considera muito boa, 45% boa e 22% acha regular e 21% ruim. 

UBS – Aririú da Formiga: a unidade é composta por uma macroáreas (nº26) e 

dividida microáreas, tem uma estrutura regular os próprios usuários tiveram que fazer uma 

rampa para ter acessibilidade para portador de necessidade, fica localizada num lugar de fácil 

acesso. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 13% dos entrevistados considera 

muito boa, 40% boa e 27% acha regular e 16% ruim. 

UBS – Guarda do Cubatão: a unidade é composta por uma macroáreas (nº12) e 

dividida microáreas que abrange uma grande massa territorial, tem uma estrutura boa, tem 

acessibilidade para portador de necessidade se for de carro, pois o território é muito espesso, 

fica localizada um pouco afastada. Segundo a pesquisa a unidade é considerada por 46% dos 

entrevistados considera muito boa, 26% boa e 17% acham regular e 9% ruim. 

A Figura 16 apresenta as principais reclamações efetuadas pelos usuários atendidos 

nas UBS do distrito oeste, serão pontuados, apenas os pontos negativos, a falta de 

medicamentos nas unidades 51% dos usuários acha regular e 20% ruim, a quantidade de 

fichas distribuída e horária que tem que está na fila para poder pegar foi considerado 34% 

regular e 36% ruim, a quantidade de médicos que encontrasse atendendo nas unidades 26% 

acham regular e 50% ruim, e como fator principal de insatisfação ficou o tempo de espera 

para realização de um exame depois que é agendado na UBS, sendo 19% regular e 65% ruim. 

           Figura 16 - Questões com maior porcentagem de insatisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 
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Durante a pesquisa de campo escutei muitos relatos dos usuários atendidos nas 

unidades visitadas, tanto pelo AD como na unidade, assim vou pontuar os que apresentaram 

maior relevância:  

i) Ficar de madrugada (seja com chuva, frio, risco de ser assaltado, em 

pé na rua) para conseguir uma ficha e depois aguardar a aberturada unidade 

para atendimento; 

ii) Mesmos os pacientes acolhidos pelo AD tem que um familiar 

passar pelo mesmo ritual para ter atendimento em casa;  

iii) O número de fichas para atendimento diário é muito pouco para 

uma população tão espessa; 

iv)  Ocorre a falta de médicos, por longos períodos; poderia ter em 

todas as UBS um médico pediatra ou geriatra;  

v) Falta recorrente de medicamentos e periféricos (alimentação 

regular ou fraldas) para quem depende; 

vi) Falta de insumos em alguns procedimentos;  

vii) Demora nos exames depois de marcado na UBS; 

Os relatos mostraram que os usuários precisam de ajuda de uma forma contínua e 

efetiva, pois, ser deixado de atender a um paciente por falta de vaga no acolhimento na qual já 

tinha esgotado e esse paciente vir a óbito feri, o princípio da atenção básica de saúde. 

Na questão estrutural, foi possível observar alto grau de discrepância entre duas 

unidades especificas Figura 17. UBS – Bela Vista, pelo péssimo estado de conservação da 

estrutura, limpeza, com mato alto por tudo, básica mente a falta de tudo, mas com um ponto 

positivo a equipe da unidade tenta prestar um bom atendimento. Está unidade acolhe 90 

pacientes AD, mesmo tendo condições adversas. 

Em contra ponto temos a UBS – Passagem do Maciambú, com uma estrutura 

excelente, limpeza impecável e uma equipe muito elogiada pela população, prestando serviço 

de qualidade, mesmo quando paciente mora do outro lado do rio e tem que ir de barquinho.  

                       Figura 17– UBS – Bela Vista X UBS – Passagem Maciambú 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Fotos tiradas durante a pesquisa. 
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Partindo desse pressuposto o atendimento tem que ocorrer a onde for necessário, hoje 

o AD no município é de grande importância para população nas 38 macrorregiões atendidas 

tem a média de 5 atendimentos por área totalizando aproximadamente a 190 (cento e noventa) 

atendimentos por semana totalizando 760 (setecentos e sessenta) pacientes AD por mês. 

