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Resumo 

No Sistema Único de Saúde, os serviços de Atenção Básica devem coordenar os cuidados aos 

usuários que vivem e moram em determinado território, sendo importante a articulação e a 

integração com demais serviços especializados, diagnósticos e hospitalares para atender as 

necessidades de saúde da população. No Brasil, historicamente, no entanto, há insuficiente 

oferta de serviços especializados, e as Unidades Móveis em Saúde (UMS) surgem como uma 

das várias estratégias para ampliar a oferta de atendimentos especializados à população. Em 

diversos municípios, empresas são contratadas, por meio de licitação, com o intuito de ofertar 

exames, consultas especializadas e pequenas cirurgias, em UMS, de modo a reduzir o tempo 

de espera para esses atendimentos. Esta investigação partiu da hipótese de que há dificuldades 

de articulação entre a Atenção Básica e as UMS, manifestas por problemas de 

encaminhamento e de contrarreferência, o que produziria efeitos significativos no alcance da 

integralidade do cuidado. Este estudo buscou analisar, na perspectiva dos trabalhadores, a 

articulação entre a Atenção Básica e as UMS e seus efeitos na produção do cuidado. Foi 

utilizada a abordagem qualitativa, sendo que os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas. A técnica para recrutar os sujeitos foi a bola de neve (snowball ou chain 

sampling). Foram entrevistados dez profissionais que trabalham na Atenção Básica e que 

tiveram alguma experiência de encaminhamento de usuários para UMS. A análise dos dados 

das entrevistas levou à constituição de quatro grandes categorias: “Oferta do serviço e 

agendamento”, “Acesso”, “Condições de atendimento”, e “Dificuldades de seguimento”. Os 

resultados confirmaram a hipótese inicial, tendo sido identificados problemas relativos à 

articulação entre os serviços, às condições de acesso às unidades, ao estabelecimento de metas 

de produção, à dificuldade de continuidade do tratamento de pacientes, dentre outros. 

 

Palavras-chave: unidade móvel de saúde, cuidado, atenção secundária, atenção básica, 

integralidade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

In the Unified Health System, Primary Care services should coordinate the care 

provided to users who live and reside in a given territory, and coordination and 

integration with other specialized, diagnostic, and hospital services are important to 

meet the health care needs of the population. In Brazil, historically, however, there is 

insufficient provision of specialized services, and Mobile Health Units (MHU) emerge 

as one of the several strategies to expand the provision of specialized care to the 

population. In several municipalities, private service providers are contracted, through 

government procurement, to provide examinations, specialized medical consultations 

and minor surgery, in MHUs, in order to reduce the waiting time for these services. This 

research was based on the hypothesis that there are difficulties of coordination between 

Primary Care and MHUs, observed in referral and counterreferral issues, which would 

produce significant effects on the outreach of the integrality of care. This study sought 

to examine, from the perspective of workers, the coordination between Primary Care 

and MHUs and its effects on the provision of care. Qualitative approach was used, and 

data were collected through semi-structured interviews. Subjects were recruited by 

using the snowball or chain sampling technique. We interviewed ten professionals who 

worked in Primary Care and who had some experience with user referral to 

MHUs. Analysis of interview data led to the establishment of four major 

categories: "Service provision and schedule," "Access," "Conditions of service," and 

"Difficulties of follow-up." The results confirmed the initial hypothesis, and we 

observed problems related to coordination between the services, to conditions of access 

to units, to establishment of provision goals, to difficulty of follow-up treatment of 

patients, among others. 

 

Keywords: Mobile Health Care Units (MHU), Care, Secondary Health Care (SHC),  

Basic Care, Integrality. 
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Considerações iniciais 

  

Este estudo nasce do desejo de investigação despertado durante minha experiência de 

trabalho em Unidades Móveis de Saúde (UMS). Nessa trajetória surgiram várias inquietações, 

tensões e o interesse de pesquisar o cuidado oferecido nesses serviços, bem como pensar em 

como poderíamos aprimorá-lo. 

Quando ingressei no mestrado profissional, atuava como gestora de uma UMS. Minha 

perspectiva era a melhoria do cuidado ofertado, que na ocasião apresentava algumas falhas, 

principalmente na maneira como os usuários eram acolhidos; indignava-me acerca de ações 

que julgava menos cuidadosas e me perguntava sobre como poderíamos ser mais resolutivos e 

oferecer mais atenção a quem chegava para atendimento.  

Minha inserção neste serviço se deu quando recebi um convite de uma empresa de 

UMS para trabalhar num estado da região sul do país. Inicialmente, não sabia como seria esse 

trabalho, tampouco do que se tratava o serviço das UMS. Contudo, aceitei prontamente, já 

que estava desempregada havia dois anos. Até então, minha experiência tinha sido como 

enfermeira em UTI Neonatal. Várias questões saltaram ao pensamento como, por exemplo, a 

respeito de como seria o trabalho em um equipamento de saúde que não era fixo e cujas ações 

poderiam se dar em diversas cidades e estados. Imaginava que este trabalho me 

proporcionaria contato com múltiplas realidades: diferentes crenças, culturas e modos 

singulares de produção do cuidado.  

A primeira experiência ocorreu da seguinte maneira: recebi um e-mail e um 

telefonema constando dia, hora da passagem e local da estadia; constava também que no 

desembarque seríamos recepcionados pelo líder desta Ação
1
.  

Logo nessa primeira ação, passei por várias situações dignas de destaque: éramos 

diversos trabalhadores de diferentes localidades e iríamos trabalhar juntos, sem qualquer 

integração prévia. Este fato, aliado à falta de treinamento antecipado, contribuiu para o 

surgimento de muitas tensões e inseguranças por parte dos membros da equipe, 

principalmente dos profissionais não médicos. 

Um dos episódios marcantes nessa ação ocorreu no segundo dia de trabalho, quando, 

auxiliando na Endoscopia, atendemos quatro esposas do cacique de uma aldeia da região. Em 

dado momento, o cacique entrou no local onde elas repousavam, observou-as sob efeito da 

                                            
1
 Nome utilizado pela empresa para descrever os trabalhos realizados episodicamente em diversos locais e em 

diferentes territórios. 
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sedação e começou a gritar comigo, enfurecido. Sem entender o que se passava, procurei o 

tradutor da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), mas não o encontrei. Um tempo depois, 

quando o tradutor chegou, esclareceu ao cacique que suas esposas estavam sob efeito do 

medicamento e que, sem ele, não era possível a realização do exame, o que possibilitou 

contornar a situação. Hoje, passados alguns anos, penso que viver estas experiências 

contribuiu para eu perceber a delicadeza que envolve a relação com realidades diferentes 

daquelas às quais estamos acostumados e o quanto a transmissão de informação entre os 

profissionais e ao paciente é importante no processo de cuidar.  

Ao longo de meu percurso no mestrado, fui percebendo que existem outras questões 

relacionadas a este tipo de equipamento de saúde, que repercutem nas ações de cuidado dos 

profissionais das UMS: o fato de ser terceirizado, a dificuldade da circulação de informações 

entre os equipamentos e entre as instâncias da gestão, bem como as condições de atendimento 

aos usuários. Quanto mais avançava na jornada no mestrado, maiores eram minhas 

indagações sobre como se dá o cuidado articulado com os diferentes serviços e com os 

diferentes atores envolvidos neste processo. 

Atualmente, trabalho numa Unidade Básica de Saúde, no acolhimento do AMA 

(Atendimento Médico Ambulatorial), na qual a vivência de situações junto aos usuários em 

atendimento segue a me afetar. Já nesta outra colocação profissional, conheci uma usuária que 

havia sido encaminhada para uma UMS para realização de uma endoscopia. Esta paciente, 

apenas depois de chegar à UMS, após ter sido atendida na recepção, foi informada que, 

devido a sua idade de 70 anos, não poderia passar pelo exame ali. Na ocasião, ela me relatou o 

transtorno causado por seu deslocamento até a UMS, localizada muito distante de sua unidade 

de referência, o que a levou a tomar três ônibus. Esta cena e outras semelhantes produziram 

em mim o seguinte questionamento: como se dá a relação entre a Atenção Básica e a UMS na 

perspectiva da integralidade do cuidado? Tal questionamento me levou a refletir sobre quais 

estratégias poderiam ser utilizadas para enfrentar este tipo de transtorno aos usuários e 

melhorar o processo de cuidado.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Uma conquista da democracia, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o resultado –

oficializado – de um processo de lutas de vários setores da sociedade. A partir das 

formulações e proposições da Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 1988), tivemos pela 

primeira vez em nossa história um sistema de caráter universal, igualitário e integral, cabendo 

ao Estado, também mediante políticas sociais e econômicas, possibilitar a redução do risco de 

doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal, igualitário e integral às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A partir da constituição do 

SUS, a saúde é colocada como um bem público, não podendo ser considerada como 

mercadoria, cabendo ao Estado promover e proteger esse bem dos interesses do mercado.  

Ao longo dos quase 30 anos de existência do SUS, muito se tem produzido em termos 

de discussão, formulação de políticas e ações cotidianas para que esse sistema avance no 

cumprimento de sua função assistencial e preventiva, sobretudo em termos de acesso e na 

perspectiva da integralidade do cuidado nas três esferas do governo e por meio de seus vários 

atores. 

Diversos estudiosos do sistema (BAHIA, 2011; OCKÉ-REIS, 2010; BARBOSA, 

2013) apontam a ampliação do acesso como a principal conquista, até o momento, do SUS. 

Nele, todos os cidadãos brasileiros têm direito a assistência, sem que para isso tenham de 

depender de caridade, filantropia, ou ter condições financeiras para usufruir dos serviços. 

Dentre estes avanços do SUS podemos destacar a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) (BRASIL, 2018a), com a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2012), na oferta do cuidado continuado e de ações de 

prevenção e promoção para a população, bem como as Práticas Integrativas Complementares 

em Saúde (PICS) (BRASIL, 2018b), como política de reconhecimento da diversidade de 

técnicas de cuidado à saúde dos usuários.  

Ao longo deste período, apesar da perspectiva de serem integrados os servidos de 

diversos níveis nas redes de atenção, ocorreram poucos avanços no que diz respeito à Atenção 

Especializada, como veremos adiante. 
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1.1 Atenção Básica e Atenção Especializada em saúde 

 

A Atenção Básica (AB) é uma peça fundamental nas Redes de Atenção à Saúde 

(RAS):  

 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas 

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado 

(BRASIL, 2010b - Ministério da Saúde – portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 

2010). 

 

 

Em que pesem dificuldades importantes enfrentadas pela AB para cumprir sua missão 

de ser coordenadora do cuidado, vários estudos destacam a importância deste nível da 

atenção: 

 

Há uma concepção corrente que tem se tentado implementar no SUS, na qual a 

atenção básica possui como objetivo resolver os problemas médico-sanitários mais 

comuns e prioritários (capacidade para resolver cerca de 80% dos motivos que 

levam alguém a demandar serviços de saúde), constituindo-se na porta de entrada 

para o acesso da população ao sistema de saúde, ordenando e racionalizando o 

acesso aos serviços ambulatoriais especializados e hospitalares (SOLLA & 

CHIORO, 2008, p. 3). 

 

 

O principal contato inicial do usuário na rede de assistência é na AB, na qual a maior 

parte das necessidades de saúde poderá ser atendida, o que se viabiliza também pela inserção 

territorial e estabelecimento de vínculo de longo prazo com a comunidade local: 

 

Na AB, além do conhecimento do perfil demográfico, epidemiológico e 

socioambiental da população, a identificação das necessidades seria realizada 

através da análise da demanda, do conhecimento do território, da comunidade, do 

vínculo e da relação longitudinal com a população (PINTO & MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2014, p. 3). 

 

 

Além do trabalho de assistência, promoção e prevenção, o contato e o 

acompanhamento do paciente se dão mesmo quando o usuário é encaminhado para outro 

serviço da rede. Tomemos como exemplo um usuário que procura sua UBS referindo estar 

com um familiar acamado e necessitando de diversos insumos e cuidados. Em casos como 
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este, parte dos cuidados poderá ser oferecida pela UBS, porém, geralmente, será necessário 

acionar outras unidades de apoio da rede de serviços de saúde para esse paciente, sendo que o 

acesso aos outros equipamentos de saúde, se verificado pelo profissional da AB, se dará por 

intermédio dela. 

Grande parte dos encaminhamentos da AB se dá aos serviços de atenção 

especializada. A respeito da denominação relacionada à atenção especializada, Rocha (2014, 

p. 79) afirma que:  

  
No Brasil também é corrente o uso das expressões como atenção secundária/terciária 

e nível secundário/terciário, especialmente em livros e textos de referência em Saúde 

Coletiva e documentos técnicos de diferentes organizações que militam na área. 

Mais recentemente, todavia, a utilização do termo Atenção Especializada tornou-se 

progressivamente mais difundida, aparentando se dar em substituição da noção de 

que esse tipo de cuidado se daria num nível ou lugar bem delimitado pela 

compreensão de algo que abarque um conjunto de ações e serviços de saúde de 

maior agregação tecnológica (ROCHA, 2014, p. 79). 

 

Em relação aos serviços de atenção especializada, ocorreram poucos avanços nas 

políticas e formulações sobre a produção de cuidado nesses serviços e suas interações com 

outros equipamentos, como referem Merhy e Franco (2003):  

 

O debate em torno da organização da assistência à saúde ocupou-se, até o momento, 

principalmente da discussão em torno do equipamento hospitalar, pela flagrante 

hegemonia do hospital na história da formação do modelo assistencial, e, de 

outro lado, a atenção básica surgiu como um projeto contra-hegemônico, ao qual se 

dedica grande parte dos estudos e da literatura disponível. Entre estes dois polos, a 

atenção secundária não teve o mesmo tratamento por parte dos formuladores das 

políticas de saúde, tendo as formulações para gestão deste nível de cuidado centrado 

sua atenção na questão da oferta e demanda, sem, no entanto, avançar para imaginar 

um cenário de construção de um modelo mais interativo com os outros 

equipamentos. A integralidade pressupõe e, portanto, exige um esforço em entender 

este outro conjunto de saberes e práticas no cuidado à saúde. Ao mesmo tempo estes 

serviços têm sido um “nó crítico” para gestores e usuários, onde esses têm o seu 

“caminhar na rede” dificultado por falta de integração destes recursos assistenciais. 

(MERHY & FRANCO, 2003, p. 321). 

 

 

Os serviços de atenção especializada são espaços de saber-fazeres profissionais nos 

quais também se concretiza o encontro das tecnologias leve, leve-dura e dura
2
 (MERHY, 

1997).  

                                            
2
 Merhy (1997) propõe que as tecnologias duras são intervenções assistenciais baseadas em ferramentas-

máquinas, tecnologias leve-duras são saberes e práticas previamente estruturados, sendo que ambas as 

tecnologias, na situação viva do trabalho, são utilizadas de maneira singular pelo trabalhador da saúde, apoiadas 

na relação estabelecida por eles com o usuário – as tecnologias leves.  
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O aparato tecnológico – tecnologias dura e leve-dura – da atenção especializada 

precisará andar em consonância com o aparato tecnológico relacional dos profissionais de 

saúde – tecnologia leve –, tendo em vista que, ainda que seja necessário realizar um exame e 

se tenha o melhor equipamento, tal equipamento de alta tecnologia não será proveitoso se 

aquele que o opera não estiver atento ao fato de que existe uma vida sendo cuidada, e que 

aquele recurso constitui apenas um dos vários componentes no cuidado. São, portanto, 

ambientes nos quais a especialização não prescinde das tecnologias leves em operação por 

meio dos profissionais. 

Segundo Solla e Chioro (2008), para se compreender a rede de serviços de atenção 

especializada como um recurso estratégico de intervenção do sistema de saúde, dever-se-ia 

reconhecer a Atenção Básica como redefinidora dos papéis da Atenção Secundária e da 

Atenção Terciária. Considerando a organização do sistema, estes autores defendem que: 

  

Enquanto a rede de serviços de atenção básica deve ser estruturada com unidades de 

pequeno porte distribuídas o mais próximo possível de onde os usuários vivem e 

trabalham, tendo, portanto, como sua principal característica a descentralização, a 

atenção especializada deve ser preferencialmente ofertada de forma hierarquizada e 

regionalizada, garantindo a escala adequada (economia de escala) para assegurar 

tanto uma boa relação custo/benefício quanto a qualidade da atenção a ser prestada 

(SOLLA & CHIORO, 2008, p. 630). 

