
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
JESUS, WLA., and ASSIS, MMA., orgs. Revisão sistemática sobre o conceito de acesso nos serviços 
de saúde: contribuições do planejamento. In: Desafios do planejamento na construção do SUS 
[online]. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 79-97. ISBN 978-85-232-1176-9. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
Revisão sistemática sobre o conceito de acesso nos serviços de saúde: contribuições do planejamento 

 

Washington Luiz Abreu de Jesus 
Marluce Maria Araújo Assis 



desafios do Planejamento na construção do sUs      79

CAPíTULO 4

Revisão sistemática sobre o conceito 
de acesso nos serviços de saúde: 
contribuições do planejamento1

Washington Luiz Abreu de Jesus

Marluce Maria Araújo Assis

[...] a despeito da realidade cruel do acesso aos serviços de saúde, de acordo 

com as necessidades socialmente determinadas, é possível construirmos 

a consciência cidadã, derrotarmos o conformismo social, por meio da 

emancipação dos sujeitos históricos capazes de intervir em diferentes 

realidades dos serviços, e garantirmos o acesso universal e equitativo como 

construção social no atendimento às necessidades da população.

Assis et al, 2010.

INTRODUÇÃO
este capítulo apresenta uma revisão e análise dos conceitos de aces-

so aos serviços de saúde, contemplando o processo de construção do siste-

ma Único de saúde (sUs), com a pretensão de estabelecer conexões entre a 

discussão teórica e a prática do planejamento no campo da saúde Coletiva.

 inicia-se a discussão trazendo a definição de acesso, que segundo o 

Dicionário Houaiss da Língua portuguesa (2001, p. 52) é o “[...] ato de ingres-

sar, entrada, ingresso; possibilidade de chegar a, aproximação, chegada; 

possibilidade de alcançar algo”. ao estabelecer uma relação desta definição 

com os serviços de saúde, pode ser entendida como “porta de entrada”, 

como o local de acolhimento do usuário no momento de expressão de sua 

necessidade e, de certa forma, aos caminhos percorridos por ele no sistema 

na busca da resolução dessa necessidade. 

1 texto publicado em forma de artigo na revista Ciência & Saúde Coletiva, v.15, n.1, jan. p. 161-170, 
2010. 
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Pustai (2004) discute acesso no contexto dos princípios do sUs, ex-

plicitando suas características legais e suas características históricas e a 

função teleológica – ação racional organizada para produzir um fim, uma 

finalidade – da cidadania na produção dos serviços de saúde.

o acesso universal aos serviços de saúde, além de ser uma garantia 

constitucional, é uma bandeira de luta dos movimentos sociais, nos quais 

essa reivindicação passou a ser um dos elementos fundamentais dos di-

reitos de cidadania. e, nesse caso, o exercício de cidadania tem um grande 

potencial de produzir resultados concretos, tendo em vista as reais possi-

bilidades de mudança e melhora no atendimento aos problemas de saúde 

da população. (PUstai, 2004)

 nessa perspectiva, o acesso vai além da conexão pura e simples ao 

conceito de porta de entrada, configura-se como um “dispositivo” transfor-

mador da realidade. Partindo da concepção de que somente se garantirá o 

ingresso universal do usuário no sistema de saúde através da consciência 

de cidadania, corroborando com a ideia de G. Campos (1992), que determi-

na como elemento reformador do pensamento da sociedade para a cons-

trução de sistemas de saúde, de acordo com as necessidades socialmente 

determinadas, a consciência sanitária.

r. Campos (2003) apresenta o “dispositivo”, definido como aquilo 

que propicia, faz advir. Pode-se dizer que esse termo configuraria uma 

nova concepção se não estivesse engendrado por um número significativo 

de elementos que o destaque ao nível de categoria analítica. o fato é que 

considerar o planejamento um dispositivo é nada mais que assumir o fato 

de ser “ele” o elemento disparador de uma série de acontecimentos que 

culminam por confluir com os objetivos ou finalidades, o processo espera-

do da transformação ou manutenção da ordem estabelecida.