 Então uma simples suposição de apenas cinco pacientes de cada uma das vinte uma 

UBS tivessem que ser hospitalizados, geraria a necessidade imediata de 105 leitos 

hospitalares. Como no país os hospitais encontrassem com um alto grau de superlotação, isso 

se tornaria inviável, assim afirmo a importância do atendimento prestado pelas unidades do 

município ao AD e nas UBS. 

Por outro lado, com base em tudo que foi exposto até o momento, posso também 

salientar que o Programa Melhor em Casa não vai alterar muito ao serviço prestado nas UBS 

aos  pacientes do AD, pelo contrário vai agregar com uma equipe Multidisciplinar, mas ampla 

e abrangente. Conforme relato pelos profissionais da área de saúde do município essa é a 

principal reivindicação da classe, por mais profissional para atuar nas UBS. 

Conforme a Figura 17 a pesquisa apresentou um índice total de satisfação de 56%, 

insatisfação 40% e 4% Não souberam avaliar, perante todos os serviços prestados nas 21 

unidades.  

Figura 18 – Índice total de satisfação dos usuários  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

 

Em síntese podemos dizer que para o bom funcionamento de uma UBS, não basta ter 

apenas uma ótima estrutura ou uma gama de profissionais altamente qualificados, mais sim, 

prestar atenção às queixas, buscando resolver os problemas dos usuários todos. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante dos elementos expostos à criação do SUS pela Constituição Federal, permitiu   

que toda população brasileira tenha acesso ao atendimento à saúde de forma gratuita e 

universal. As políticas adotadas ao longo dos anos no país, contribuiram para a universalidade 

do serviço, sendo dever do estado garantir a assistência, seja onde for, a quem for.  

Assim para que o postulado na CF ocorra, as ações e serviços dos diferentes níveis 

da rede de atenção à saúde, tem que funcionar com plena eficiência. Portanto o sistema 

nacional de saúde possui como prioridade as ações primárias como eixo organizador, podendo 

levar a um indicador de saúde com menor custo e maior índice de satisfação.  

Com base na economia da saúde os gestores efetuam uma melhor alocação dos 

recursos disponíveis para assegurar a população uma melhor assistência à saúde e uma 

máxima eficiência no setor. Também podemos perceber que avaliação da opinião dos usuários 

faz parte do estudo desenvolvido pelo serviço público.  

É importante ressaltar que o campo da economia da saúde no país carece de estudos 

mais aprofundados quanto ao financiamento, gestão e avaliação das políticas em saúde, por 

isso, essa pesquisa pode ser base para fomentar novas perspectivas. 

 Logo o estudo realizado para avaliar a satisfação dos usuários nas UBS do 

município de Palhoça/SC, pode ser base para fomentar novos estudos, pois a temática 

abordada  é matéria abundante na área da Economia da Saúde. Seja para solucionar os 

problemas apresentados nesta pesquisa ou para outros que possam surgir.  
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APÊNDICE A – Entrevista para Elaboração de Questionário  

 

Janaina da Silva Machado21 

 

RESUMO 

Objetivo: caracterizar a demanda de usuários e o tipo de atendimento realizado em Unidades 

de Saúde do município de Palhoça, Santa Catarina, Brasil, no ano de 2019. 

Método: trata-se de uma entrevista descritiva e analítica com abordagem qualitativa para 

elaboração de um questionário para identificar o grau de satisfação do atendimento domiciliar 

nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Palhoça/SC. 

Resultados: constatou-se com a presente entrevista os principais pontos a serem analisado 

para elaboração do questionário que são de grande necessidade aos usuários que utilizam a 

atenção primária da Unidade Básica de Saúde.  

Conclusão: percebe-se a necessidade de qualificar a atenção primária como ordenadora do 

cuidado e orientar a população sobre quais as atribuições de cada ponto de atendimento. 

DESCRITORES: Serviços de saúde. Necessidades e demandas de serviços de saúde. 

Assistência pré-hospitalar. Serviços médicos de emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma entrevista descritiva e analítica com abordagem qualitativa para elaboração 

de um questionário para identificar o grau de satisfação do atendimento domiciliar nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Palhoça/SC. O estudo foi realizado em uma 

Unidade Básica de Saúde do Município por intermédio da enfermeira B. responsável pela 

Área Vermelha e enfermeira F. Área Azul, com um familiar do paciente atendido pela 

unidade que chamarei de paciente X e outro familiar do município de São José/SC que 

chamarei de paciente Y. 