 

 

 A responsabilidade da área de saúde é compartilhada entre as três esferas de governo: 

união, estado e município, o que se expressa em dois princípios organizativos do SUS citados 

acima: a regionalização e a hierarquização. Na organização dos sistemas de saúde, a 

regionalização em geral tem por propósito a integração vertical da rede assistencial, com 

coordenação entre os diversos serviços para garantir acesso e continuidade do cuidado com 

qualidade, eficiência e economia de escala, concentrando um número maior de usuários de 

forma efetiva e de acordo com as necessidades de saúde da população em determinado 

território (VIANA et al., 2017). A hierarquização corresponde à divisão dos níveis de atenção, 

não no sentido de uma subordinação entre eles, mas segundo uma ordem de prioridade, de 

modo que os níveis secundário e terciário sejam destinados ao atendimento de necessidades já 

triadas pelos níveis primário e secundário. 

Historicamente, há um estrangulamento importante na oferta de serviços 

especializados, decorrente da significativa concentração desses serviços, sobretudo aqueles de 

maior complexidade tecnológica, no setor privado. Rocha (2014) em seu estudo sobre os 

movimentos realizados para o financiamento e operacionalização das redes de Atenção à 

Saúde em nosso país, mais especificamente dos serviços especializados, constata a 
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insuficiência de diretrizes para o funcionamento desses serviços que seguem, em sua maioria, 

com a organização do processo de trabalho centrada na oferta de consultas médicas e em 

procedimentos, com predomínio das tecnologias duras e forte presença do setor privado.  

Existem diversos pontos de estrangulamento no sistema, com gargalos na oferta de 

serviços diagnósticos e especializados, problemas na articulação entre os serviços, na 

referência e contrarreferência, e no acesso oportuno aos serviços especializados, com longas 

filas de espera que comprometem a continuidade do atendimento e a integralidade da atenção. 

No estado de São Paulo, adotou-se a estruturação dos Ambulatórios Médicos de 

Especialidades (AMES) e a utilização de UMS para realizar atendimentos a determinadas 

necessidades de saúde. 

Nesta pesquisa analisaremos principalmente questões relacionadas ao 

encaminhamento de usuários à Atenção Especializada, particularmente quando as respostas às 

necessidades de saúde envolvem a AB e as Unidades Móveis de Saúde (UMS). As UMS estão 

presentes no Brasil oferecendo assistência em vários níveis de atenção. Discutiremos 

principalmente questões oriundas de sua prestação de assistência no nível secundário, uma 

vez que a imensa maioria dos relatos dos entrevistados se relaciona às UMS que atuam neste 

nível. 

  

1.2. A contratação de empresas privadas pelo Estado para a prestação de serviços de 

saúde 

 

O SUS estabelece que ao Estado cabe a função de garantir o direito à saúde, podendo 

se utilizar do setor privado de forma complementar ou suplementar para atingir este objetivo. 

Os serviços, oferecidos de forma complementar ou suplementar, poderão ser utilizados pelo 

SUS sempre que sua capacidade de atendimento for insuficiente para suprir a demanda, 

conforme aponta Travagin (2017). Segundo a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990) a 

complementaridade dos serviços públicos poderá se dar com o setor privado por meio de 

contrato direto público ou convênio com os municípios. Nessa chamada de complementação 

dos serviços públicos, preferência será dada às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. 

Segundo Carvalho (2013), todos os equipamentos de saúde, sejam privados, filantrópicos, ou 

públicos, estão sob regulamentação e fiscalização do Estado. 

Vale procurar entender a razão de o Estado contratar serviços de saúde em vez de 

oferecê-los diretamente. Em 1989, no Consenso de Washington, foi oficializada a defesa do 
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Estado mínimo, adotando-se assim as recomendações internacionais do Banco Mundial. 

Travagin (2017), analisando o avanço do capital na saúde, aponta que: 

  
As publicações do Banco recomendavam políticas sociais consonantes com o ajuste 

neoliberal e a austeridade fiscal por ele requerida. Ou seja, políticas sociais 

residuais. Os países latino-americanos foram um alvo especial de seus ‘conselhos’ 

porque passavam por um momento de reorganização do bloco no poder após o fim 

de regimes ditatoriais (TRAVAGIN, 2017, p. 998). 

   

A este respeito, Capozzolo (2003), a partir da análise de Laurell (1994), destaca que:  

  

A agenda Banco Mundial tem como premissa principal que a saúde pertence ao 

âmbito privado, uma vez que é um bem consumido individualmente por pessoas 

privadas. Assim como algumas pessoas consomem mais serviços que outras, gera-se 

uma situação de injustiça quando esse bem é público, dado ser apropriado de forma 

desigual pelos diversos indivíduos (p.77). 

 

Em 1995, pela criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

foram tomadas medidas de retirada do Estado de áreas ditas como não exclusivas, de 

definição de limites de gastos públicos com pessoal, de implantação da Lei de 

responsabilidade fiscal, dentre outras (BRASIL, 2000). Na década de 1990, por meio da 

Medida Provisória 159 1/1997, as Organizações Sociais (OS) foram instituídas como uma 

forma de o governo realizar parcerias público-privadas no contexto da saúde pública, sendo 

que, em 1998, a lei federal 9.637 regulamentou as OS, definindo-as: 

  

Art 1º: O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 

nesta Lei (BRASIL, 1998, p.1). 

 

Estas OS deveriam ter de 20 a 30% de pessoas da sociedade civil em seu Conselho 

Gestor com a intenção de que fossem mediadoras nas questões relacionadas à prestação de 

contas dos serviços prestados, dentre outras atribuições, como a apresentação de relatórios 

periódicos com ênfase em algumas diretrizes da lei federal nº 9.637, que preconizava: I - 

ênfase no atendimento do cidadão-cliente; II - ênfase nos resultados, qualitativos e 

quantitativos, nos prazos pactuados; III - controle social das ações de forma transparente 

(BRASIL, 1998). 

Em relação à contratação destas OS, a ordem de preferência seria: público estatal, 

universitário público, universitário filantrópico, filantrópico, privado lucrativo. Todavia, o que 

se observa é uma disputa crescente das empresas privadas e sua expansão no SUS. Tais 
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disputas geralmente estão relacionadas à busca por abranger uma parcela do mercado dentro 

do serviço público (TRAVAGIN, 2017).  

A Lei de Responsabilização Fiscal (2000), que limita os gastos do setor público com 

pessoal, teve como um de seus efeitos a redução de contratações públicas por intermédio de 

concursos públicos, e incentivou a contratação de empresas terceirizadas para a oferta de 

atendimentos diversos, pois o gasto com este tipo de contratação não era enumerado como 

despesa com pessoal (BRASIL, 2000). Com esta lei, propagaram-se e diversificaram-se as 

várias empresas terceirizadas no sistema público de saúde, por meio de:  

  

 (....) concessão, permissão, parcerias, cooperativas, organizações não 

governamentais (ONGs), OSs e organizações da sociedade civil de interesse público 

(Oscips) (DRUCK, 2016, p. 19). 

 

 

 No Brasil, algumas UMS são adquiridas pelo poder público e possuem administração 

direta, enquanto outras são contratadas via parceria público-privada. Na cidade de São Paulo, 

predomina este tipo de parceria quando consideramos as UMS. 

 

1.3 As Unidades Móveis de Saúde   

 

Foram encontradas poucas definições sobre as UMS. Segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), trata-se de “Unidade Móvel Terrestre, veículo automotor 

equipado especificamente para prestação de atendimento ao paciente” (CNES, 2008). O 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo apresenta uma descrição mais detalhada: 

 

UNIDADE MÓVEL é toda estrutura física desenvolvida para as necessidades 

específicas do atendimento em saúde à população, desde que sejam MÓVEIS 

(exemplos: Van, Micro-ônibus, ônibus, Caminhão, outros) e com MOBILIDADE 

(exemplos: Carretas, Containers, outros) e munidas de equipamentos de tecnologia 

avançada, bem como espaços funcionais próprios para o funcionamento de 

consultórios, salas de exames, recepção aos pacientes, e que operem de acordo com 

todos os elementos técnicos de segurança e normativas dos estabelecimentos de 

saúde (BRASIL, 2013 - D.O.S.P., 14 de junho de 2013, p.74-75). 

 

 

Considerando estas fontes, designarei como Unidade Móvel de Saúde qualquer 

equipamento que ofereça algum tipo de cuidado de caráter temporário relacionado à saúde, e 

cuja estrutura tenha sido planejada para ter condições de ser itinerante. Ou seja, para manter o 

caráter móvel, é necessário que possa ser montada em um determinado espaço, desmontada 

e/ou deslocada para outro espaço quando necessário. Tal estrutura pode ser um caminhão, 
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uma van, contêineres, tendas, barcos, dentre outros que se adaptem à geografia do local e às 

necessidades das diversas especialidades e serviços ofertados para produzir cuidado, podendo 

apresentar-se na forma de consultórios, salas de exames diagnósticos e centro cirúrgicos, 

campanhas sazonais. 

 A literatura acadêmica acerca das UMS no Brasil não é extensa, provavelmente por 

tratar-se de um tipo de equipamento de saúde relativamente recente em território nacional. Na 

busca por mais informações sobre esse serviço, procuramos indicações de sua presença em 

outros países. Os primeiros registros acerca das UMS apontam seu surgimento no início do 

século XX nos Estados Unidos, com as Community Mobile Eyes Clinics, atendimento 

exclusivo em oftalmologia, que tinha como objetivo atingir localidades distantes e regiões em 

que não existia esta especialidade (LIMA & SOUZA, 2005). Também foram encontradas 

informações sobre o uso de UMS na Índia desde 2010 para atendimento, diagnóstico e 

tratamento da retinopatia diabética de populações rurais. Estes equipamentos também são 

utilizados para oferecer educação continuada no treinamento de médicos oftalmologistas 

indianos (SHARMA et al., 2011). No Japão, foram contratadas UMS após o tsunami de 2011 

para atendimentos em oftalmologia tais como: consultas, exames de refração, mensuração da 

hipertensão ocular, realização de dilatação da vista, pois as clínicas de oftalmologia, após o 

desastre ecológico, não estavam aptas a atender (YUKI et al., 2014). Portugal e Espanha, em 

2013, implantaram as UMS para atendimento a moradores de rua, garantindo, assim, acesso a 

este grupo vulnerável por meio de busca ativa (BORYSOW et al., 2017). Nos países 

mencionados, a fonte de recursos para este serviço é predominantemente pública, sendo que 

todos relatam o baixo custo deste tipo de equipamento. Quanto aos profissionais, alguns são 

voluntários e outros, assalariados. 

 O primeiro registro encontrado do uso de UMS no Brasil data de 1993, na área de 

oftalmologia, pela Fundação Altino Ventura (LIMA & SOUZA, 2005). No município de 

Canoas, RS, desde 1999 existem UMS que prestam serviços em um ônibus, realizando 

atendimento na atenção básica de saúde, incluindo atendimento odontológico (NUNES 

FILHO, 2006). Foram encontrados outros registros além deste: em Sorocaba, desde 2001 um 

ônibus construído e equipado pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba presta atendimento às 

comunidades num raio de até 300 km de distância (LIMA & SOUZA, 2005); trabalho de 

mamografia no Rio Grande do Sul (RENCK et al., 2014); e em São Paulo, relacionado ao 

programa Rede Hora Certa (ALBIERI et al., 2015).  
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 Na região amazônica, UMS fluviais constituem um meio de acesso importante a 

populações ribeirinhas. A Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, dispõe 

sobre a Consolidação das normas e diretrizes sobre as UBSF (Unidade Básica de Saúde 

Fluvial) dos Municípios da Amazônia Legal (área na região da floresta amazônica que 

abrange nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte 

dos estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e do Pantanal sul-mato-grossense).  

O conceito de Amazônia Legal foi criado pela lei nº 1.806, de 06 de janeiro de 

1953. O objetivo da criação da Amazônia Legal foi promover e planejar o desenvolvimento 

da região. Observa-se que, geograficamente, as UBSF são indispensáveis, pois não há 

alternativa a embarcações como meio de transporte e acesso nestas regiões por se tratarem de 

populações ribeirinhas ou residentes em ilhotas (BRASIL, 2017). No Amazonas, foram 

encontradas notícias de atendimento das UBSF em municípios como Manicoré, Atininga e 

Marmelos. Estas embarcações dispõem de médicos, enfermeiros, dentistas, e técnicos bucais, 

realizando consultas, vacinação e exames laboratoriais (FRASÃO, 2015). 

 Na internet, considerando o período de janeiro/2015 a dezembro/2017, foram 

localizadas 124 notícias referentes a UMS nos diferentes estados brasileiros. Em sua maioria, 

as notícias tratavam de mutirões, em todos os âmbitos da atenção – primária, secundária e 

terciária –, envolvendo campanhas sazonais e orientações relacionadas à prevenção de 

doenças como hipertensão arterial e diabetes mellitus, consultas nas diversas especialidades, 

exames especializados como mamografia, pequenas cirurgias oftalmológicas, atendimento 

odontológico, dentre outros. Quatro das notícias diziam respeito a Ações Rurais. Três UMS 

proporcionavam atendimento diferente dos mencionados: uma relacionada à fisioterapia 

móvel, uma como banco de leite humano móvel, e uma unidade de doação de sangue móvel. 

Para melhor ilustração, segue abaixo o quadro representativo: 

   

 

Estas diferentes inserções indicam que as unidades móveis têm sido utilizadas como 

estratégia de ampliação do acesso, onde há vazios assistenciais. Nunes Filho (2006) aponta 



16 

 

que este tipo de equipamento não representa solução permanente ou definitiva para os 

problemas relacionados, principalmente nos aspectos inclusão ou acesso, e sim paliativa, 

pontual e transitória para problemas emergenciais. Por outro lado, seria válido considerar se 

também responde a outros interesses, como político-eleitorais e de setores privados. Trata-se 

de analisar a quais apostas ético-político-organizacionais estariam relacionadas às UMS. 

 
 

1.4  As UMS na cidade de São Paulo  

 

 Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), até março de 

2018 existiam no Brasil 1.530 UMS cadastradas, incluindo as unidades do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo 150 no estado de São Paulo e 8 na Atenção 

Especializada em funcionamento no município de São Paulo (BRASIL, 2018).  

A prefeitura de São Paulo realizou, em 2013, chamada pública para entidades sem fins 

lucrativos que estivessem aptas a promover exames de apoio diagnóstico e pequenas cirurgias 

em UMS. A justificativa para esta “Ação Concentrada Hora Certa Móvel”, tal como foi 

denominada, foi o atendimento aos usuários que se encontravam na fila de espera do sistema 

Siga Saúde/SP (BRASIL, 2013 - D.O.S.P, 14 de junho de 2013, p. 72), desafogando as filas 

de exames e pequenas cirurgias no município e com isso reduzindo a demanda à atenção 

especializada, na medida em que essas pequenas cirurgias antes eram realizadas nesse último 

nível da atenção (ALBIERI et al., 2015). 

O município de São Paulo possui atualmente uma UMS da própria prefeitura, que 

desenvolve ações relacionadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e outras 

contratadas por meio de convênios, distribuindo-se em espaços cedidos pela prefeitura por 

divisão geográfica do território em três Lotes, originalmente designados como Arenas: “Lote 

1 – Centro-Oeste e Leste; Lote 2 – Sudeste e Sul; Lote 3 – Norte” (BRASIL, 2013 - D.O.S.P., 

14 de junho de 2013, p. 76). 

As primeiras quatro unidades móveis, contratadas em agosto de 2013 pelo município 

de São Paulo, realizavam: exames de colonoscopia, ecocardiograma, eletroneuromiografia, 

esofagogastroduodenoscopia, nasovideolaringoscopia e ultrassonografia, coletas de exames 

laboratoriais e realização de pequenas cirurgias. Atualmente, as oito unidades móveis 

articulam-se com a rede de saúde por intermédio da regulação municipal, órgão responsável 

pela marcação de consultas, cirurgias e exames: 
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 Figura 1: Mapa de alocação e deslocamento das UMS  

 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, notamos um aumento de UMS nas mais 

diversas especialidades em São Paulo. Embora tenha acabado o mandato da gestão que 

instituiu o Hora Certa, a gestão seguinte estendeu-o com outro projeto chamado Doutor 
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Saúde, iniciado em 23/02/2017, ampliando o uso de UMS, com atendimentos de oftalmologia, 

cirurgia vascular e saúde da mulher (BRASIL, 2017 - D.O.S.P., 27 de maio de 2017, p. 84).  