É sob a égide da concepção de dispositivo que o planejamento no 

campo da saúde Coletiva se institui com vistas a garantir o acesso dos 

brasileiros aos serviços de saúde e como categoria analítica importante 

na construção teórico-prática do cotidiano no sUs. assim, os conceitos da 

temática em discussão extrapolam a dimensão de elemento de análise e 

se colocam como categoria analítica, permeada por elementos históricos, 

numa perspectiva de transformação da realidade. 
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Para o desenvolvimento do texto, apresentam-se as dimensões analí-

ticas do conceito de acesso, sintetizadas a partir da re-interpretação de teó-

ricos da área; em seguida, numa tentativa de esforço de síntese, discutem-

-se os dispositivos do planejamento em saúde relacionados às diferentes 

dimensões de análise: econômica, técnico-assistencial, política e simbólica.

ACESSO COMO CATEGORIA ANALíTICA – CONEXÃO 
ENTRE TEORIA E PRÁTICA DO PLANEJAMENTO NO 
CAMPO DA SAÚDE COLETIVA

Giovanella e Fleury (1996) discutem que o acesso é categoria central 

para a análise das interrelações usuários/serviços de saúde. apresentam-

-no como um conceito geral que sumariza o conjunto de dimensões especí-

ficas que descrevem a adequação entre os usuários e o sistema de cuidados 

em saúde. discutem-no à luz dos modelos teóricos das diversas conceitua-

ções do termo ao longo da história.

no tocante às dimensões específicas, a “disponibilidade” é entendi-

da como relação entre o volume e os tipos de serviços existentes, o volume 

de usuários e os tipos de necessidades; a “acessibilidade”, como a relação 

entre localização da oferta e dos usuários, levando em conta os recursos 

para transporte, o tempo de viagem, a distância e os custos; a “acomoda-

ção ou adequação funcional”, entendida como a relação entre o modo como 

a oferta está organizada para aceitar os usuários e a capacidade/habilidade 

dos usuários acomodarem-se a esses fatores e perceberem a conveniência 

dos mesmos; a “capacidade financeira”, como relação entre os custos dos 

serviços, seja de entrada, de manutenção ou de saída; e, por fim, a “aceita-

bilidade”, entendida como a relação entre as atitudes dos usuários sobre os 

trabalhadores de saúde e sobre as características das práticas dos serviços, 

bem como a aceitação dos trabalhadores e dos serviços em prestar assis-

tência a esses usuários. (Giovanella; FleUrY, 1996)

a relação entre a categoria em discussão e o planejamento da saúde 

vem sendo construída historicamente, a partir da análise dos modelos teó-

ricos construídos no decurso de momentos intimamente relacionados aos 

contextos, nos quais se desenvolveram as suas diferentes conceituações.
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o “modelo economista” (Giovanella; FleUrY, 1996) estaria relacio-

nado ao mapeamento dos diferentes padrões de consumo dos indivíduos 

que influenciariam na relação entre a oferta de serviços e a demanda pelos 

mesmos. a intervenção estatal seria capaz de moldar a forma de organi-

zação da produção da assistência médica e a conformação da demanda, a 

partir de diferentes grupos populacionais para alcançar os bens e serviços 

de saúde.

o planejamento, nesse sentido, visa responder a uma demanda pré-

-determinada, isto é, determinada pela relação entre o poder do consumi-

dor e a capacidade de oferta do fornecedor. o ato de planejar para a oferta 

é uma consequência dos levantamentos de demanda para a constituição 

de serviços de saúde, de acordo com os padrões de consumo da população 

referenciada. Usuários são consumidores e o estado o ente regulatório de 

mediação, da relação usuário/serviço.

o “modelo sanitarista-planificador” se caracteriza pela concepção 

de acesso enquanto possibilidade de consumo, garantida pela distribuição 

planejada de recursos na rede de serviços hierarquizada, através de um 

sistema de organização baseado nos princípios da referência e contra-refe-

rência. (Giovanella; FleUrY, 1996) os processos administrativos seriam 

ágeis com garantia de informação adequada ao usuário sobre os procedi-

mentos e serviços existentes para a sua utilização.