MÉTODO 

Na pesquisa de campo inicial o estudo foi realizado por meio entrevista em uma UBS 

do Município. Por mediação da enfermeira Bruna responsável pela Área Vermelha e 

enfermeira Fernanda Área Azul. Um familiar do um paciente atendido pela unidade que 

chamarei de paciente X e outro familiar do município de São José/SC que chamarei de 

                                                 

21Graduando de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil.E-mail: jana.silva1@hotmail.com 

mailto:jana.silva1@hotmail.com


55 

 

 

 

paciente Y, me permitindo elaborar um questionário utilizando as informações prestadas e 

com os postos de necessidade aos usuários que utilizam a atenção primária de saúde. 

Entrevista na Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Sebastião, Município de 

Palhoça/SC, com a B. responsável pela Área Azul e enfermeira F. pela Área Vermelha. 

Conforme descrito pelas Enfermeiras os aspectos que abrangem o atendimento domiciliar na 

UBS, são compostos por uma solicitação, na qual vai indicar qual o serviço que deve ser 

prestado e o tempo a principio vai levar assim identificando quais os profissionais terão que 

efetuar o acompanhamento.  

Esse pedido geralmente ocorre por intermédio de um familiar que vem até a unidade e 

efetua a solicitação. Se for um paciente novo faz um cadastro e é prestada a visita, a demanda 

parte por intermédio de um familiar ou por encaminhamento médico, mas nem sempre se trata 

de um paciente acamado, sim de um paciente com limitação para vir até a unidade de saúde. 

Nas visitas é avaliado o paciente, se necessário é efetuado curativo, renovação de receita, 

solicitação de exames e médico pode encaminhar para outro especialista. 

 As visitas não são previamente agendadas, a agente de saúde passa nas residências e 

se identificar a necessidade é efetuado visita ou se um familiar solicitar.  Entretanto se o 

paciente está muito mal é efetuado visitas toda semana para avaliar e aos pacientes estáveis 

quando necessário. Na visita a equipe que vai para atendimento é composta pelo médico e 

uma enfermeira, mas o agente de saúde passa uma vez no mês. 

O fornecimento de medicação, fraldas, leite, alimentação regular, na unidade ocorre 

por intermédio de receita e preenchimento das receitas de alto custo, mas o fornecimento é 

através do Posto Central na Farmácia de Alto Custo, medicamentos para diabetes e pressão 

são retirados diretamente na farmácia Popular, nas unidades são apenas medicamentos mais 

comuns, nas visitas é avaliada a necessidade do uso de fraldas e são fornecidos apenas quatro 

pacotes “como se fosse uma ajuda da Prefeitura, tendo em vista que não supre toda a 

necessidade do paciente”. Geralmente quando falta de medicamentos é porque o município 

ainda não recebeu, mas pode ser retirado na Unidade do Posto central ou nas farmácias 

credenciadas. 

No AD o paciente é atendido por outros especialistas como fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, nutricionista? Não, nas visitas, só se for prescrito, pois esta modalidade 

profissional não tem na unidade apenas pelo NASF22. A nutricionista que vai uma vez ao mês 

                                                 

22  Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criadospelo Ministério da Saúde em 2008 

com o objetivo de apoiar aconsolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando sua abrangência e 
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para atender a agenda e fisioterapeuta tem só em algumas unidades assim o paciente tem que 

se deslocar a unidade, mas próxima para fazer o procedimento. 

As estratégias adotadas na saúde da família foram à visita do Agente Comunitário de 

Saúde - ACS, programa para gestante, Tabagismo, Exercício com Idoso na unidade com 

profissional de Educação Física. Com o atendimento prestado é possível avaliar que pacientes 

com AVC depois de receber acompanhamento da nossa equipe, teve uma melhora 

significativa na sua autonomia depois das fisioterapias, muita já receberam alta para seguir 

tratando na unidade, outros infelizmente tem enfermidade que não tem, mas retorno sendo 

tratamento paliativo.  

 O programa Melhor em casa já foi instituído em Palhoça/SC? Já tem um paciente que 

veio pelo programa melhor em casa do Hospital Regional, com atendimento domiciliar 

prestado pela unidade, mas já recebeu alta, assim continua com tratamento apenas na unidade. 