 Nos lotes, os serviços são oferecidos em vans e/ou contêineres. Essas unidades 

dispõem ainda de banheiros químicos e tendas de espera para usuários e podem ser deslocadas 

por longas distâncias, conforme a necessidade. Para a montagem dessas UMS, o local cedido 

é avaliado por um arquiteto e um engenheiro, que levam em conta a geografia do terreno, a 

disponibilidade de rede de esgoto próxima, energia elétrica e o acesso dos trabalhadores e 

usuários a este serviço. De acordo com o contrato realizado com a prefeitura, é cedido 

também o espaço para a provável montagem nos lotes, assegurando um serviço temporário 

local. 

 Na cidade de São Paulo, especificamente, segundo Albieri et al. (2015), foi elaborada 

uma forma de pagamento denominada “gestão de patologia”, que consiste em uma forma 

diferenciada de remuneração pelos serviços prestados pelas UMS. Este modelo foi aprovado 

pelo Conselho Municipal de Saúde e consiste em um “pacote” de procedimentos, como no 

caso do exame de colonoscopia: composto de atendimento de enfermagem, procedimento 

médico, sedação, agregando-se a isto os valores de incentivo de montagem estrutural. 

  

Dessa forma foram calculados pacotes para todos os exames contemplados no edital 

publicado em junho de 2013, aberto a entidades sem fins lucrativos para contratação 

de unidades móveis para realização dos exames mais constantes da fila (ALBIERI, 

et al., 2015, p. 02). 

 

 

      Com a gestão de patologia, as UMS devem cumprir metas e atividades mínimas, 

definidas por lotes conforme tabelas publicadas no Diário Oficial de São Paulo: 
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De acordo com a pontuação atingida, o repasse é feito conforme segue: 

 

Nota-se que o pagamento dos serviços está previsto para o mínimo de 70% da meta 

estipulada, sendo que, abaixo disso, nenhum pagamento é efetuado. Vale pensar nas razões e 

nas consequências deste tipo de contrato. A empresa contratada se verá empenhada em obter o 

número definido, a despeito da eventual oscilação de demanda. Conforme veremos nos relatos 

dos entrevistados, essas metas produzem efeitos no trabalho das UMS, como o funcionamento 

voltado para atingir a quantidade estipulada de exames, mesmo que com prejuízos em relação 

à integralidade do cuidado.  
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1.5 A relação com o usuário nas UMS e a integralidade do cuidado 

 

Antes de chegar até o serviço das UMS, o usuário comparece à Unidade Básica de 

Saúde (UBS), e, após avaliação clínica, se necessário, o médico emite uma guia SADT 

(Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia, ou Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia). Após 

a emissão desta guia, a UBS coloca a demanda no sistema SIGA (Sistema Integrado de 

Gestão de Atendimento. Exclusivo da prefeitura de São Paulo) em ordem de chegada e de 

prioridades e, conforme a disponibilidade de vagas, é feita a marcação do atendimento em 

uma das UMS, considerando o território, conforme o endereço e UBS de referência. Quando 

sai a vaga de atendimento, o usuário recebe uma mensagem de texto no seu celular 

comunicando dia, hora e local onde será realizado o exame ou procedimento médico. Após 

isso, ele deve comparecer à UBS para retirar a guia de agendamento e seguir para seu 

atendimento na UMS. 

Em casos com algum tipo de dificuldade na realização do processo previsto, o usuário 

precisa retornar à UBS. Por exemplo, se o usuário não tem condições de passar pelo exame 

devido a pressão arterial elevada, ele volta à UBS para que, via regulação, o exame seja 

marcado em ambiente hospitalar e, com isto, ele entra em mais uma fila, agora de outra 

unidade. O que significa olhar para este processo na perspectiva da integralidade? 

Falar acerca do cuidado remete ao conceito de integralidade. Tal conceito tem sentidos 

diversos, e poderíamos ainda dizer que é um conceito aberto, cujos aspectos alguns autores 

têm se dedicado a discutir de maneira conectada aos princípios do SUS. 

Cecílio (2009), ao debater a importância de identificar-se e trabalhar a integralidade no 

amplo contexto do planejamento e da organização das práticas e serviços de saúde, apresenta-

nos duas dimensões importantes a serem consideradas. A primeira, a integralidade focalizada, 

que se refere ao que ocorre nos espaços singulares dos serviços de saúde: ações como o 

esforço das equipes multiprofissionais em tentar traduzir e atender uma necessidade desde a 

escuta até a solução do problema manifestado pelo usuário. A segunda, integralidade 

ampliada, é pensada num contexto macro, ou seja, nas articulações de cada equipamento de 

saúde e entre eles, incluindo os diversos serviços de outras instituições ou setores além da 

saúde. No caso desta segunda, trazendo para o cenário das UMS, trata-se de pensar a 

integralidade não somente de cada serviço de saúde, mas a relação entre os diversos 

equipamentos como: UBS, Atendimento Médico Especializado (AME) e outros setores como 

regulação, por exemplo. 



21 

 

Podemos considerar ainda a integralidade do cuidado a partir da ideia apontada por 

Merhy (2005) de pedir emprestado o olhar do outro para a construção de estratégias que 

possam auxiliar na produção do cuidado de forma integral. É nesta perspectiva que se 

considera, por exemplo, o esforço de um profissional que recorre a um aplicativo de celular, 

de tradução, para comunicar-se com um haitiano sem domínio da língua portuguesa, a fim de 

compreender melhor e atender a sua queixa. Ou quando o profissional se esforça para prestar 

cuidado de maneira de maneira a considerar o que o usuário veio em busca.  

Um usuário sempre traz consigo uma “cesta de necessidades”, não somente a queixa 

inicialmente manifesta (CECÍLIO, 2009). Junto a isso, cada usuário também traz consigo 

modos singulares de lidar com seu processo de restabelecimento da saúde. Além das 

necessidades que o usuário traz, e suas muitas implicações, devemos reconhecer que o usuário 

ocupa um lugar na produção do cuidado e que este é quem faz a gestão de sua vida e escolhas, 

independente da autorização dos profissionais, e segue trilhando os caminhos de sua vida 

(FEUERWERKER, 2011). Estar atento a isso, construindo ferramentas que possibilitem 

acessar esses dois planos, faz parte da integralidade no cuidado.  

Mattos (2001) aponta que a integralidade é uma “bandeira de luta”, mais que apenas 

um princípio uma “imagem objetivo” do SUS. Nessa luta, destacam-se três sentidos: como 

traços de boas práticas de saúde; como forma organizacional dos serviços e diversos 

equipamentos de saúde, e como orientador de políticas de saúde e determinados problemas de 

saúde. Ora, implícito nisto está o atendimento universal das necessidades de saúde dos 

usuários. 

A integralidade se daria levando-se em conta essas expectativas e percepções do que 

seria esse cuidado integral, o que pode se dar a partir de vários pequenos cuidados que vão 

integrando-se, o que envolve inclusive muitos trabalhadores e, frequentemente, vários 

serviços e múltiplos espaços de cuidado. Tomar o cuidado numa perspectiva de integralidade 

faz nos pensar numa variedade de cenas que se relacionam e se conectam tendo o paciente 

como centro, nas quais atitudes diárias, procedimentos, fluxos, agendamentos e rotinas vão 

compondo uma rede de atos de cuidado.  

Ao tomarmos como campo de observação o usuário e não este ou aquele equipamento 

de saúde, observa-se que a integralidade atravessa todo o sistema de saúde. A integralidade, 

de fato, depende de haver uma conexão implicada dos serviços para atender as necessidades 

de saúde do usuário. 



22 

 

O cuidado nas UMS, para operar na perspectiva da integralidade, envolve o trabalho 

em rede, além do trabalho conjunto dos vários profissionais que a compõem. Também o 

ambiente onde se dá o atendimento concorre para isso, assim como os recursos materiais do 

serviço. A partir da reflexão sobre a maneira como o usuário parecia ser cuidado nas UMS e 

como era orientado nas UBS, algumas questões foram levantadas no início deste estudo. As 

UMS são realmente uma boa estratégia para ampliar o acesso aos exames diagnósticos e para 

diminuir as filas de espera? 

Num segundo momento, levando-se em conta que cada usuário que era atendido 

naquele serviço já havia passado por outro, e isso afetava bastante seu processo de cuidado, 

foi importante pensar não somente no cuidado nas UMS, mas também em sua ligação com a 

Atenção Básica: como ele chegava? Como era orientado? Como as UBS percebiam as UMS? 

Quais informações e relações havia entre esses serviços, de modo a oferecer cuidado no 

sentido da integralidade? 

  

II. OBJETIVOS 

 

        2.1 Objetivo Geral 

Analisar a articulação entre a Atenção Básica e as UMS e seus efeitos na produção do 

cuidado, na perspectiva de trabalhadores da atenção básica. 

  

2.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar a proposta das Unidades Móveis na Rede de Serviços. 

- Identificar dificuldades de articulação entre a Atenção Básica e as UMS. 

  

        III. HIPÓTESE 

 

A relação entre a Atenção Básica e as Unidades Móveis de Saúde tende a apresentar 

dificuldades relacionadas a instruções e preparo do usuário para o encaminhamento e 

procedimentos, além de dificuldades relacionadas à contrarreferência, impactando na 

produção do cuidado. 

  

IV. MÉTODO 
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        4.1. Abordagem 

 

Para investigar a produção do cuidado nas UMS, utilizou-se o referencial qualitativo 

de pesquisa. Na perspectiva de Minayo (2012, p. 21), trata-se de um método de investigação 

que “trabalha com os universos dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes”.  

  

 4.2 Sujeitos 

  

 Para participar como sujeitos desta investigação, foram abordados um total de 18 

profissionais de saúde, sendo que 8 destes se recusaram a participar da mesma, totalizando 10 

sujeitos. Este dado tornou-se relevante para esta pesquisa, conforme explicaremos mais 

adiante. Os sujeitos entrevistados trabalhavam nas seguintes funções: médico (1), assistente 

social (2), enfermeiro (4) e técnico de enfermagem (3), sendo 4 homens e 6 mulheres. Como 

critério de inclusão, estabeleceu-se que os colaboradores da pesquisa deveriam estar atuando 

ou ter atuado na Atenção Básica por um período mínimo de seis meses, em uma das seguintes 

funções: recepcionista, auxiliar administrativo, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar 

de enfermagem, assistente social, e médico, e, ainda, que tivessem alguma experiência com o 

encaminhamento de pacientes para UMS. Como critério de exclusão, considerou-se a situação 

na qual o participante não oferecesse informações relativas à relação entre a AB e as UMS, o 

que ocorreu com um deles, do total de 10. Não houve restrição quanto a gênero, e todos os 

participantes tinham idade superior a 18 anos. 

  

4.3 Procedimentos 

 

Os dados desta investigação foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas. 

Os sujeitos foram escolhidos por meio da técnica bola de neve (snowball ou chain sampling) 

(BIERNACK & WALDORF, 1981). 

Segundo Bernard (2005, apud VINUTO, 2014), trata-se de um método de amostragem 

de rede útil para se estudar populações de difícil acesso ou com quantificação imprecisa. É 

importante destacar que a vantagem de utilização deste método está no fato de que não é 

necessária autorização institucional para participação. A escolha peculiar desta técnica deu-se 

pela preocupação em conseguir dados representativos e possibilitar ao entrevistado maior 
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liberdade para se expressar. Em suma, consiste na identificação de sujeitos que atendam aos 

critérios para a pesquisa e aceitem participar da mesma, sendo que é solicitada ao participante 

a indicação de outros que possam fazer parte do estudo. Assim, tal qual uma bola de neve, a 

amostra tende a tornar-se gradualmente maior a cada novo informante até completar o número 

de sujeitos necessários para o estudo. Em nosso caso, solicitou-se a cada entrevistado que 

indicasse duas outras pessoas que tivessem alguma experiência de encaminhamento e/ou 

articulação de trabalho com as UMS, bem como que atendessem aos critérios de inclusão. 

Planejamos entrevistar 10 profissionais. 

Nomearemos o primeiro participante como semente, a partir do qual as indicações 

seguintes se deram. Como descreveremos a seguir, seguindo a técnica bola de neve, quando 

não houve possibilidade de continuar na sequência de indicações de uma semente, foi iniciada 

outra, até que o número de entrevistas foi atingido. Havia-se previsto um número aproximado 

de dez sujeitos. 

Primeiramente, iniciou-se esta investigação realizando-se contato telefônico com a 

primeira semente, que foi escolhida por maior tempo de experiência dentre os profissionais 

acessíveis. O sujeito fez o aceite por telefone, mas posteriormente retornou a ligação 

cancelando a entrevista, alegando receio de ser entrevistado. 

Assim, buscou-se uma nova semente e, após o aceite, foi realizada a entrevista. 

Seguindo o procedimento previsto na técnica, o participante realizou a indicação e fez o 

convite para dois contatos, porém ambos alegaram medo de ficarem desempregados e se 

recusaram a participar do estudo. 

Uma terceira tentativa foi realizada com uma nova semente. Houve o aceite da 

entrevista e duas indicações: a primeira foi recusada alegando receio de dar entrevista e a 

segunda foi realizada com sucesso. A participante indicou e contatou mais dois entrevistados; 

um deles recusou-se a dar entrevista referindo receio de ser entrevistado e o outro foi 

entrevistado. Este entrevistado indicou e contatou mais dois possíveis colaboradores, e ambos 

aceitaram ser entrevistados; contudo, estes tentaram, sem sucesso, contatar novos 

entrevistados, os quais alegaram medo de participar da pesquisa. 

Outra entrevista foi realizada com uma quarta semente, porém esta se recusou a 

indicar alguém por receio. 

De modo similar, a quinta semente foi entrevistada, porém recusou-se a indicar 

alguém. Assim, iniciou-se novamente com a sexta semente, a qual foi entrevistada, indicou e 

contatou dois outros possíveis sujeitos, sendo que um recusou-se a ser entrevistado por medo 
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e outro foi entrevistado. No total, foram 10 entrevistados, tendo 1 sido excluído. Segue abaixo 

o fluxograma das entrevistas para melhor visualização do que foi descrito acima: 

  

 

4.3.1 Fluxograma da Bola de Neve 

 

As entrevistas foram marcadas após contato telefônico e aceite verbal inicial, além de 

ter sido respeitada a escolha do participante quanto ao melhor horário e local para a realização 

das entrevistas, desde que oferecesse boa iluminação, ventilação, mínimo de ruídos, e 

privacidade.  

Foram utilizadas cinco questões norteadoras com a função de acionar as memórias que 

os profissionais tinham de diferentes experiências relacionadas ao cuidado em saúde nas 

UMS, bem como aquelas relacionadas ao processo de trabalho e ao cotidiano desses serviços. 

As questões foram as seguintes: 

1) Conte sobre sua experiência no encaminhamento de pacientes a UMS. Poderia relatar um 

ou mais exemplos? 

2) Em relação aos usuários que são atendidos: o que acha do atendimento oferecido pelas 

UMS? O que você avalia que precisaria ser melhorado? 

3) Como se dá o retorno do paciente à UBS após sua passagem pela UMS?  

4) Como se dá a relação da UBS com as UMS? Existe algum tipo de desafio a ser enfrentado? 

O que acha importante ser considerado?  

5) Quais estratégias você sugere que sejam adotadas para aprimorar o cuidado?  
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As entrevistas foram áudio-gravadas com duração média de 30 a 40 minutos, sendo 

posteriormente transcritas na íntegra.  

 

 

 

 4.4 Aspectos éticos 

 

 Os sujeitos foram esclarecidos quanto ao cuidado com o sigilo e demais aspectos do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice), que leram e assinaram. Os 

trabalhadores foram identificados numericamente e por profissão. Esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética da Unifesp, sob parecer nº 2.106.549 (Anexo). 