trata-se de um modelo numa visão técnica, pautado na concepção 

da uniformidade, estabelecido através da atuação dos sujeitos planejado-

res vinculados ao aparelho do estado. isto é, os sanitaristas são os sujeitos 

do planejamento a serviço do estado. está intrinsecamente ligado à ideia 

do “planejamento normativo re-formado”, ou seja, um modelo de planifi-

cação que se aproveita da tecno-burocracia para estabelecer os dispositi-

vos de garantia do acesso dos usuários aos serviços de saúde – um resga-

te da razão instrumental, apontada por r. Campos (2003), porém numa 

dimensão diferenciada, re-inventada no aparelho burocrático do estado, 

cujos resultados estariam relacionados a gradientes de eficácia, eficiência 

e efetividade, obtidos a partir da integração de recursos da epidemiologia, 

da administração pública e da saúde pública.
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o “modelo sanitarista-politicista” surge como um outro olhar so-

bre a discussão do acesso e sua relação com o planejamento no campo da 

saúde Coletiva. alicerçado na concepção formulada por Berlinguer (1978) 

e analisada por G. Campos (1992, 2000) e Giovanella e Fleury (1996), em 

que a população adquire a capacidade cognitiva de compreender as deter-

minações sociais do processo saúde/doença e os fatores que determinam a 

organização social da prática médica, num processo de (des) alienação, ou 

seja, rompimento com as deformações impostas pela sociedade à consciên-

cia sanitária, entre as quais a medicalização dos desgastes impostos pelo 

processo de trabalho.

o acesso, na perspectiva do “modelo sanitarista-politicista”, é um 

direito individual e coletivo adquirido constitucionalmente, num conceito 

ampliado, de base marxista, explicitando a construção do sistema e a con-

formação das práticas de maneira participativa, com cidadania, intervindo 

na gestão através do controle social.

Por fim, o “modelo das representações sociais” é apresentado por 

Giovanella e Fleury (1996) como uma nova possibilidade na determinação 

do acesso como categoria de análise e do planejamento. Partem do prin-

cípio que a realidade é uma constituição eminentemente intersubjetiva e 

simbólica do processo saúde-doença, em que os sujeitos coletivos e histó-

ricos são seus artífices, suportes e mediadores. significa dizer que a base 

das representações sociais é o substrato social. (MinaYo, 2004) os sujeitos 

são coletivos e históricos, pois estão imersos na história, dela fazem parte 

e nela se sustentam nos momentos em que a consciência coletiva, institu-

ída a partir das relações de dominação, conflita com a realidade subjetiva.

ao tratar a questão do acesso a partir das possibilidades de apro-

ximação com os serviços de saúde, deve-se ter em conta uma visão com-

preensiva, na qual seja possível comportar uma dimensão econômica, re-

ferente à relação entre oferta e demanda; uma visão técnica, relativa à 

planificação e a organização da rede de serviços; uma visão política, rela-

tiva ao desenvolvimento da consciência sanitária e da organização popu-

lar; e uma dimensão simbólica, relativa às representações sociais acerca da 

atenção e do sistema de saúde. (Giovanella; FleUrY, 1996)
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Com base no modelo analítico desenvolvido por Giovanella e Fleury 

(1996), re-significado por assis, villa e nascimento (2003) e aprofundado 

por Jesus (2006), partiu-se para um outro movimento interpretativo, to-

mando como referencial teórico santos (2003) e albuquerque (1986). o es-

forço de análise possibilitou estabelecer uma síntese explicativa, retratada 

no Quadro 1 e discutida na sequência do texto.

Quadro 1: dimensões analíticas da categoria acesso aos serviços de saúde

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DIMENSÃO 

ECONÔMICA
DIMENSÃO
TÉCNICA

DIMENSÃO
POLÍTICA

DIMENSÃO
SIMBÓLICA

equidade;
racionalização;
relação entre 

oferta e  
demanda.

Planejamento;
organização; 

regionalização;
hierarquização;

definição de fluxos; 
Qualidade;

resolubilidade dos 
serviços de saúde.

Políticas de saúde;
Conformação 

histórica
do modelo de 

atenção 
à saúde;

Participação da 
Comunidade.

Percepções, 
concepções  e 

atuação 
dos sujeitos;

representações sociais 
do processo 

saúde-doença;
representações sociais 

da forma como o 
sistema de saúde se 

organiza para atender 
às necessidades. 