Como profissional, na área da saúde, vocês acham que a falta no AD acarretaria em 

um aumento na demanda aos hospitais?  Sim, pois hoje é prestado um atendimento primário a 

população, na sua falta geraria alta demanda para os hospitais, em serviços que hoje uma 

unidade presta como curativo, vacinas, fornecimento de medicamentos. Hoje uma equipe 

multidisciplinar para melhor atender os pacientes com limitação como fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, nutricionista, poderia ser de grande valia para diminuir a demanda para os 

hospitais.  

 Hoje o processo de avaliação de qualidade da atenção básica (AB) é efetuado em cada 

unidade, por intermédio de um questionário que qualifica o atendimento na unidade. A análise 

é um índice Federal o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ23) que gera benefício para o município (bonificação) que pode ser utilizado 

pela Prefeitura como quiser. 

As unidades do município têm uma numeração de área que abrange cada bairro do 

município, assim vai compor as 21 unidades de Postos de Saúde. Mas apenas na UBS de São 

Sebastião que é dividido por áreas, essa nomenclatura se restringe apenas a está unidade. Pois 

quando inaugurou foi efetuado um mapeamento da região, com se trata de uma região muito 

espessa optou-se em distribuir em duas zonas, área azul e área vermelha, para melhor 

distribuir a equipe para um melhor atendimento à população.  

                                                                                                                                                         

resolubilidade. São equipes multiprofissionais que devem trabalhar de formaintegrada às equipes 

Saúde da Família, apoiando-as ecompartilhando saberes.A lógica do trabalho deve ser o apoio 

matricial. 
23 O PMAQ da Atenção Básica está organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de 

desenvolvimento, os quais compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da AB. 
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Na entrevista com a familiar do paciente X24, encontrasse acamada há dois anos, se 

alimenta por sonda, usa fralda, não fala, perdeu a visão e não anda. O serviço prestado pela 

UBS a paciente se restringe ao acompanhamento de um médico, uma enfermeira que apenas 

medem a pressão quando efetuam a visita, a familiar me informou que a visita não ocorre de 

forma regular é quando dá ou quando a paciente X está muito mal. 

Devido à descontinuidade das visitas um agente de saúde passa e verifica se teve 

qualquer alteração no quadro clinico assim se precisar qualquer atendimento a familiar tem 

que ir ao posto às 5 horas da manhã para pegar uma ficha consultamos para poder pedimos 

uma visita, se a agente de saúde passar, pediu para ela agendar, pois não tem qualquer 

prioridade no atendimento e num caso de maior urgência temos que chamar o SAMU e torcer 

para eles irem já que a paciente não tem perspectiva de melhora. 

O fornecimento de medicação, fraldas, leite, alimentação regular, para paciente X é 

bem precário, no início quando ela ficou acamada ficou seis meses sem receber a alimentação 

regula a família teve que contar com ajuda para comprar, a paciente tem sonda e faz três anos 

que não é trocada já foi solicitado, “mas uma paciente como ela não vale a pena”, sendo que 

deveria ser trocado a cada seis meses, a unidade fornece três pacotes de fraldas, assim também 

contamos com ajuda, pois essa quantidade não dá nem para uma semana de uso. 

A paciente X, não recebe atendimento domiciliar por outros especialistas 

(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista), pois segundo a unidade não vale a pena gastar 

com uma paciente como ela e o PAD do Hospital Regional parou de prestar esse serviço 

quando fez um ano e meio e entregaram um atestado de Óbito para mim dizendo que em três 

meses ela estaria morta. 

Hoje segundo a família a principal deficiência no atendimento prestado pela UBS é a 

falta da alimentação, fraldas, fisioterapia porque ela acabou toda atrofiada. A Avaliação do 

serviço prestado no AD pela unidade segundo a família seria 1,5 (Entre 0 e 10), pois tratam 

com muito descaso porque ela não é muito importante até o SAMU se nega a ir buscar ela. 

Exames quando necessário leva, mas de seis meses. O tratamento é de total descaso, não 

estamos amparados pelas entidades que deveria garantir a vida. 

 Como familiar você acha que a paciente estaria melhor em um Hospital? Não, porque 

junto da família, ela tem carinho, como dito anteriormente por eles ela já tinha sido decretada 

morta e todas as vezes que esteve acabou cheia de feridas, aqui cuidamos e tratamos com 

dignidade e respeito. 