  

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As transcrições foram lidas e relidas, assinalando-se os trechos considerados 

relevantes. Estes trechos foram reunidos por proximidade temática, tendo constituído 22 

tópicos, concentrados posteriormente em 4 grandes categorias que serão apresentadas a 

seguir: Oferta de serviço e agendamento; Acesso; Condições de atendimento; Dificuldades de 

seguimento.  

Houve ainda um entrevistado que colaborou com dados acerca das UMS fluviais, que 

foi um caso à parte, e será explicitado ao longo dos resultados. 

  

5.1 Oferta de serviço e agendamento 

 

Observa-se que, especificamente em relação às UMS, a maioria dos profissionais 

desconhece informações importantes quanto ao fluxo de agendamento, campanhas sazonais e 

programas existentes, o que afeta o acesso ao que é ofertado nos serviços.  

 

(....) teve uma paciente, com queixa de dor na mama que estava avermelhada e bem 

dolorida, e isto foi bem naquela época da Carreta na região no Aricanduva e aí, 

assim, foi um pouco confuso este processo do encaminhamento porque, na verdade, 

não recebemos um documento oficial falando que tinha este trabalho e explicando 

todo o processo até o paciente chegar no dia pra fazer o exame. Meio que a gente 

teve que ir atrás disto daí! (Enfermeiro 1). 
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Neste relato, o profissional diz ter buscado informações sobre como funcionava o 

fluxo de atendimentos nas UMS, o que indica problemas na troca de informações entre os 

serviços. Não foi possível saber ao certo como o profissional sabia da existência do 

equipamento e que nele era oferecido o exame. Porém, pelo relato, observamos que a oferta 

não garantia o acesso qualificado ao procedimento.  

A ausência de informações quanto ao fluxo, agendamento e outras questões relativas 

às diferentes ofertas e modos de organização e operação das UMS como um equipamento da 

rede produzem efeitos no atendimento. Para que pudessem realizar um encaminhamento 

qualificado, com possibilidade de orientar melhor a usuária quanto ao equipamento ao qual 

estava sendo encaminhada, os profissionais da AB precisariam ter conhecimento dos serviços 

oferecidos. São condições básicas para que a orientação ocorra de forma correta e empática, 

considerando as singularidades do usuário.  

Por vezes, são os usuários que trazem informações, como no caso relatado sobre uma 

campanha realizada pelas UMS: 

 

Uma ocasião, uma usuária perguntou sobre uma carreta perto do shopping 

Aricanduva para realizar mamografia; foi aí que eu soube deste programa de 

governo chamado Mulheres de Peito
3
 e que era diferente do programa municipal 

que atende exames relacionados à atenção especializada, mas foi o usuário quem 

trouxe a informação, aí sim fui atrás (Enfermeiro 3). 

 

 

Este tipo de cena no cotidiano dos serviços de saúde produz sentimentos como 

surpresa, dúvida e indignação. É notória a ausência de informação em relação à existência de 

programas oficiais, ou mesmo até desconhecimento de políticas específicas, como, por 

exemplo, o Programa Nacional de Saúde da Mulher (BRASIL, 2004).  

A busca por informação tende a ficar sob responsabilidade do profissional, de modo 

que o resultado pode variar de acordo com sua disponibilidade, necessidade e condições de 

acesso às informações. Vale lembrar que os profissionais geralmente estão pressionados pelo 

atendimento das demandas cotidianas, que já os ocupam integralmente. Esperar que os 

                                            
3
 Programa inaugurado em 2013 que realiza mamografias para mulheres de 50 a 69 anos sem a necessidade de 

pedido médico, sendo necessário, porém, o agendamento via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde (CROSS) por meio de uma ligação telefônica feita pelo usuário, cabendo aos gestores a divulgação quanto 

ao fluxo e agendamento, dentre outras dúvidas que possam surgir. 
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profissionais da assistência busquem este tipo de informação certamente produz menor 

efetividade quanto ao acesso às ofertas deste tipo.  

Retomando a troca de informações sobre procedimentos ofertados nas UMS, um dos 

entrevistados destacou que algumas informações chegam erradas ou são mal interpretadas por 

parte dos profissionais: 

 

Especialmente naquela época do Outubro Rosa, que foi falado muito da 

mamografia, que tinha até uma Carreta no Aricanduva; então a gente acabava 

fazendo algumas orientações até mesmo na sala de espera, para os pacientes com 

encaminhamento e tal. Na verdade, tinha que ligar, fazer um cadastro e 

posteriormente iria na data agendada do atendimento (Enfermeiro 1). 

 

 

Observa-se, com os relatos expostos até o momento, um grande problema, pois os 

trabalhadores, deixando de encaminhar usuários ou encaminhando de maneira inadequada 

para estes locais, não conseguirão que muitos deles sejam atendidos. Nestes casos, 

poderíamos dizer que a oferta existe, mas existem barreiras no acesso. Este quadro se amplia 

quando levamos em conta a questão dos reagendamentos de exames, ou de retornar à fila para 

passar por um exame que não fora solicitado inicialmente, algo que produz um ônus adicional 

àquele relacionado à questão de saúde para a qual o usuário buscou apoio.  

Variadas são as hipóteses acerca do desencontro de informações entre trabalhador e 

usuário. O caso do exame de ultrassom descrito pelo entrevistado que se segue é bastante 

comum no cotidiano de trabalho: 

 
Uma vez, eu presenciei uma mulher de 43 anos que compareceu à UMS para 

realizar seu exame de ultrassom de mamas, mas não foi atendida porque ela não 

havia trazido seu exame anterior de mamografia e o médico não quis atendê-la, 

solicitando para remarcar seu exame, porém não havia esta recomendação no 

agendamento dela (Técnico de enfermagem 3). 

 

 

Estas ocorrências não se dão sem efeitos nos usuários, que já enfrentam o fluxo da 

UBS, desde o acolhimento inicial pela equipe de saúde até o agendamento do exame. O 

Sistema de informação em Saúde SIS aponta que a operação de grande parte do serviço de 

saúde no SUS, principalmente na Atenção Especializada, ainda se baseia em registros 

manuais e muitos profissionais que realizam estes registros não são da área da saúde 

(FONSECA, 2015). Esta informação é importante, porque muitos reagendamentos e 

agendamentos nas UMS eram realizados manualmente para posteriormente serem “passados 

pro sistema” informatizado da prefeitura, o SIGA. Estes retrabalhos manuais podem causar 

erros na transcrição das informações, podendo ser uma das justificativas desses desencontros. 
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Atualmente, com exceção do agendamento do exame de colonoscopia, todos os demais são 

feitos de forma informatizada.  

Muitos aguardam meses ou até anos para passarem por seus exames e, por não serem 

bem informados, como, por exemplo, sobre o uso de medicamentos habituais, ou da 

necessidade de jejum, entre outros, veem-se diante de novo adiamento. 

 
Tenho, por exemplo, uma senhora que atendi, de 60 anos, hipertensa, e no dia da 

endoscopia ela não conseguiu realizar o exame porque não havia ingerido o 

remédio para hipertensão, mas não existia esta orientação no agendamento dela. 

Ela retornou no outro dia e novamente não foi possível realizar o exame e foi 

encaminhada para retornar na UBS e ser marcado o exame de Endoscopia em 

ambiente hospitalar, e isto significou retornar para a fila de agendamento 

(Enfermeiro 3). 

 

 

Além do reagendamento, podemos notar no próximo relato que a falta de orientação 

pode colocar o paciente em risco de agravar sua condição de saúde: 

 

Em outra ocasião, um homem veio realizar um ultrassom de abdômen total e estava 

de jejum, mas não havia ingerido seus comprimidos para hipertensão e não havia 

esta recomendação no agendamento. Com a demora para realizar seu exame, 

acabou por começar a ter um mal-estar, foi socorrido, porém foi necessário 

reagendar seu exame para outro dia (Técnico de enfermagem 3). 

 

O relato abaixo traz mais uma situação pela qual pacientes podem passar antes de 

finalmente terem acesso ao procedimento ofertado: chegar cedo para retirada de senhas nas 

Campanhas Sazonais: 

(...) e aí, pra conseguir a vaga, tinha que estar lá muito cedo, parece que começava 

a atender às 7 ou 8 horas, mas aí eu fiquei sabendo de relatos da população que 

tinha que chegar muito cedo, 4 horas, 5 horas da manhã pra conseguir as senhas, 

porque não era uma quantidade muito grande, era coisa de em torno de 50 senhas 

(Enfermeiro 1). 

 

Observaram-se divergências quanto ao horário agendado e ao horário de atendimento 

real nos serviços prestados pelas UMS. No relato a seguir, podemos observar uma situação 

em que, mesmo quando o agendamento é feito antecipadamente via SIGA, pode haver 

entraves:  

(...) foi o problema que tivemos com a última Unidade Móvel que estava tendo, eles 

queriam atender vários pacientes na mesma hora e no SIGA não estava este 

horário; muitos pacientes que estavam marcados para as 16 horas chegaram lá e 

não tiveram o atendimento, porque marcava no SIGA às 16 e estavam atendendo 

todo mundo às 12 horas (Enfermeiro 4). 

 

Um dos relatos apontou para o não cumprimento do agendamento que foi feito no 

sistema SIGA. Segundo o relato, o médico não esperava até o último paciente agendado no 
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sistema. Os demais usuários, à medida que chegavam, eram reagendados para outro dia, 

conforme depoimento a seguir: 

 

Pacientes eram encaminhados pelo SIGA (...) às vezes, eu percebia que o 

agendamento era num horário, porém atendiam em outro. Por exemplo: o paciente 

estava agendado às 12 horas, mas o médico chegava às 14 horas e todos que 

estavam ali eram chamados; o médico ia fazendo os exames e não esperava até o 

último paciente agendado. Aí, precisava remarcar quem ficasse para trás (Técnico 

de enfermagem 3). 

 

Em casos como este, questionamos o quanto pode ser custoso para o usuário retornar 

em outro dia para realizar seu exame. Entende-se que, habitualmente, ocorre uma mudança na 

rotina do usuário convocado para fazer seu exame. Na grande maioria das vezes, o usuário 

deve chegar com uma hora de antecedência, além de geralmente ter solicitado dispensa de seu 

trabalho, algo que nem sempre é fácil negociar.  

Os profissionais entrevistados parecem ter clareza de que, para que os usuários possam 

fazer uso do que é ofertado nas UMS, sem maiores desgastes e ônus, a troca de informações e 

uma relação mais próxima entre os serviços se fazem necessárias:  

 
As UMS, em relação aos usuários, precisam aumentar a informação e ter um 

relacionamento melhor com as UBS (Técnico de enfermagem 2).  

 

(...) então eu penso que esta relação tem que ser mais estreita sim, uma relação 

mais firme, mais próxima entre as unidades móveis e as unidades básicas, que possa 

abraçar um número maior de usuários (Assistente Social 1). 

 

 

Como podemos perceber, a troca de informações entre os serviços nem sempre se dá 

de forma satisfatória, produzindo ruídos. Os relatos evidenciam a importância de ordenação 

entre estes serviços, de modo a existir uma sintonia entre eles, o que poderia ser favorecido 

com o compartilhamento de informações sobre fluxos. Um dos entrevistados atribui aos 

gestores a responsabilidade de organizar esta integração: 

 

Penso que os gestores deveriam pensar uma integração entre as unidades móveis e 

as UBS, dando informação de como funciona o fluxo, para facilitar a vida do 

usuário (Enfermeira 1). 

 

A oferta de serviços relaciona-se à produção das ações de saúde no campo das 

políticas públicas, por meio das redes físicas e do uso adequado de equipamentos, 

trabalhadores e tecnologias para atender a demanda dos usuários (PAIM, 2008). Se a oferta é 

a base do acesso, uma vez que não dá para acessar o que não existe disponível, pelos relatos 
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fica evidente que ofertar sem promover possibilidades concretas de acesso qualificado não é o 

bastante para se alcançar o que seria a razão de ser das UMS: 

 
É necessário, porém, oferecer suporte diagnóstico com tecnologia avançada às 

demandas criadas pelo maior acesso aos serviços de saúde em todo o Município, 

com a proposta de contratação de unidade móvel, que será alocada nas áreas sem 

oferta ou com oferta de serviços deficiente, facilitando o acesso dos munícipes 

residentes nas regiões mais distantes da cidade de São Paulo (BRASIL, 2013 - 

D.O.S.P., 14 de junho de 2013, p. 74). 

 

 

A relação entre oferta e demanda é essencial às práticas de saúde. Como demanda dos 

usuários, podemos considerar a procura por determinados serviços ou trabalhadores para a 

resolução de problemas (IUNES, 1995). A demanda também pode ser pensada como a atitude 

de procurar os equipamentos de saúde em busca de benefícios pelo atendimento recebido 

(TRAVASSOS et al., 2002). Arruda (1998) aponta que demanda nem sempre é o que o 

usuário necessita, devido ao desconhecimento dos usuários daquilo que precisam ou pela 

desinformação acerca da existência da solução de seus problemas, ou também por não terem 

disponibilidade para pagar pelos serviços ou devido a não terem acesso a eles. Em alguns 

casos, quando o profissional está disponível a escutar para além da queixa explicitada pelo 

paciente, até mesmo a oferta pode ser modificada ou ampliada, produzindo o interesse e 

confiança por uma nova demanda. 

Considerando o conceito de oferta, podemos dizer que ela se relaciona à 

disponibilidade, ao tipo e à quantidade de serviços de saúde disponíveis, bem como aos 

recursos tecnológicos ou humanos, sendo também importante a localização geográfica, a 

cultura médica local dos trabalhadores que executam os serviços, e sua dimensão política: 

quais interesses um determinado prestador tem ao ofertar determinados serviços 

(STARFIELD, 2002). No contexto do SUS, busca-se também considerar a oferta em termos 

da pertinência e da qualidade: o atendimento de necessidades efetivas do usuário, no menor 

tempo e com o menor desconforto possíveis. 

Nesta perspectiva, podemos destacar que o encontro entre os serviços de saúde e a 

demanda e oferta passa não somente pela disponibilidade técnica e tecnológica de cada parte 

envolvida, mas de seu contexto político: como cada serviço vê o usuário? Quais apostas para 

qualificar a atenção são feitas? De que modo a integralidade está pautando as decisões 

relativas à oferta? 

Pinheiro (2009) afirma que a divisão entre oferta e demanda faz que a relação entre 

elas não seja vista devido à tendência destes conceitos serem analisados separadamente, sendo 
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que a demanda fica vinculada apenas aos usuários ou consumidores e a oferta seja ligada 

exclusivamente aos trabalhadores e gestores dos equipamentos de saúde.  

Trazendo estes conceitos para o cenário das práticas diárias de saúde, notamos que 

vários são os ajustes que seriam necessários em relação à definição da oferta. Quando são 

ofertados novos equipamentos de saúde para promover o acesso a determinados serviços, ou 

mesmo melhorar a qualidade de serviços existentes, espera-se que tais estratégias se deem a 

partir de estudos prévios das necessidades. No caso das UMS, alguns dos entrevistados têm 

clareza acerca dos estudos que precisam ser feitos antes de se ofertar algo: 

 

(...) eu acho que é assim, não é feito um estudo antes, igual, aqui em São Mateus, 

tem uma demanda muito grande na Saúde da Mulher, ultrassom transvaginal, 

mamografia, e Saúde do Homem tem vagas no sistema e agora será instalada uma 

carreta para a Saúde do Homem. Eu acho que deveria ser feito o estudo para estar 

oferecendo o serviço, pois uma das principais metas destes serviços (Unidade 

Móvel) é acabar com a lista de espera, oferecendo uma demanda que não estava 

prevista, uma demanda extra. Então, vai instalar, estuda primeiro as necessidades 

para oferecer os serviços certos (Enfermeiro 2). 

 

 

Santos (2004) aponta que o perfil da oferta regional das ações de serviços de saúde 

deve ser planejado e explicitado em metas de ação de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, devendo ser acompanhadas por indicadores de qualidade e impacto na saúde dos 

usuários.  

Outros entrevistados referem que a montagem de algumas UMS pode se atrelar a 

algum tipo de uso político como, por exemplo, a escolha do local onde será instalada, que 

pode se dar não apenas devido à demanda local, mas para dar visibilidade à gestão que 

ofereceu o serviço.  