TOTALIDADE CONCRETA

BUsCar o
 eQUilíBrio

 na relaÇÃo 
oFerta /

deManda

orGaniZar a 
rede 

assistenCial de 
ForMa reGionaliZada 

e 
hierarQUiZada

desenvolver 
ConsCiÊnCia 
sanitÁria e 

orGaniZaÇÃo 
PoPUlar

aBordar as 
rePresentaÇÕes 

soCiais da 
atenÇÃo 
À saÚde e

 dos 
serviÇos 
de saÚde

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte: Jesus (2006)

as dimensões de análise da categoria acesso em busca de uma to-

talidade concreta teriam que ser alicerçadas no princípio da equidade, no 

estabelecimento de caminhos para a universalização da atenção, regiona-

lização, hierarquização e participação popular. Para isso é imprescindível 

a contribuição dos sujeitos individuais e coletivos, que se materializam na 

produção de novas realidades sociais para buscar maior universalidade e 
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equidade: em relação oferta/demanda; em maior aproximação da realidade, 

na organização dos sistemas hierarquizados de atenção à saúde; em maior 

capacidade de emancipação com a produção de sujeitos sociais individuais 

e coletivos capazes de impulsionar a história na direção da transformação; 

e, em maior compreensão dos elementos subjetivos no momento de deter-

minar as atividades para intervir sobre o processo saúde-doença e sobre as 

organizações de saúde, consideradas complexas por natureza.

DISPOSITIVOS DO PLANEJAMENTO EM SAÚDE 
PARA BUSCAR EQUILíBRIO NA RELAÇÃO OFERTA/
DEMANDA NO ÂMBITO DO SUS – A DIMENSÃO 
ECONÔMICA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

a relação oferta/demanda pode ser entendida como a relação exis-

tente entre a capacidade de oferecer serviços de saúde e a necessidade de 

assistência de uma dada população. É o pilar de sustentação da dimensão 

econômica aos serviços de saúde.  

aí está o desafio da planificação em saúde no Brasil: “[...] estabele-

cer acesso à saúde com disponibilidade, acessibilidade, adequação funcio-

nal, capacidade financeira e aceitabilidade”. (Giovanella; FleUrY, 1996) 

Quem tem acesso à saúde tem possibilidade de alcançar o trabalho e a re-

muneração, e, por conseguinte, aproxima-se do mercado, sendo, portanto, 

consumidor em potencial, co-participe das definições de fluxos mercadoló-

gicos, direcionando o raciocínio das instâncias reguladoras estatais para a 

produção dos serviços de assistência à saúde.

se o desafio do sUs é garantir acesso com disponibilidade de servi-

ços e recursos; acessibilidade; adequação funcional; capacidade financeira; 

e aceitabilidade por parte de trabalhadores e usuários, então o lema é de-

senvolver uma política de governo que, resguardada na teoria do modelo 

econômico, possibilite a criação de dispositivos para equilibrar a relação 

entre oferta e demanda, (andrade, 2001) já entendendo que a ação mer-

cadológica privilegia essa relação na sua definição. 

em que pesem os paradoxos historicamente estabelecidos neste ce-

nário, a relação oferta/demanda tem sido utilizada por muitos planejadores 

do campo da saúde Coletiva como substrato para desenvolver  dispositivos 
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tecnológicos capazes de superar as adversidades impostas pelo modelo 

neoliberal, numa luta entre concepção contra-hegemônica e prática hege-

mônica.

r. Campos (2003) apresenta o caráter de tensão-contradição do pla-

nejamento na discussão da sua racionalidade instrumental, explicitando 

uma dada crise ancorada nos paradoxos existentes entre a concepção e a 

prática do planejamento na década de noventa, período de consolidação 

do sUs. Uma visão que resgata a ação do planejamento na prática, fazendo 

um contraponto entre sua operacionalidade, isto é, sua razão instrumen-

tal, e sua aproximação com a realidade, entendida como dinâmica de rela-

ções entre sujeitos, teoria e prática.

o contexto do neoliberalismo instalado no Brasil propunha uma re-

forma liberal/produtivista – um modelo de reforma da seguridade social 

baseada numa lógica competitiva de mercado – para o sistema de saúde, 

a exemplo do processo de reforma da Previdência social; uma contrapo-

sição à consolidação do sUs, um modelo universal/publicista de reforma 

previdenciária instaurado no Brasil com o processo de redemocratização 

ocorrido entre 1975 e 1992, desenvolvido no processo de transição e con-

solidação democrática, cujas diretrizes apontavam para a universalidade e 

equidade no acesso da população aos serviços de saúde, que deveriam se 

organizar, sob a tutela do estado, para garantir integralidade da atenção à 

saúde. (FleUrY, 1996)