                                                 

24 Paciente X faleceu no dia 04 de março de 2019. 
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Em contrapartida ao serviço prestado no município de Palhoça/SC efetuei uma 

entrevista com a familiar, familiar da paciente Y25atendida na unidade do município de São 

José/SC. O serviço prestado pela UBS a paciente se restringe ao acompanhamento de uma 

médica que passa a cada três meses (se precisar vem toda semana), uma técnica de 

enfermagem, um agente de saúde que passa uma vez por mês e verifica se teve qualquer 

alteração no quadro clinico. 

Quando precisa de qualquer atendimento a família ligar para unidade e solicitar uma 

visita, toda sexta a medica faz atualização das receitas do medicamento continuo não é 

necessário ver a paciente. Assim como o fornecimento de medicação e fraldas. Recebemos 

120 fraldas são 15 pacotes, recebe também medicamentos e dois medicamentos de alto custo, 

só um para ela dormir que compramos, ganhamos luvas, óleo Dersani para evitar feridas, soro 

e gases.  

A paciente Y não recebe atendimento domiciliar por outros especialistas 

(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista), pois ela foi avaliada quando parou de andar e 

foi constatado devido ao Mal de Parkinson que ela já tratava a, mais de 30 anos, assim não 

teria retorno, pois é uma doença degenerativa e teve duas isquemias cerebrais.  

Hoje segundo a família a única deficiência no atendimento prestado pela UBS, seria o 

numero de fraldas e lenço umedecido fornecido que poderia ser um pouco mais. A Avaliação 

do serviço prestado no AD pela unidade segundo a família seria 9 (Entre 0 e 10), pois o 

atendimento é excelente, sempre que é preciso vem um profissional, recebemos uma 

quantidade de fraldas regular, para pegar receitas tem toda sexta da semana só ir até a unidade 

que eles atualizam, os exames são coletados em casa leva no máximo um mês. 

Como familiar você acha que a paciente Y estaria melhor em um Hospital? Não, no 

convívio da família ela tem carinho e cuidamos com zelo, aos 93 anos ficar num hospital seria 

colocar em risco a vida dela, em seis anos não tem uma ferida, ela totalmente depende para 

tudo, não faria ela fica uma maca dura num corredor nessa altura da vida.  

                                                 

25 Encontrasse acamada há seis anos, não anda e usa fraldas. 
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APÊNDICE B – Questionário de Avaliação da Satisfação dos Usuários das Unidades Básica 

de Saúde do Município de Palhoça/SC 
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APÊNDICE C – Fotos das UBS do Município de Palhoça/SC26 

 

1) UBS – PONTE DO IMARUIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)UBS – BREJARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Visitada durante a aplicação dos questionários. 
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3) UBS – FREI DAMIAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) UBS – JARDIM ELDORADO  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5) UBS – PASSA VINTE CAIC  
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6)  UBS – MADRI 

 

7) UBS – SÃO SEBASTIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  UBS – BELA VISTA  
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9) UBS – MEDIO ARIRIU  

 

 

 

 

 

 

 

10)  UBS – ALTO ARIRIU 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) UBS – ENSEADA DE BRITO 
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12)  UBS – GUARDA DO CUBATAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  UBS – PASSAGEM DO MACIAMBU 

 

14)  UBS – PINHEIRA  
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15)  UBS – CAMBIRELA FURADINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)   UBS – ARIRIU DA FORMIGA  

 

 

 

 

 

 

 

17) UBS – PALHOCA CENTRAL  
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18) UBS – VILA NOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) UBS – PACHECOS  
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20)  UBS – BARRA DO ARIRIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)  UBS – RIO GRANDE  
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ANEXO A – Autorização para Aplicação de Questionário aos Utentes que Frequentam a 

Unidade Básica da Saúde do Município de Palhoça /SC 
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ANEXO B – Linha de Tempo Histórico de Palhoça/SC27

 

                                                 

27 Fonte: FARIAS, Vilson Francisco de. Palhoça: natureza, histórica e cultural. Linha e Tempo 

Histórico de Palhoça/SC/BR. Florianópolis: Editora do autor, 2004, p.49. 