 

Eu tenho críticas no sentido de que se usava a saúde muitas vezes pra questão de 

apoio de voto, acho que teria em qualquer lugar isso, melhorar as questões da 

saúde perto de épocas eleitorais isso também acontecia (Dentista 1). 

 

Quando for implantar um equipamento de saúde, eu acredito que é necessário 

verificar o território primeiro, a sua necessidade, e depois implantar a UMS. E não 

querer dizer que está fazendo um bom serviço e colocar um chavão político, que é a 

Saúde do Homem (Enfermeiro 2). 

 

 

O relato anterior aponta para a mensagem que as carretas podem transmitir, pela sua 

exposição aos cidadãos que passam nos locais onde estes equipamentos estão instalados.  

Em contrapartida, os entrevistados também chamaram atenção para a necessidade de 

intervenção política para a normalização das UMS, apontando para a necessidade de se 

estabelecer critérios de operação que possam funcionar em conformidade com os princípios 
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do SUS e em favor do cuidado pretendido por este serviço: 

 
Do ponto de vista das UMS, já há uma necessidade de intervenção mais política (...) 

de consolidação de normativas dentro das Unidades Móveis (Médico 1). 

 

 

Em síntese, as UMS se apresentam como ampliação da oferta de um conjunto de ações 

de cuidado em saúde, algo reconhecido pela maioria dos entrevistados e usuários do sistema 

de saúde. Contudo, fica evidente nas falas que tornar a oferta possível de ser acessada envolve 

ações adicionais por parte dos trabalhadores e usuários, que acabam buscando por conta 

própria informações sobre serviços ou campanhas, como fluxo de atendimento, horário de 

funcionamento, e orientações sobre quais exames são oferecidos. Como isto tende a ocorrer 

de forma precária, diversos encaminhamentos são feitos de forma imprecisa, gerando desgaste 

para os usuários e sobrecarregando o sistema. Outro problema diz respeito ao tipo de serviço 

ofertado, nem sempre reconhecido, pelos trabalhadores, como aquele que seria prioritário para 

uma determinada região. 

 

5.2 Acesso  

 

Acesso é um conceito amplo e diversas vezes sua colocação é feita de forma imprecisa 

e sem clareza em sua relação com os serviços de saúde. Este conceito tem variações entre os 

autores e nota-se que sofre variações ao longo do tempo e do contexto (TRAVASSOS et al., 

2004). Starfield (2002) apresenta dois apontamentos em relação ao conceito de acesso: um 

relacionado à acessibilidade, à forma como os usuários chegam até os serviços, e o outro 

relacionado à maneira como o usuário experimenta o serviço.  

Donabedian (1973), já no início de suas publicações, elencava dois aspectos da 

acessibilidade, sendo eles: o sócio-organizacional, relacionado a dimensões da oferta de 

serviços, e o das condições geográficas de acessibilidade, que incluem o tempo gasto para 

locomoção e os custos com o percurso. Nesta direção, Starfield (2002) contribui afirmando 

que o acesso engloba a relação geográfica entre as instituições físicas de saúde e o indivíduo 

que delas necessita, considerando o tempo necessário para alcançar e obter os serviços.  

Existem várias razões alegadas para a utilização de unidades móveis, sendo uma delas 

a ampliação do acesso dos pacientes à assistência em saúde, principalmente ao nível 

especializado de atenção (ALBIERI et al., 2015; BORYSOW et al., 2017; LIMA & SOUZA, 

2005; SHARMA et al., 2011). Porém, diversos relatos apontam que a maioria dos usuários é 



34 

 

encaminhada para UMS distantes de suas áreas de abrangência ou de seu território, 

dificultando seu deslocamento.  

 

(...) uma das coisas que ela contou, um pouco de dificuldade, foi o fato dela ter se 

deslocado até Guaianases para ter feito este procedimento. No ponto de vista dela, 

ela como usuário do SUS, deveria ter mais próximo dela um serviço compatível, 

mas a realização do serviço em si ela demonstrou estar satisfeita, ela lamentou 

somente o fato de não ser em São Mateus ou no extremo de São Mateus o serviço e 

ela precisou ir em Guaianases fazer o procedimento que estava precisando 

(Assistente Social 1). 

 

 

Presenciei muito paciente de local muito distante ir fazer pequena cirurgia na 

carreta; ele morava às vezes no Capão Redondo e vinha realizar a cirurgia no Vale 

do Anhangabaú (Técnico de enfermagem 2). 

 

 

(...) em relação à distância também, pois imagino que a unidade móvel deve estar 

próxima do usuário e a carreta está longe, dificultando o acesso (Enfermeiro 1). 

 

 

Paradoxalmente, as UMS parecem receber usuários de regiões variadas, sendo extenso 

o raio de sua abrangência:  

 
A Unidade fixa difere da Unidade Móvel só em diversidade de pacientes, porque na 

unidade fixa ela recebe vários pacientes durante o dia, mas daquela região, daquela 

comunidade, e a Unidade Móvel favorece pessoas de várias regiões que por vezes 

não têm tanto acesso à questão de exames (Técnico de enfermagem 2). 

 

Considerando que o acesso envolve distância, tempo e gastos (transporte e outros) 

para chegar ao local de atendimento, encontramos insatisfação quanto à localização 

geográfica das UMS. Alguns entrevistados destacaram o fato de a distância maior ser aceita 

por ser a oportunidade de passar pelo exame e sair da fila. 

 
Às vezes, atendiam pessoas de bairros distantes, mas era a oportunidade que o 

paciente tinha de conseguir fazer exames difíceis de conseguir. Por vezes, o 

paciente se deslocava de longe, mas ele não podia perder esta oportunidade de sair 

da fila (Técnico de enfermagem 2).  

 

 

O que o pessoal reclamava era da distância, porque teve uma época que as 

Unidades Móveis ficavam em Itaim ou em lugares longe daqui de São Mateus, mas 

mesmo assim conseguimos diminuir a fila (Enfermeiro 2). 

 

Neste último relato, fica evidente que o profissional valoriza o fato de terem 

conseguido oferecer atendimento à demanda que, até então, estava difícil de ser resolvida. São 

falas que demonstram que os profissionais consideram a importância do serviço estar mais 

próximo dos moradores; porém, não existir esse recurso seria ainda mais danoso. 



35 

 

Os relatos apontam para o fato de esta situação ser comum, significando uma 

quebra de direitos, conforme a fala de uma entrevistada, que indica a importância de a 

comunidade organizar-se para reivindicar serviços próximos: 

 
Tem muitas pessoas que estão na mesma região que não têm o acesso; elas não 

conseguem chegar até lá, é oneroso, é distante, difícil, porque a vida no território é 

difícil, o acesso a emprego (...) é difícil, então o deslocamento é difícil, e os 

princípios do SUS não são cumpridos, e isto não cabe à gestão, no primeiro 

momento, conhecer, planejar e mobilizar a comunidade a participação social, pois 

a partir do momento que a comunidade conhece os serviços e sabe de onde vem o 

recurso e tem como participar, se organizar e cobrar do poder público que tenha 

um serviço próximo. Tem que monitorar as ações, para saber de que forma os 

recursos estão sendo utilizados e mostrar que seu território não está sendo 

contemplado (Assistente Social 1). 

 

 

Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários, “todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de saúde” (BRASIL, 2011, p. 3). Pensar em acesso ao 

SUS a partir da realidade concreta dos diversos pacientes é algo fundamental, conforme a 

profissional sinaliza. Observa-se no discurso anterior a ênfase na importância da participação 

social para que as políticas de saúde possam ir além da oferta, ampliando as possibilidades de 

acesso. Outra questão presente no relato é o fato de a profissional não identificar na gestão o 

papel de contribuir para com esse processo. Ao pensarmos no peso da participação social e da 

tomada de consciência dessa realidade, não seriam também o gestor e todos os demais 

trabalhadores do serviço agentes importantes na construção desse benefício?  

Ademais, um profissional faz considerações em termos de estrutura do equipamento, 

que deveria estar pronto para receber diferentes usuários de maneira acessível:  

 
Agora, na minha visão, faltava estrutura melhor, como estrutura para receber 

cadeirantes. Não tínhamos tanta mobilidade em questão de espaço. Uma vez 

recebemos um cadeirante e o atendimento foi muito difícil nos banheiros móveis: os 

degraus eram altos e portas pequenas (Técnico de enfermagem 3). 

 

 

Vale ainda destacar que o acesso a exames e consultas é agilizado pelas UBS em casos 

emergenciais que são encaminhados por meio da vaga verde, conforme relato de uma 

entrevistada. 

  
A vaga verde é um dispositivo que temos no SUS onde você pode passar em 

atendimento de uma forma mais rápida, pois é considerado algo mais para 

emergência (Assistente Social 1). 

  

Este modo de uso das cores para atendimento mais rápido é uma ferramenta de 

organização dos serviços utilizada no acolhimento por classificação de risco. É uma forma de 
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verificar a prioridade do atendimento conforme a necessidade singular do usuário e não por 

ordem de chegada. Os exemplos de utilização são: vermelho: atendimento imediato; amarelo: 

urgência – atendimento o mais rápido possível; verde: prioridade não urgente; azul: consultas 

com baixa complexidade – atendimento conforme horário de chegada (BRASIL, 2004a).  

Em contraste com as dificuldades de acesso às UMS urbanas, as UMS fluviais da 

região amazônica foram citadas por um dos entrevistados. Nestas unidades e regiões, diversas 

esferas de governo são envolvidas, como se evidencia na fala que se segue: 

 

(...) pois era uma região de fronteira, e tínhamos o apoio do Exército Brasileiro que 

ajudava nessa questão da logística também, mas tínhamos muitas solicitações das 

comunidades indígenas e todo o trabalho era acompanhado e autorizado pela 

FUNASA e o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), e também da Secretaria 

Municipal e tínhamos todas as autorizações e as solicitações vinham das próprias 

comunidades (Dentista 1). 

 

 

As UMS são necessárias para esta população cuja única alternativa é o acesso fluvial, 

até em casos de emergência, como relata o entrevistado: 

 
No Amazonas, onde acesso fluvial era o único possível, então nosso atendimento era 

muito importante pra eles, devido à dificuldade de acesso e de vias de transporte na 

região; eles conseguiam vir pra cidade eventualmente, mas eles não tinham nenhum 

apoio básico de comunicação ao ponto de chamar uma ambulancha, nós não 

chamávamos de ambulância e sim ambulancha, porque eram barcos que faziam os 

resgates, mas eram extremamente difíceis de chegar na região. A região onde morei 

se chama São Gabriel da Cachoeira (Dentista 1). 

 

Nestas regiões, além dos atendimentos emergenciais, as UBSF trabalham visitando as 

comunidades por 20 dias no mês; nos demais dias, as UBSF ficam ancoradas em solo na sede 

do município, pois, assim, as equipes podem realizar planejamento e treinamentos. O 

entrevistado aponta para a dificuldade da contratação de profissionais para trabalhar nestas 

regiões, seja devido ao receio da periculosidade e insalubridade ou devido ao isolamento, 

ainda que sejam oferecidos altos salários, conforme a fala a seguir: 

 

(...) o recurso humano, devido à dificuldade e o problema de insalubridade da 

região, é que impede ou que desencoraja muitos profissionais na área da saúde a 

irem pra essas tais regiões, então você tem uma dificuldade muito grande de 

pessoas se disporem a trabalhar em regiões tão isoladas do mundo. Vou dar um 

exemplo pra você: o presidente do Conselho Municipal, a nossa unidade, o Hospital 

de Guarnição do Exército, a CENZA, DSEI e a FUNASA, FUNAI, nós nos juntamos 

pra contratar um médico ortopedista, porque a gente ficava mandando as pessoas 

com problemas ortopédicos pra Manaus, e era muito caro pra gente ficar pagando 

passagem de avião pra eles, então a gente fez uma proposta pra recém formados da 

residência de ortopedia, oferecendo mais de trinta mil reais com transporte, 

hospedagem e alimentação, e durante dois anos não apareceu ninguém. Quando 

eles ficam sabendo da dificuldade que é morar em um lugar desse, e da 
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insalubridade que é, a periculosidade do lugar, eles ficam receosos de trabalhar em 

lugares como esses (Dentista 1).  

 

 

Observa-se que as UBSF e outras ações de saúde na população Ribeirinha em geral 

contrastam com as UMS em relação ao acesso. Enquanto as UBSF aproximam-se dos 

usuários, viabilizando a utilização dos serviços pelos usuários, as UMS urbanas parecem não 

superar o obstáculo da distância e necessidade de transporte (com o custo correspondente) dos 

usuários do sistema. Parecem ser utilizadas como unidades regionais, recebendo 

encaminhamentos de usuários de moradia distante. 

  

5.3. Condições de atendimento 

 

 Vários foram os aspectos relatados nas entrevistas que tratavam do trabalho cotidiano 

com os pacientes e também de questões relativas ao processo de trabalho de cada profissional. 

Reunimos os trechos referentes a estes pontos e consideramos que eles tratam das condições 

de atendimento, que envolvem questões que afetam a relação entre profissionais e usuários, 

como aspectos da organização do processo de trabalho e também aspectos estruturais do 

serviço.  

Alguns profissionais apontam para o estranhamento dos usuários em se realizar 

exames específicos em caminhões e contêineres. Observa-se que, em relação às questões 

estruturais, alguns relatos apontam para uma mudança de visão em sentido favorável quando 

entravam nestes equipamentos, em contraste com certa estranheza que seu aspecto externo 

causava à primeira vista, conforme relatos abaixo: 

 
Bem, para quem chegava, à primeira vista poderia até achar estranho por estar no 

pátio e fazer exame dentro de um caminhão, mas quando entravam dentro das 

carretas muitos pacientes acabavam se impressionando positivamente pelos 

equipamentos novos e por ter ar condicionado (Técnico de enfermagem 3). 

 

Na época, eles relataram que gostaram muito do atendimento, foram pensando que 

seria de uma maneira e se surpreenderam positivamente. Na época, foi feita muita 

endoscopia, e eles pensavam “como será feita um endoscopia numa carreta?”. Mas 

viram que toda a estrutura era boa, com todo o equipamento necessário. Nem 

parecia uma carreta lá dentro (Enfermeiro 2). 

 

 

Um dos entrevistados faz referência a um antigo trabalho, destacando o processo 

dinâmico, que incluía certo improviso, que percebeu acontecer no processo de trabalho nas 

UMS: 
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Nas UMS tudo era muito dinâmico, parecia um grande evento, sabe, monta a 

estrutura, desmonta, improvisa... fazia com que eu lembrasse do tempo em que eu 

trabalhava no buffet (Técnico de enfermagem 3). 
 

Ainda em conexão com esse processo dinâmico do trabalho, outro aspecto foi 

destacado na fala dos entrevistados, dessa vez entendendo que a dinâmica do trabalho, 

atravessada por metas quantitativas, produzia efeitos diretos na produção do cuidado prestado 

ao usuário e também na equipe de saúde. Os entrevistados falam de um tipo de atendimento 

em série, que parece desconsiderar aspectos importantes no cuidado. 

 

(...) e talvez diminuírem as metas, porque com estas metas precisávamos correr com 

tudo e o atendimento ficava a desejar e, pior, não tínhamos ganho algum em 

cumprir metas, precisávamos acelerar os pacientes; o médico ganhava por exame 

realizado, nós não (Técnico de enfermagem 3). 

 

Fica aqui expresso por este entrevistado o descontentamento por trabalhar sob pressão 

das metas. Se o médico tinha a motivação de receber segundo a quantidade de procedimentos, 

isso não ocorria com os outros profissionais, o que parecia ampliar o descontentamento. De 

todo modo, estas metas nas UMS operam uma determinada maneira de “acelerar os 

pacientes”, retratada nesta fala do trabalhador, que sugere um modo de atender que sobrepõe 

o alcance da meta à qualidade do cuidado. Busanelo (2012) aponta que as metas 

organizacionais são, em suma, um sistema de controle típico que envolve quatro passos 

principais: “(i) estabelecer parâmetros de desempenho; (ii) medir o desempenho; (iii) 

comparar o desempenho com os parâmetros e determinar desvios; e (iv) tomar medidas 

corretivas caso necessário. Entrevistados apontaram para a difícil conciliação entre a 

preocupação com o quantitativo das metas e a qualidade do atendimento prestado:  

 

(....) era uma desorganização muito grande nas Unidades Móveis. Atuei em (...), e 

notava uma preocupação com o cumprimento das metas sem muita preocupação 

com os doentes deste serviço (Enfermeira 3). 