Um estudo que trata da relação entre demanda e oferta foi realizado 

por C. Campos (1993) e diz respeito à importância dos inquéritos epide-

miológicos em saúde, enquanto possibilidades de monitoramento da dis-

ponibilidade de serviços e recursos, da acessibilidade, da acomodação ou 

adequação funcional dos serviços, da capacidade financeira e da aceitabi-

lidade dos usuários. os inquéritos de saúde possuem uma ação deman-

dante sobre os serviços e servem para detectar necessidades invisíveis, 

geralmente não explicitadas pelos usuários, no momento que procuram os 

serviços de saúde para um atendimento convencional, seja uma consulta 

ou um simples procedimento de prevenção.

as demandas invisíveis possivelmente detectadas através dos in-

quéritos epidemiológicos seriam elementos que subsidiariam o planeja-
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mento, a programação, a orçamentação e a avaliação dos sistemas e servi-

ços de saúde. serviriam para auxiliar o processo de planejamento, podendo 

facilitar a adequação da oferta dos serviços à prevalência dos problemas de 

saúde autorreferenciados, de forma a garantir maior aporte aos recursos 

disponíveis, enquanto novos investimentos atingem o aumento da dispo-

nibilidade de serviços. (CaMPos, 1993)

em que pese à visão economista enraizada na discussão da relação 

oferta/demanda, o desafio dos planejadores está posto no momento em 

que se assume que as práticas do cotidiano nessa relação devem estar pau-

tadas no paradigma da integralidade, enquanto a ação social resultante da 

permanente interação de atores, em planos distintos de atenção à saúde 

(individual e coletiva), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos sejam 

considerados. (Pinheiro, 2001)

ORGANIZAÇÃO HIERARQUIZADA DE REDES DE 
ATENÇÃO COMO DISPOSITIVO DO PLANEJAMENTO 
EM SAÚDE PARA VIABILIZAR O ACESSO AOS 
SERVIÇOS NO SUS: UMA DIMENSÃO TECNO-
ASSISTENCIAL

a organização de uma rede hierarquizada de serviços é um dos dis-

positivos do planejamento para viabilizar o acesso da população aos ser-

viços de saúde. assenta-se sobre o “modelo sanitarista-planificador”, que 

tem como princípios fundamentais a regionalização e a hierarquização da 

rede de serviços de saúde, com vistas a estabelecer universalidade, equida-

de e integralidade.

a regionalização remonta experiências internacionais, como as de-

senvolvidas na inglaterra, o “sistema dawson”, com o sistema de saúde 

do tipo universal, criado na década de vinte, que tinha as seguintes bases 

territoriais: definição de população alvo; organização da rede assistencial 

de acordo com níveis de complexidade; a noção de porta de entrada; e a 

existência de mecanismos de referência. (KUshnir, 2006)

na União soviética e países socialistas europeus havia o “sistema 

semashko”, que adotava a mesma lógica operacional do sistema inglês, 

diferenciando-se apenas pelo fato de seu financiamento ter sido feito dire-
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tamente pelo estado, de modo centralizado e com alto grau de normatiza-

ção. (KUshnir, 2006)

Já a alemanha tinha o “sistema Bismark”, que introduziu a lógica do 

seguro social, que determinava que o ingresso aos serviços de saúde esti-

vesse na dependência de uma vinculação formal dos usuários ao sistema 

de empregos. (KUshnir, 2006)

a regionalização e a hierarquização sempre estiveram na base das 

propostas de reorganização do sistema de saúde brasileiro, ainda nos pri-

mórdios da organização da assistência à saúde na década de vinte, com o 

desenvolvimento dos serviços previdenciários; ou com a luta pela reforma 

sanitária, desencadeada a partir da década de setenta. tiveram sua intro-

dução nos conceitos norteadores do sUs com a Constituição de 1988 e sua 

concretização a partir da divulgação da norma operacional da assistência 

à saúde (noas), em 2001. (Brasil. Ministério da saúde, 2002)

sob os auspícios da regionalização enquanto princípio, se desen-

volveram no Brasil conceitos como: níveis de complexidade da atenção, 

referência, contrarreferência, população referenciada, dentre outros, que 

servem para orientar a discussão dos processos integrados de gestão e 

propiciar atendimento em saúde com resolubilidade em unidades de di-

ferentes perfis assistenciais, organizadas de forma hierárquica, num con-

texto de acomodação da densidade tecnológica, aliada à disponibilidade, 

acessibilidade, aceitabilidade e capacidade financeira de captação de novas 

tecnologias.

toda formatação do processo de regionalização e hierarquização na 

era sUs vem sendo desenvolvido com base na apresentação da dimensão 

organizativa dos modelos assistenciais, com vistas ao estabelecimento de 

relações hierárquicas entre unidades de produção de serviços nos níveis de 

complexidade tecnológica. a organização hierárquica estabelecida numa 

microrregião de saúde (Brasil. Ministério da saúde, 2002) possibilita, en-

tão, a criação de possibilidades de alcançar uma gama variada de ações e 

serviços que, de outro modo, não poderiam ser garantidos à população.

o campo da saúde Coletiva trata a questão do planejamento e dos 

seus dispositivos para organizar a rede, engendrada à discussão dos mode-

los tecno-assistenciais, observando sua conformação e organização, seus 

desafios do planejamento - miolo.indd   88 27/10/2011   14:36:31



desafios do Planejamento na construção do sUs      89

fluxos, seus programas e as possibilidades de reorganização, para garantir 

o acesso dos usuários com universalidade, equidade e integralidade. Parte-

-se de ponderações teórico-conceituais até o desenvolvimento de estraté-

gias de organização de redes assistenciais, avançando, inclusive, para a 

avaliação de resultados, se utilizando de metodologias participativas, in-

cluindo os diversos sujeitos no processo de discussão.  

a hierarquização dos serviços e sua disposição em rede é um proces-

so que está em construção no Brasil. as redes assistenciais se constituem 

num conjunto de unidades de diferentes perfis e funções, organizadas de 

forma articulada, responsáveis pela provisão integral dos serviços de saú-

de numa dada região, entendida como a base territorial e populacional que 

tem autossuficiência até o nível de complexidade definido, englobando a 

estrutura geopolítica do País, estado, das cidades, ou de uma única cidade 

ou parte da mesma, reservadas as especificidades e peculiaridades de cada 

realidade.  (KUshnir, 2006)

 a relação entre as unidades assistenciais de uma rede de serviços 

deve se dar com o estabelecimento de mecanismos de referência e contrar-

referência, o que é premissa para a determinação das linhas de cuidado 

na busca da integralidade assistencial. neste sentido, a questão do acesso 

assume um caráter regulador sobre o sistema de saúde, definindo fluxos, 

funcionamento, capacidade e necessidade de expansão e organização da 

rede para o cuidado progressivo ao usuário, impulsionando o planejamen-

to da saúde na direção da dimensão cuidadora horizontal defendida no 

modelo do círculo, apresentado por Cecílio (1997).

ressalta-se um estudo realizado sobre o panorama atual da atenção 

aos defeitos congênitos no Brasil que toma como base de análise os docu-

mentos oficiais do Ministério da saúde e dados levantados nos sistemas 

de informações sobre mortalidade e internações hospitalares. (horovitZ; 

llarena JUnior; Mattos, 2005) a partir do levantamento da situação 

inicial, confrontando dados oficiais de diagnóstico das deformidades com 

os dados relativos à oferta de serviços assistenciais, distribuição geográfi-

ca dos mesmos e suas características de atendimento, os autores discuti-

ram o impacto dos defeitos congênitos sobre o sistema de saúde, as ações 

governamentais disponíveis para enfrentamento desses problemas e pro-
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puseram, com base no material condensado, a elaboração de uma política 

de saúde voltada para a problemática, corroborando, assim, com a ideia de 

sistematização de redes assistenciais regionalizadas e hierarquizadas para 

atenção a essa população específica.