 

Nas salas de ultrassom, posicionavam pacientes ao mesmo tempo, em duas salas; o 

médico saia de uma sala e ia para outra sala que ficava ao lado. As portas eram de 

correr e ficava nervoso quando estava mal posicionado porque ele perdia muito 

tempo e ele ganhava por exame realizado (Enfermeira 3). 

 

Outro ponto era em relação à quantidade de exames de endoscopia. Por exemplo: 

muitos pacientes, poucos endoscópicos. Eu notava que o mais importante era a meta 

a ser atingida, nunca o paciente era importante (Enfermeira 3). 

 

O paciente chegava e por mais que tivesse agendado um horário, o paciente, ao 

chegar, via diversas pessoas e talvez não causasse conforto neste paciente o 

ambiente; eu via desconforto no atendimento em massa, principalmente no pós-

exame, na minha visão, de ver um atendimento em massa no geral (Técnica de 

enfermagem 2). 
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Acho que o atendimento é muito rápido no ultrassom. Colocávamos dois pacientes 

em cada sala, posicionados, e na Endoscopia precisávamos agir da mesma forma. 

(Técnico de enfermagem 3). 

 

 

 

Nunes Filho (2006) atenta para o fato de que as metas devem ser avaliadas, revisadas e 

discutidas anualmente nas comissões intergestores, secretarias e conselhos municipais. No 

caso das UMS, e considerando-se estes efeitos, o estabelecimento de metas seria uma 

estratégia benéfica para se alcançar qualidade no atendimento? Um dos trabalhadores apontou 

sua insatisfação em realizar um atendimento muito rápido, realizando dois procedimentos ao 

mesmo tempo, conforme o relato a seguir: 

 
(...) o atendimento era como se fôssemos verdadeiros robôs, porque eu chamava o 

doente e já ia fazendo a triagem, ao mesmo tempo que eu puncionava o acesso 

venoso dele (Enfermeiro 3). 

 

 

O entrevistado relata não somente o descontentamento com o tipo de atendimento 

ofertado ao usuário, no qual a preocupação final era “bater a meta”, sem preocupação com o 

paciente que estava em situação vulnerável; relata ainda um esforço físico prejudicial a sua 

própria saúde. 

 

Para o doutor fulano ganhar mais, então, na Endoscopia, eu também posicionava 

dois pacientes, um em cada sala, e sobrecarregava a coluna, levando o paciente 

ainda bem sedado para as poltronas e tinha que tirar ele logo da poltrona, porque 

logo colocava outro ali (Enfermeiro 3). 

 

 

Nas falas, fica claro que os efeitos de um atendimento em série ocorrem tanto em 

usuários quanto em trabalhadores, que sentem descontentamento com o cuidado oferecido. Os 

mecanismos e combinações para que o cuidado ocorra são diversos, sendo necessárias 

pequenas atitudes para demonstração de um cuidado em que se note a preocupação com o 

atendimento ao usuário (MERHY, 2003). É notório ainda que este tipo de atendimento pode 

favorecer ações errôneas, como a entrega de laudos equivocados (devido a troca de nomes) e 

laudos incompletos, dentre outras, evidenciando assim um descuidado. Feuerwerker (2011) 

aponta que é necessário construir e pactuar os “significados no cotidiano” que envolvem os 

trabalhadores nos diferentes serviços e, se deixados de lado no automático, a tendência do 

trabalhador é de reproduzir, predominantemente, o descuidado.  

Observa-se uma multiplicidade de questões acerca deste “cuidar em série”. Um 

entrevistado destaca o fato de a vida do usuário estar em risco, como evidenciado a seguir: 
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(...) esse crescimento indiscriminado de unidades móveis pode causar muito 

desconforto para o paciente, pois atender em pouco tempo duas pessoas e rápido é 

colocar a vida do cidadão em risco. Ofertar estas unidades como sendo um serviço 

de baixo custo e fácil acesso é pouco; é necessário analisar, realizando algo mais 

eficaz e construtivo com todos os envolvidos neste processo, garantindo assim todos 

os princípios dos cidadãos que foram garantidos com o surgimento da constituição 

e da democracia (Enfermeiro 3). 

 

 

O entrevistado parece referir-se aos princípios doutrinários do SUS que constam no 

artigo 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1998), sendo o princípio da integralidade o 

principal prejudicado nestas condições de atendimento. Outros entrevistados destacaram as 

más condições da espera por atendimento: tempo prolongado, com exposição ao sol, ao frio e 

às chuvas.  

 

(...) mencionou ter passado por fila, ter ficado em espera, ter esperado muito tempo 

para ter passado em atendimento (Assistente social 1). 

 

(...) mas reclamaram que não têm local para se proteger da chuva, do frio, do sol, 

ficavam no tempo mesmo (Enfermeiro 1). 

 

 

Um dos entrevistados apontou a preocupação para com os usuários, que já se 

encontram apreensivos esperando os resultados de seus exames e têm de aguardar em 

ambientes pouco adequados, sujeitos às intempéries: 

 

 O tempo, em época de temperatura extrema, muita chuva ou muito calor, as 

pessoas não estão habituadas, porque o paciente espera em tendas adaptadas 

próximo dos locais de exame com bebedouros e televisão e ventiladores, mas tendas 

não são locais adequados devido a muito sol, digamos, pra pessoa aguardar seu 

exame. A pessoa já está ansiosa, por que aguardar ali? Esta questão, acredito que 

os pacientes não estão habituados. Esta época que faz temporal de verão, por várias 

vezes estas grandes chuvas impossibilitaram o atendimento na Unidade Móvel 

(Técnico de Enfermagem 2). 

 

 

Os trabalhadores também sofrem por tais condições de trabalho e apontam para a 

importância de se considerá-las no planejamento deste serviço: 

 
(...) trabalhávamos sob sol, chuva, faltavam detalhes para se pensar (Técnico de 

enfermagem 3). 

 

 

Dois entrevistados relataram terem sido obrigados a trabalhar em atividades para as 

quais não estavam preparados: 

 

Eu tive uma enfermeira que me obrigava a ficar em um setor que eu não tinha 

habilidade (Técnico de enfermagem 3). 
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(...) eu tinha uma enfermeira difícil que me obrigava a ficar em setor que eu não 

tinha domínio, por exemplo, eu fui escalada para cirurgia de oftalmo mas não tinha 

este domínio e ao questionar ela falava de Deus e em nome dele me mantinha ali; 

misturava-se muito as coisas (Técnico de enfermagem 2). 

  

Ecoando os dois últimos trechos, a gestão local foi referida como um ponto delicado 

referente às condições de trabalho. 

 

(...) além de melhor treinamento da liderança local quanto à organização do 

trabalho e boa integração entre os trabalhadores (Técnico de enfermagem 3). 

 

A dificuldade maior era ter pessoas capacitadas para gerir um ambiente de alto 

fluxo e muitos profissionais em diversas funções, em relação ao menos à unidade em 

que eu estava, muita instabilidade de liderança (...) geralmente formavam líderes e 

enviavam para outras unidades e não tinha um líder de fato (Técnica de 

enfermagem 2). 
 

Outro entrevistado relacionou tais condições à precarização da prestação de serviços 

especializados: 

 

(...) olhando um pouco mais, o que observo é o sucateamento do serviço 

especializado, tão carente; não que falte usuário para realizar o exame e não 

mesmo! (Enfermeiro 3). 

   

 

Trata-se da questão do financiamento do SUS e da terceirização de serviços essenciais 

de saúde. Ainda que tal terceirização fosse defensável em algum sentido, não deveria haver 

um controle apurado de sua qualidade? Alguns entrevistados relataram acerca da necessidade 

de normalização para o funcionamento das UMS, para que sejam mais bem direcionadas 

quanto à organização do trabalho neste tipo de estabelecimento de saúde. 

 

 

(...) a carência de normativas regulatórias com relação às unidades móveis deixa 

muito a desejar quanto à segurança técnica pra execução do procedimento de saúde 

(Médico 1).  

 

(...) creio que é necessário normas e regras de funcionamento (Técnico de 

enfermagem 3). 

 

(...) e fazer uma análise de conjunto de medidas para melhoria, uma verdadeira 

reforma e construção deste tipo de equipamento de saúde, onde fossem realizadas 

normas para funcionamento destes equipamentos, e análise do que de fato abrange 

as necessidades de uma população (Enfermeiro 3). 

 

 

 

Mesmo as normas existentes para as unidades fixas, ao que parece, nem sempre são 

observadas nas UMS. 
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É! Para se adequar a algumas normativas regulatórias sobre a questão do 

dimensionamento e outros padrões que são cobrados dentro destas normativas, que 

por vezes as unidades móveis não conseguem atingir estas normas! (Médico 1). 

 

 

 

De fato, as unidades fixas têm regras e normas, definidas por políticas de saúde como 

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2010a), Políticas Nacionais de 

Atenção à Média e Alta Complexidade, Política Nacional de Atenção às Urgências, dentre 

outras. No caso das UMS, tais normas ainda não existem. 

Em resumo, a despeito da boa impressão causada pelas instalações internas das UMS, 

os destaques dos trabalhadores foram feitos em relação a problemas do atendimento 

decorrentes da pressão das metas: usuários sendo atendidos em condições precárias, 

profissionais insatisfeitos com o trabalho realizado em série. Foram também apontados 

problemas relativos à exposição de usuários e trabalhadores às intempéries, além da notável 

ausência de normas específicas para as ações das UMS. 

  

5.4 Dificuldades de seguimento  

 

 Os fluxos que compõem a assistência aos usuários parecem ter evoluído em alguns 

aspectos, como a regulação ter sido informatizada e também por haver em São Paulo um 

sistema próprio, o SIGA, que representa um avanço. No entanto, a articulação dos 

equipamentos de saúde, assim como dos trabalhadores que fazem parte da atenção básica e da 

atenção especializada, precisa avançar para alcançar a integralidade que pretende a RAS.  

Para Mendes (2011), percorrer este caminho na rede com a intenção de atender às 

necessidades e demandas dos usuários pode ser chamado de cuidado compartilhado. 

Os relatos apontaram uma dificuldade em relação à continuidade do tratamento de 

usuários que dele necessitavam, como tratamentos mais especializados ou acompanhamento 

clínico. 

 

(...) por exemplo: uma cirurgia de catarata pontual, e durante a cirurgia consta que 

o paciente apresenta uma doença na retina ou qualquer outra doença crônica, que 

faz com que será necessário um tratamento posterior, já que o problema primário 

foi resolvido; porém, o outro, com um nível patológico que demanda uma ação com 

maior longo prazo, isto acaba sendo limitado em uma ação de unidade móvel 

(Médico 1).  
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O relato acima demonstra o vazio assistencial que parece ocorrer, em UMS, com os 

usuários que necessitam de continuidade do tratamento e de acompanhamento.  

Observa-se também, no cotidiano, o fato de o fluxo obrigatório ser o retorno 

desnecessário para a Atenção Básica: mesmo tendo conhecimento de que determinado caso 

seja para consulta com um especialista, o médico da UMS tem a obrigatoriedade de 

encaminhá-lo novamente para a AB com a finalidade de marcar nova consulta clínica para 

obter uma nova guia SADT. Em suma, uma etapa que sobrecarrega o sistema e gera demora 

no atendimento da ação especializada requisitada. Na maioria das vezes, o usuário ficará 

aguardando enquanto piora seu quadro clínico, pois, seguindo o fluxo atual, retornará para a 

regulação, aguardará o especialista e não terá a garantia de ser atendido pelo mesmo, inclusive 

em tempo hábil. Fatos como esse são corriqueiros, gerando desconforto e frustração no 

profissional de saúde por este saber da ineficácia do fluxo e da provável interrupção no 

tratamento do paciente: 

 

(...) ela veio pedir o apoio para o Serviço Social, porque ela estava com dificuldade 

neste acesso, neste retorno, para que o médico estivesse vendo o resultado deste 

procedimento em que ela fez e ela relatou as dificuldades (...) (Assistente Social 1). 

 

 

Nesta direção, emergem modos de operar diferentes a fim de garantir a continuidade 

de tratamento como a produção de cuidado em rede a quente, conforme sugerem Bertussi et 

al. (2016), um modo de operar o cuidado partindo da vida do usuário como ponto 

fundamental, de modo que haja entrosamento entre as equipes e os mais variados pontos da 

rede com a finalidade de produzir projetos terapêuticos singulares e compartilhados. Ou seja, 

minimizar a espera do usuário diminuindo o fluxo e otimizando o atendimento. Ora, como 

conseguir isso com UMS, cuja permanência no território será breve?  

Agindo ativamente diante destes impasses, alguns profissionais desenvolvem 

estratégias visando a auxiliar no seguimento do cuidado dos usuários. Um dos entrevistados 

relatou que presenciou a ação de uma enfermeira realizando contato por e-mail na tentativa de 

viabilizar a continuidade do tratamento de um determinado usuário que dele necessitava. 

Chama atenção o fato de os profissionais procurarem até mesmo modificar o fluxo para 

atender a necessidade do usuário.  
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Uma ocasião, foi detectado pelo médico um câncer de mama, mas foi passado pra 

enfermeira, ela mandava um e-mail para a regulação para possível prioridade e 

contato com a UBS (Técnico de enfermagem 3). 

 

 

 

Algumas falas apontam para o descontentamento quanto à referência e à 

contrarreferência nas UMS, principalmente porque, em sua maioria, estabelecem contratos de 

curtos períodos. Tais contratos deixam os profissionais inseguros quanto à continuidade do 

tratamento dos usuários que utilizam este tipo de recurso, principalmente quando se trata de 

pacientes que dependeriam de acompanhamento continuado.  

 
Quanto às desvantagens, a questão do atendimento a longo prazo que você algumas 

vezes tem pacientes com doenças crônicas que precisam de uma reavaliação e um 

acompanhamento maior, a longo prazo, isto dificulta o atendimento, já que estas 

unidades muitas vezes são contratos de curto permanência e são deslocadas para 

outros locais (...) (Médico 1). 

 

 

Uma entrevistada relatou que apenas os exames alterados eram direcionados pela 

enfermeira à UBS de origem, conforme segue: 

 

Não sei falar muito sobre isto, apenas exames alterados eu observava a enfermeira 

retornando este usuário para a UBS de origem (Técnico de enfermagem 2).  

 

 

A dificuldade de retorno ao especialista faz que este usuário dirija-se a outros 

municípios ou pague consultas ditas populares em uma destas empresas que temos nas 

grandes cidades na tentativa de solucionar seu problema; ou ainda que acabe por procurar 

pessoas, como políticos, que possam ajudá-lo a “furar” a fila antes que seja tarde, como 

mencionado pelo entrevistado a seguir: 

 

 
Depois que o paciente realiza seu exame e pega o resultado, ele retorna no médico, 

é tranquilo; vejo problema, mesmo, só quando ele tem um diagnóstico com alguma 

enfermidade em seu exame. Retornar à fila pode significar morrer aguardando uma 

cirurgia. Bem, assim, neste caso, muitas pessoas recorrem a ir em outros municípios 

nesta tentativa de realizar cirurgia ou utilizar de algum conhecimento para furar 

literalmente a fila (Enfermeiro 3). 

 
 

 

Por outro lado, um entrevistado relata o fato de que a dificuldade de contrarreferência 

apresenta-se em todos os níveis da atenção à saúde, parecendo estar justificando o 

funcionamento das UMS nas condições atuais. 
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Acredito que não seja somente em unidades móveis, mas é um problema contínuo 

em referência e contrarreferência em qualquer atuação: primária, secundária e 

terciária; essa comunicação, ainda há uma necessidade de aprimoramento, 

principalmente na contrarreferência (Médico 1). 

 

 

Em síntese, observou-se que a dificuldade de continuidade do tratamento de 

determinados usuários com problemas crônicos que exijam acompanhamento é uma 

preocupação constante dos trabalhadores, sugerindo que as UMS não teriam estrutura 

organizacional para direcionar estes usuários e articular-se com a rede. Para preencher vazios 

assistenciais, os usuários procuram outros municípios com a finalidade de serem atendidos. 

Observa-se que o atendimento em UMS ocorre sem garantir a continuidade adequada do 

tratamento. 

 

* 

 

Um último aspecto digno de nota não apareceu no relato dos entrevistados, mas nas 

recusas a participar da pesquisa, decorrente do medo de sofrer represálias das empresas 

contratantes. Isto aponta para o silenciamento dos trabalhadores que pode estar sendo 

produzido pela privatização da saúde. Se pesquisas se tornam ameaças, como fazer avançar o 

sistema? A serviço de quem, afinal, deve estar o SUS?  
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Andando, por motivo de força maior 

Eu queria muito ir embora dali 

Já tinha me cortado e estava na calçada 

sem fazer ideia 

Enquanto eu dançava, 

tinha um desenho no chão que corria 

Tudo de acontecer acontecia 

E na calçada eu sentada vivia 

Sem fazer ideia... 

 

Sem fazer ideia – Karina Buhr 

 

Conforme apresentado logo no início, houve mudanças no processo desta 

investigação. Iniciei esta pesquisa dizendo o quanto me preocupava o cuidado ofertado aos 

usuários nas UMS e de que forma poderia haver ações resolutivas e acolhedoras em relação 

ao atendimento dos usuários. A partir da proposta de investigar a produção do cuidado nas 

UMS, o foco estava apoiado no meu olhar como gestora de um serviço de saúde e, conforme 

se deu o percurso no mestrado, como pesquisadora, que foi aos poucos se aprofundando em 

várias questões que atravessam o processo de trabalho e como eu estava implicada neste. Ou 

seja, estava interessada nas questões voltadas ao que entendia como melhorias, tais como: 

qualidade do serviço ofertado, acolhimento do usuário e do trabalhador, melhoria da 

capacitação dos trabalhadores, diminuição das filas durante o atendimento nas UMS, 

preocupação com o local de espera no sentido de ampliação do local e colocação de 

bebedouros, preocupação com a integração dos diversos profissionais envolvidos na produção 

do cuidado, agendamentos com melhor qualidade para usuários e trabalhadores, e “bater as 

metas mensais” para não deixar de receber o repasse da prefeitura. Entretanto, pensava 

sempre partindo do meu compromisso, com o objetivo de acolher da melhor maneira possível 

toda a população que ali chegava, acreditando que as UMS eram acessíveis, resolutivas e 

neutras em relação às disputas políticas no SUS, pois eram ofertados exames para usuários 

que estavam havia quatro anos nas filas de espera. A quantidade parecia-me muito importante, 

mesmo que já considerasse a importância da qualidade do cuidado produzido. 

Ao retomar e aprofundar questões relacionadas à Reforma Sanitária e outras – tais 

como o lugar das parcerias público-privadas no SUS, a integralidade, o acesso, e a oferta dos 

serviços –, foi se aprimorando a compreensão de questões que se apresentavam como 
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impasses; mais ainda, tornou-se possível avaliar e pensar em apostas mais condizentes com os 

pressupostos políticos e ideológicos do SUS. 

Num primeiro momento, supunha que para solucionar nossos impasses deveria haver a 

normalização desse serviço, o que solucionaria vários dos problemas elencados. O avanço no 

mestrado e as leituras de diversos autores foram auxiliando na compreensão das políticas 

públicas de saúde. Emergiram então questionamentos acerca da existência deste tipo de 

equipamento de saúde e qual seria sua função na rede de serviços de saúde, surpresas, 

resistências, medos e receios em mim e nos trabalhadores, sobretudo em aceitar serem 

entrevistados. Em dado momento me senti paralisada. Somente nos últimos momentos da 

pesquisa, lendo um texto de Merhy (2004), quando ele relata sobre um aluno que estava 

implicado na pesquisa, consegui entender parte do que estava acontecendo comigo. 

  

Quando tive a oportunidade de conversar com este pesquisador se ele também tinha 

percebido aquela dificuldade no momento da análise que ele ficava com certo 

incômodo para falar disso. Insisti, dizendo que tinha algo mais delicado 

acontecendo com ele, pois o estudo parecia que mobilizava algo, mais do que suas 

opções ideológicas e teóricas. Disse-lhe que a ideia de sujeito interessado não 

retratava o que ocorria e que, provavelmente, ele tinha se defrontado consigo 

mesmo no material. Sugeri-lhe que a pesquisa tinha-lhe colocado em autoanálise 

enquanto sujeito social (MERHY, 2004, p. 1). 

 

 

Entrar em contato com isso teve como um dos grandes ganhos minha autoanálise. 

Uma ampliação em relação a conceitos, à rede de serviços e diretrizes, ao mesmo tempo em 

que, me colocando no lugar de usuária e trabalhadora do sistema, foi sendo possível me 

pensar como sujeito em ação a partir da minha implicação (MERHY, 2004, p. 7). Meu 

pensamento direcionado à saúde como um espaço democrático, num sentido mais amplo, 

assim como um olhar mais atento em relação aos interesses das empresas privadas na saúde 

pública como mercado me auxiliaram nisso. 

Tendo uma direção e uma preocupação enquanto gestora, notei que, na realidade, o 

questionamento que estava buscando era muito mais amplo e sério, exigia desconstrução em 

relação às ideias pré-existentes por mim concebidas, seja do ponto de vista do serviço e do 

SUS, seja em relação aos trabalhadores e trabalhadoras do sistema. 

Percebi que as UMS eram muito mais numerosas no Brasil do que supunha, e que 

continuaram se propagando ao longo desta pesquisa. As produções do cuidado ofertado nessas 

unidades estão envolvidas também com interesses políticos e organizacionais diversos, o que 

pode ser um dos motivos pelos quais muitos dos possíveis entrevistados tiveram medo ou 

receio de participar desta investigação, mesmo sendo garantido o sigilo.  



48 

 

Como podemos observar nos resultados e nas discussões, a dimensão da informação 

atravessou todos os temas envolvidos, estando relacionada ao tipo de serviço ofertado, ao 

agendamento, ao intercâmbio entre os serviços e entre os trabalhadores e destes com os 

usuários atendidos. Mais ainda, faltam muitas informações em relação à construção e ao papel 

democratizante do SUS como política pública de saúde, algo que poderia se dar, por exemplo, 

com a criação de espaços de educação permanente que facilitem a construção desse 

pensamento e de ações condizentes com isso. 

Foi possível concluir que existem diversos entraves para a produção do cuidado: na 

própria dinâmica de trabalho nas UMS, quando, por exemplo, ocorrem divergências quanto ao 

horário que consta no agendamento e ao horário real de atendimento; a ausência de 

informações importantes no agendamento entregue ao usuário, ausência de explicação na 

entrega do agendamento ao usuário, assim como ausência de informação sobre as condições 

de atendimento. 

É histórico nos serviços de saúde a desvalorização da informação adequada ao 

paciente e aos profissionais. Poderíamos, por exemplo, citar a famosa “letra de médico”, que 

dificulta o acesso dos profissionais e dos usuários aos registros médicos, ao mesmo tempo 

observamos em vários relatos desta pesquisa e atendimentos cotidianos que ainda é menos 

valorizada a importância de escutar as teorias que o paciente produz sobre si e sua doença, 

bem como o esforço do profissional de saúde em transmitir determinadas informações e 

assegurar-se de que foram compreendidas pelo paciente. 

No item condições de atendimento, observou-se que existem condições precárias de 

atendimento que expõem trabalhadores e usuários a situações penosas. Quanto ao acesso, as 

UMS são propostas como alternativas para se chegar mais próximo da população em locais 

distantes, mas os relatos apontaram que, por vezes, o usuário é direcionado para UMS 

distantes de sua unidade de referência, causando transtornos, inclusive financeiros, ao usuário.  

No tema relacionado às condições de atendimento, observa-se a tendência ao 

atendimento em série, priorizando-se – em alguns casos – as metas a serem atingidas em 

detrimento do cuidado integral ao paciente. A não existência de normalização parece 

favorecer tais condições. 

Observaram-se ainda dificuldades quanto à referência e à contrarreferência; o fato de 

os contratos serem de curta permanência, implicando descontinuidade do serviço, gera 

descontentamento nos profissionais pelo fato de os casos graves não terem ao certo um 

direcionamento adequado. Nota-se que uma rede de cuidados, para ser articulada, requer 
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ações e informações compartilhadas, na qual a responsabilidade também é dividida para 

oferecer cuidado de qualidade.  

Observa-se ainda que as UMS fluviais constituem um caso à parte e são necessárias, 

pois não há outro modo de atendimento à população ribeirinha. Nestes locais, parece haver 

maior dificuldade de contratação de profissionais, principalmente médicos, devido à 

insalubridade e à distância destes locais. 

Em síntese, podemos dizer, com base neste estudo, que as principais dificuldades de 

articulação entre a Atenção Básica e as UMS são da ordem do planejamento técnico e 

político: desde a definição das prioridades, com a participação da gestão das unidades da 

ponta, até a logística de instalação e divulgação para as unidades que fariam a referência e que 

deveriam receber a contrarreferência. Contudo, resta ainda se pensar: qual seria a razão para 

se utilizar UMS em vez de se investir em infraestrutura permanente? Se a razão era reduzir 

filas de espera chegando mais perto do usuário, vimos que a proximidade da oferta parece não 

estar sendo atingida. Além disso, a impermanência da oferta dificulta – se não inviabiliza – o 

trabalho em rede; condição para a integralidade do cuidado. Deste modo, considerando o 

objetivo geral desta pesquisa, o de analisar a articulação entre a Atenção Básica e as UMS, 

observamos que ela se dá, segundo os trabalhadores, de modo precário, afetando a qualidade 

do cuidado produzido. É certo que um conjunto de medidas poderia ao menos atenuar estes 

problemas, mas deve-se perguntar se não seriam medidas paliativas frente à tendência de 

privatização da saúde que parece contaminar os governos. 

Entretanto, pode-se resistir com os recursos que se tem. É neste sentido que pensamos, 

como produto desta dissertação, em ações de educação permanente que possam qualificar a 

atenção e a articulação entre tais serviços, problematizando e criando caminhos para que a 

universalidade, a equidade, e a integralidade, apesar de tudo, sejam uma realidade no SUS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBIERI, Flavius Augusto Olivetti et al. Ação Estratégica para Implementar o Acesso aos 

serviços de Saúde Especializados nos Vazios Assistenciais da Metrópole: As Unidades 

Móveis da Rede Hora Certa. 2015 – 3 fls. Disponível em: <http://pesquisa.bvsalud.org/sms 

/resource/pt/sms-10223>. Acesso em: 29 abr. 2018. 

 

ARRUDA, D. Sistemas de Informação e alocação de recursos. Dissertação de Mestrado em 

Saúde Coletiva –Instituto de Medicina Social da UERJ, 1998. 

 

BAHIA, Ligia. A privatização no sistema de saúde brasileiro nos anos 2000: tendências e 

justificação. In: Santos, Nelson Rodrigues; Amarante, Paulo Duarte de Carvalho (orgs.) 

Gestão Pública e Relação Público Privado na Saúde.Cebes - Rio de Janeiro - 2011. 

Dospinível em: http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/10/LigiaBahia.pdf. Acesso 

em 05 mai 2018. 

 

BARBOSA, Estela Capelas. 25 Anos do Sistema Único de Saúde: Conquistas e 

Desafios. Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, São Paulo, p.1-18, 10 jul. 2013. 

Semestral. Disponível em: <http://www.revistargss.org.br/ojs/index.php/rgss/article/view 

/51/102>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

 

BERTUSSI, Débora Cristina et al. Avaliação compartilhada do cuidado em 

saúde: Surpreendendo o instituído nas redes – 1ª Edição – Rio de Janeiro – Hexis – 2016. 

Disponível em: http://historico.redeunida. org.br/editora/biblioteca-digital/colecao-

micropolitica-do-trabalho-e-o-cuidado-em-saude/politicas-e-cuidados-em-saude-livro-2-

avaliacao-compartilhada-do-cuidado-em-saude-surpreendendo-o-instituido-nas-redes-

pdf/at_download/file. Acesso em: 15 jan. 2018. 

  

BIERNACKI, P. & WALDORF, D. Snowball Sampling: Problems and techniques of Chain 

Referral Sampling. Sociological Methods & Research, vol. nº 2, November. 141-163p, 

1981.  

 

BORYSOW, Igor da Costa; CONILL, Eleonor Minho; FURTADO, Juarez Pereira. Atenção à 

saúde de pessoas em situação de rua: estudo comparado de unidades móveis em Portugal, 

Estados Unidos e Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 22, n. 3, p. 879-890,  

Mar.  2017 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S14 

13-81232017002300879&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 maio 2017. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 2016. ed. 

Brasília, DF: Diário Oficial da União, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.g 

ov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 mar. 2016. 

 

_________.Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. 1. ed. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde, Disponível em: <http://conselho.saude.gov. 

br/web_confmundial/docs/l8142.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017. 

 

__________. Lei Federal nº 9637, de 15 de maio de 1998 - Secretaria de Edições Técnicas – 

Brasília – DF – Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 3/leis/l9637.htm. Acesso 

em: 20 mar 2018. 

http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/10/LigiaBahia.pdf
http://historico.redeunida/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_0%203/leis/l9637.htm


51 

 

 

_________. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade  

Fiscal. 4 reimp. Brasília, DF: Secretaria de Edições Técnicas, 4 maio 2000. n. 4, p. 3-103. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream /handle/id/70313/738485.pdf>. 

Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

_________.(2004). Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher: Princípios e Diretrizes  – 1. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2004. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_ mulher.pdf. Acesso em 

20 dez 2017. 

 

_________.(2004a). Ministério da Saúde. Acolhimento e Classificação de Risco nos 

Serviços de Urgência – 1. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_classificaao_risco_servico_urgencia.

pdf. Acesso em 20 dez 2017. 

 

_________.(2010a). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização – (PNH). Acolhimento nas práticas de produção de 

saúde. – 2. ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 44 p.  

 

_________.(2010b) Portaria nº 4279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes 

Para A Organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(sus).. 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 07 jan. 2011. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_port aria4279_301210.pdf>. 

Acesso em: 20 maio 2018. 

 

_________. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde  – 3. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publ 

icacoes/cartas_ direitos_usuarios_saude_3ed.pdf. Acesso em 20 dez 2017. 

 

_________.Ministério da Saúde Departamento de Atenção Básica. NASF: Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família – Volume 1: Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano. 

Caderno 39. 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicaco 

es/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf Acesso em: 15 jul. 2017. 

 

_________. Diário Oficial da Cidade de São Paulo: Dispõe sobre a regulamentação, 

funcionamento e bases diretrizes das UMS de 14 de junho de 2013, p.72-74-75-76. 

Disponível em: https://www.imprensaoficial .com.br/DO/BuscaDO2001Documento_ 

11_4.aspx?link=/2013/diário%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo/junh

o/14/pag_0075_CTGRL3AC70T05e449D7QD24DDSI.pdf&pagina=75&data=14/06/2013&c

aderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaorde

nacao=100075 . Acesso em: 20 jul 2018. 

 

_________. Ministério da Saúde Departamento de Atenção Básica. BARCO: UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - Especificação Técnica. 2014. Disponível em: 

<http://189.28.128.100/da b/docs/portaldab/documentos/especi ficacao_tecnica_ubs.pdf>. 

Acesso em: 15 jul. 2017. 

 

_________. Diário Oficial da Cidade de São Paulo: Dispõe sobre a Criação do Doutor 

Saúde e demais diretrizes das UMS. de 27 de maio de 2017, p.84. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publ%20icacoes/cartas_%20direitos_usuarios_saude_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publ%20icacoes/cartas_%20direitos_usuarios_saude_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicaco%20es/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicaco%20es/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf


52 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2017/di

ario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo/maio/27/pag_0084_DT2P4A6

61D0EHeECJC3BUG47PAB.pdf&pagina=84&data=27/05/2017&caderno=Di%C3%A1rio%

20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100084. Acesso 

em: 20 jul 2018. 

 

_________. (2018). Ministério da Saúde. PNAB: Política Nacional de Atenção Básica. 

Brasília: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, Brasilia, 2018. 114 p. 

Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>. Acesso em: 08 

jan. 2018. 

 

_________. (2018b). Ministério da Saúde. PICS - Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde: Glossário Temático. Brasilia: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da 

Saúde, 2018b. 181 p. Disponível em: <http://portalarquivos2.s aude.gov.br/imag 

es/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

 

_________. (2018c). Diário Oficial da Cidade de São Paulo: Dispõe sobre orientações e 

cuidados de pós-procedimento, funcionamento e bases diretrizes das UMS de 14 de março de 

2018, p.74. Disponível em: https://www.imprensaoficial.com.br/DO/Busca 

DO2001Documento_11_4.aspx?link=/2018/diario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520

sao%2520paulo/marco/14/pag_0075_FO1F76EGV39V5e1F3MR6I1MJ405.pdf&pagina=75

&data=14/03/2018&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o

%20Paulo&paginaordenacao=100075. Acesso em: 20 jul 2018. 

 

_________. Fundação Altino Ventura. Disponível em http://www.fundacaoaltinovent 

ura.com.br/site/?page_id=101. Acesso em 12.08.2017 

 

BUSANELLO, Josefine. Produção de subjetividade do enfermeiro para a tomada de 

decisões no processo de cuidar em enfermagem. 2012. 138 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Enfermagem, Furg, Rio Grande, 2012. Disponível em: <http://repositorio.fu 

rg.br/bitstream/handle/1/5983/josefineb.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

 

CAPOZZOLO, Angela Aparecida. No Olho do Furacão: Trabalho Médico e o Programa 

Saúde da Família. 2003. 273 f.Tese (Doutorado em Medicina). Curso de Medicina, Faculdade 

de Ciências Médicas, Unicamp, Campinas, 2003 

 

CARVALHO, Gilson. A saúde pública no Brasil. Estud. av. São Paulo, v. 27, n. 78, p. 7-26, 

2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142013000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 mar. 2018. 

 

CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. As Necessidades de Saúde como Conceito estruturante na 

Luta pela Integralidade e eqüidade na Atenção em Saúde . In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, 

Rubens Araúo de; Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª 

Edição. Rio de Janeiro – Abrasco – 2009 – 184 pág.  Disponível em: <https://www.cepesc. 

org.br/wp-content/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

CNES. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 2008 - Disponível em: 

http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/10_02_2010_9.51.16.41f407d83e652672c7

5ce698959edca9.pdf. Acesso em: 22 jul 2018. 

  

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/Busca%20DO2001Doc
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/Busca%20DO2001Doc
http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/10_02_2010_9.51.16.41f407d83e652672c75ce698959edca9.pdf
http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/10_02_2010_9.51.16.41f407d83e652672c75ce698959edca9.pdf


53 

 

DONABEDIAN, A. Aspectos da Administração de Cuidados Médicos. Imprensa da 

Universidade de Harvard, Boston – 1973. 

 

DRUCK, Graça. A terceirização na saúde pública: formas diversas de precarização do 

trabalho. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro ,  v. 14, supl. 1, p. 15-43,  Nov.  2016 .   

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script= sciarttext&pid=S1981-

77462016000400015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

FEUERWERKER, L. C. M. A cadeia do cuidado em saúde in Marins,J.J et al (org) 

Educação, Saúde e Gestão, Rio de Janeiro e São Paulo: ABEM- Hucitec, 2011. Disponível 

em: <https://www.researchgate.net/publication/264810763_A_CADEIA DO_CUIDADO 

_EM _SAUDE>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

FONSECA, Fábio Campelo Santos da. In. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Sistemas de informação da atenção à saúde: 

contextos históricos, avanços e perspectivas no SUS. Brasilia-DF, Ministério da Saúde, 2015. 

 

        FRASÃO, Gustavo. Manicoré (AM) ganha primeira Unidade Básica de Saúde 

Fluvial. 2015. Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/35579-manicore-

am-ganha-primeira-unidade-basica-de-saude-fluvia. Acesso em 13.07.2017>. Acesso em: 13 

jul. 2017. 

 

IUNES, Roberto. Demanda e Demanda em Saúde, in Sergio F. Piola; Solom M. Vianna (orgs) 

Economia em Saúde: Conceito e Contribuição para Gestão da Saúde. 5ª edição - Brasília - 

Ipea, 1995 - 099 fls. 

 

LIMA, Luiz Henrique Soares Gonçalves de; SOUSA, Luciene Barbosa de. Análise da 

viabilidade econômica da unidade móvel de um serviço de referência em oftalmologia. Arq. 

Bras. Oftalmol.  São Paulo ,  v. 68, n. 5, p. 609-614,  out.  2005 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492005000500006&lng=p 

t&nrm=iso>. Acesso em 14 ago. 2016. 

 

MAGALHÃES JUNIOR, Helvécio Miranda; PINTO, Hêider Aurélio. Atenção Básica 

enquanto ordenadora da rede e coordenadora do cuidado: ainda uma utopia? Revista 

Divulgação Para Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 51, p.14-29, out. 2014. Trimestral. 

Disponível em: <http://pesquisa.bvsalud.org/ripsa/resource/pt/lil-771495>. Acesso em: 10 jul. 

2018. 

 

MATTOS, R.A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 

merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A.(Org.). Os sentidos da 

integralidade na atenção e no cuidado à saúde. IMS-UERJ, p. 39-64., Rio de Janeiro: 2001.  

 

MELLO, Guilherme Arantes et al . O processo de regionalização do SUS: revisão 

sistemática. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 22, n. 4, p. 1291-1310,  Apr.  2017 .   

Disponível em: <http://www.scielo.br/sc ielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232017002401291&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

MENDES, E. V. As Redes de atenção à saúde. 2ª Edição. Brasília - Organização Pan-

Americana da Saúde – Representação Brasil, 2011. Disponível em: http://www.saude.sp. 

gov.br/resources/ses/perfil/gestor/documentos-de-planejamento-em-sal de/elaboracao-do-

http://www.sa/


54 

 

plano-estadual-de-saude-2010-2015/textos-de-apoios/redes_d e_atencao_mendes_2.pdf. 

Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: 

Merhy, E. E.; Onocko, R. (Org.). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: 

Hucitec, 1997.MERHY, Emerson Elias et al. O Ato de Cuidar: A alma dos Serviços de 

Saúde?. 1999. Disponível em: <http://www.pucsp.br/prosaude/download s/bibliografia/ato 

_cuidar.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

MERHY, Emerson Elias; FRANCO, Túlio Batista. Por uma Composição Técnica do 

Trabalho em saúde centrada no campo relacional e nas tecnologias leves. Saúde em Debate: 

Apontando mudanças para os modelos tecno-assistenciais, Rio de Janeiro, v. 65, n. 27, p.316-

323, 2003. Trimestral. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/ 712/3/T 

ravassos_Viacava_Landmann_Alocacao%20equitativa_2003.pdf#page=141>. Acesso em: 05 

ago. 2018. 

 

MERHY, Emerson Elias. Em busca do tempo perdido: micropolítica do trabalho vivo em 

saúde. In: MERHY, Emerson Elias; ONOCKO, Rosana (Org.). Agir em saúde: um desafio 

para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71-112. Acesso em: 14 ago. 2016. 

 

MERHY, Emerson Elias; CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. A integralidade do cuidado 

como eixo na gestão hospitalar: Uma definição inicial de integralidade. 2003. Disponível 

em: <http://www.iqg.com.br/pbsp/img_up/01317818578.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017.  

 

MERHY, Emerson Elias. O conhecer militante do sujeito implicado: O desafio em 

reconhecê-lo como saber válido. 2004. Disponível em: <http://webcache.googleu 

sercontent.com/search?q=cache:CcxJ4Jkxh3AJ:www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/

capitulos-02.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

MERHY, Emerson Elias. Integralidade: Implicações em xeque. 2005. Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2cFYbiiygy0J:www.uff.br/saudecol

etiva/professores/merhy/artigos-13.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 20 

mar. 2018. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e 

fidedignidade. Ciênc. saúde coletiva , Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 621-626, mar. 

2012. Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid=S1413-

81232012000300007&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 20 dez. 2017.  

 

NUNES FILHO, Walter de Campos. Unidade Móvel de Saúde: Uma Alternativa. 2006. 35 f. 

TCC (Graduação) – Curso de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre', 2006. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/bitstr eam/handl e/10183/ 1 

2324/000567432.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 abr. 2018 

 

OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Gestão Pública e Relação Público Privado na Saúde: SUS: o 

desafio de ser único. 2010. Disponível em: <http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2013 

/10/gestao-publica-e-relacao-publico-privado-na-saude. pdf#page=115> . Acesso em: 08 jan. 

2018. 

 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstr


55 

 

PAIM, Jairnilson Silva. Reforma sanitária e revolução passiva no Brasil. In: Reforma 

sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica [online]. Salvador: EDUFBA; 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, pp. 291-322. ISBN 978-85-7541-359-3. Disponível em: 

<http://books. scielo.org/id/4ndgv/pdf/paim -9788575413593.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

PINHEIRO, Roseni. As Práticas do Cotidiano na Relação Oferta e Demanda dos Serviços 

de Saúde: um Campo de Estudo e Construção da Integralidade. 2009. Disponível em: 

<https://chasqueweb.ufrgs.br/~mauremramos/outros/artigo_roseni1.pdf>. Acesso em: 15 jul. 

2017. 

 

ROCHA, Daniel Carvalho. Gestão do cuidado na atenção ambulatorial especializada: 

elementos para pensar uma política. 2014. 237 fls. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Médicas) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas, Campinas, 

SP, 2014. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/312781>. 

Acesso em: 20 jun. 2018. 

 

RENCK, Décio Valente et al . Equidade no acesso ao rastreamento mamográfico do câncer de 

mama com intervenção de mamógrafo móvel no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. 

Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 30, n. 1, p. 88-96,  Jan.  2014 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X20140001000 

88&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29 abr. 2018. 

 

SANTOS, Nelson Rodrigues. Organização da atenção à saúde: é necessário reformular as 

estratégias de construção do "modelo sus"?. 2004. Disponível em: <http://www.mp.go.gov. 

br/portalweb/hp/2/docs/modelosus.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

SHARMA, Mohita et al. An integrated, mobile service for diabetic retinopathy in rural 

india. Indian J Community Med. Nova Delhi, p. 110-129. set. 2011. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/a rticles/PMC4389507/?report=classic>. Acesso em: 15 

dez. 2017. 

 

SOLLA, J; CHIORO, A. Atenção ambulatorial especializada. In: Giovanella L, Escorel S, 

Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI. In: Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. p. 627-63. 

 

SOUZA, T. P. A norma da abstinência e o dispositivo “drogas”: direitos universais em 

territórios marginais de produção de saúde (perspectivas da redução de danos). 355p. Tese 

(doutorado), Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 

SP, 2013. 

 

STARFIELD, Barbara. Atenção Primária: Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. 3. ed. Brasília: Unesco, 2002. 177 p. Disponível em: <http://bvsm 

s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_primaria_p1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

 

TRAVAGIN, Letícia Bona. O avanço do capital na saúde: um olhar crítico às Organizações 

Sociais de Saúde. Saúde Debate, Rio de Janeiro, Trimestral. v. 115, n. 41, p.995-1006, 10 

out. 2017..  

 

TRAVASSOS, Cláudia et al . Gênero, morbidade, acesso e utilização de serviços de saúde no 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 7, n. 4, p. 687-707,    2002 .   Disponível 



56 

 

em:  http://www.scielo.br/scie lo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232002000400007 

&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

TRAVASSOS, Claudia; MARTINS, Mônica. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 

utilização de serviços de saúde. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 20, supl. 2, p. S190-

S198,    2004 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi 

d=S0102-311X2004000800014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 

VIANA, A.L.A; FERREIRA, M.P.; CUTRIM, M.A.B; FUSARO, E.R.; SOUZA, M.R.; 

MOURÃO, L.;CHANCHARULO, A.P.; MOTA, P.H.S. Política de regionalização do SUS 

em debate: avanços e impasses da implementação das regiões e redes no Brasil. Novos 

Caminhos, n.15 – 2017. In: Pesquisa Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes 

de Atenção à Saúde no Brasil. Disponível em http://www.resbr.net.br/wp-content/uploads/ 

2017/04/Novos_Caminhos_15.pdf Acesso em 30 jul 2018. 

 

VINUTO, Juliana  A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: Um debate em 

aberto. In: Temáticas, Campinas, volume 22n. 44 (p.203-220), 2014. Disponível em:  

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/tematicas/article/ view/2144>. Acesso em: 20 dez. 

2017. 

YUKI, Kenya et al. Role of the Vision Van, a mobile ophthalmic outpatient clinic, in the 

Great East Japan Earthquake. Clinical Ophthalmology, [s.l.], p.691-696, abr. 2014. Dove 

Medical Press Ltd.. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2147/opth.s58887. Acesso em: 20 

dez. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scie%20lo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232002000400007%20&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scie%20lo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232002000400007%20&lng=en&nrm=iso
http://www.resbr.net.br/wp-content/uploads/%202017/04/No
http://www.resbr.net.br/wp-content/uploads/%202017/04/No
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/tematicas/article/
http://dx.doi.org/10.2147/opth.s58887


57 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A presente pesquisa, UMA ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO 

BÁSICA E AS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DA PRODUÇÃO 

DO CUIDADO, tem, como objetivo, analisar a articulação entre a Atenção Básica e as UMS, 

e seus efeitos na produção do cuidado, na perspectiva de trabalhadores da atenção básica. 

Para o seu desenvolvimento serão obtidos dados por meio de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com profissionais médicos, de enfermagem, recepcionistas e auxiliares 

administrativos que trabalham na Atenção Básica e que tenham tido alguma experiência de 

encaminhamento de pacientes a Unidades Móveis de Saúde. A técnica para escolher os 

sujeitos será a bola de neve (snowball ou chain sampling). Este método consiste na 

identificação de sujeitos por meio de indicação de outros sujeitos. Assim, está sendo 

solicitado ao (à) Sr(a). que participe de uma entrevista de aproximadamente trinta minutos, e 

depois indique um outro profissional como sujeito da pesquisa. Os riscos na participação da 

pesquisa são considerados mínimos; algum desconforto na entrevista poderá ser sentido em 

relação a alguma pergunta, situação em que poderá não respondê-la.  

Os benefícios em participar da pesquisa serão predominantemente indiretos, ao contribuir 

para a produção de conhecimento em seu campo de trabalho, mas poderá também beneficiar-

lhe por expor sua experiência de trabalho e refletir sobre ela. 

 Todas as informações fornecidas por você neste estudo serão analisadas em conjuntos com as 

de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de outros profissionais em 

nenhum momento. 

O(A) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados fornecidos pelos participantes, assim como 

qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo.  O(A) Sr(a). não receberá 

nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste estudo. Da mesma 

forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal neste estudo.  Durante o período de sua 

participação, se houver qualquer despesa adicional de sua parte em relação à condução ou 

alimentação o(a) Sr(a). será reembolsado(a). O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu 

consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma.  

 A qualquer momento, se for de seu interesse, o(a) Sr(a). poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 

Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidos. 

 Considerando os preceitos éticos em pesquisa, em qualquer etapa deste estudo o(a) Sr(a). terá 
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acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

O principal investigador é a mestranda Luciane Cristiano de Almeida, do Programa de Pós-

Graduação em Ensino em Ciências da Saúde, que desenvolverá a pesquisa orientada pelo 

Professor Doutor Sidnei José Casetto, podendo ser encontrada na Rua Miguel Ferreira de 

Melo, 497 Jd. Santo André/SP São Paulo, telefone (11)275133-39. Se o(a) Sr(a). tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – conj 14, 5571-1062, FAX: 5539-

7162 – email: cepunifesp@unifesp.br.  

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo uma ficará com o(a) 

Sr(a). e a outra conosco. 

Declaração do participante 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “UMA ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO ENTRE A 

ATENÇÃO BÁSICA E AS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DA 

PRODUÇÃO DO CUIDADO”. Eu discuti com a mestranda Luciane Cristiano de Almeida 

sobre minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo. 

Data:___/___/___ 

  ________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa                               assinatura 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste profissional para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 

cumprir todos os termos aqui descritos. 

Data: ____/____/____ 

 

_______________________________________ 

Nome do pesquisador principal                                                          assinatura 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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