DISPOSITIVOS DO PLANEJAMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA SANITÁRIA E 
DA ORGANIZAÇÃO POPULAR NO ÂMBITO DO SUS: 
A DIMENSÃO POLíTICA DO ACESSO AOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE

Giovanella e Fleury (1996), inspiradas em Berlinguer (1978), definem 

“consciência sanitária” como a tomada de consciência de que a saúde é um 

direito da pessoa e um interesse da comunidade, sendo necessária uma 

ação individual e coletiva para alcançá-la. trata-se de um componente cog-

nitivo através do qual a população compreende a determinação social do 

processo saúde/doença, e, da mesma forma, os fatores que determinam 

a organização social das práticas de saúde. a construção do acesso nesse 

sentido se dá pela participação cidadã e pelo controle social, que intervém 

sobre o sistema de saúde e sobre as práticas de trabalho e de gestão.

testa (1997), por sua vez, discute “consciência sanitária” no contexto 

de suas reflexões sobre o pensamento estratégico, remontando a questão 

da prática médica, sua evolução histórica. Para tanto, propõe a necessidade 

de se imprimir uma lógica democrática a essa prática, superando a falsa 

consciência, desarticulada da realidade objetiva e da contextualização his-

tórica da vida cotidiana. 

G. Campos (1992) coaduna com as impressões e considerações de 

testa (1997) acrescentando que a superação do paradigma autoritário seria 

possível, no momento em que houvesse uma profunda unidade entre a 

construção do conhecimento e da prática social dos homens, como resulta-

do do desenvolvimento das forças produtivas, dos saberes e da ordem po-

lítica e ideológica. nesse sentido, culminaria com a ampliação dos direitos 

sociais, a instauração de níveis progressivos de cidadania e a participação 

de contingentes populacionais, cada vez mais amplos nos esquemas de 

poder e de governo, da vida e da sociedade.
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a “consciência sanitária” também nos remete à (des) alienação, con-

ceito trabalhado tanto por Giovanella e Fleury (1996), quanto G. Campos 

(2000), explicitando-o como produção de sujeitos transformados social-

mente e capazes de transformar realidades. nesse contexto, evidenciam-se 

os aspectos desta dimensão do acesso, tratando da questão da organização 

popular e do controle social como elementos de transformação política.

Partindo do princípio que a entrada nos serviços de saúde está en-

trelaçada por elementos históricos que sempre o conduziram a uma situa-

ção de dominação, ante as condições socioeconômicas, a democracia lança 

mão dos seus dispositivos para fomentar na sociedade a organização po-

pular e o controle social para garantir e consolidar este ingresso. Um mo-

vimento de reconquista, tendo em vista o contexto privatizante que o mo-

delo neoliberal impõe aos serviços de saúde e à sua lógica de organização.

a dimensão política do acesso aliada aos seus aspectos de consci-

ência cidadã e organização popular reflete a intenção de se fazer uma re-

volução pacífica na relação oferta/demanda e uma indução à constituição 

de redes assistenciais capazes de darem conta do passivo social em saúde 

instalado no país, tendo a integralidade como eixo condutor das práticas 

de saúde e como paradigma assistencial predominante no momento do 

planejamento dos serviços. 

É no bojo da discussão dessa dimensão que se institui o controle 

social, enquanto definidor do acesso à saúde num processo histórico, que, 

partindo do reconhecimento da realidade, busca superar a racionalidade 

hegemônica imposta pela dominação do estado sobre a sociedade, condu-

zindo a um redirecionamento processual, com a instalação de uma nova 

realidade, calcada no controle da sociedade sobre o estado sob os auspícios 

da democracia. 

neste sentido, assis (2003) afirma que o controle social não pode ser 

tratado como forma do estado manter a ordem e coesão social em torno de 

um projeto hegemônico, mas sim a participação efetiva da sociedade sobre 

as ações do estado. a participação social não seria entendida apenas como 

uma extensão burocrática e executiva, mas como um processo contínuo de 

democratização e de produção de sujeitos com maior autonomia. Processo 

que, segundo a autora, está em construção nos espaços institucionais do sUs.
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essa “maior autonomia” identificada por assis (2003) coaduna com 

a ideia de (des) alienação discutida por G. Campos (2000), sendo, portanto, 

o ponto de conexão entre a ação política para a transformação dos sujeitos 

e a prática para implementar um processo de mudanças, corroborando 

novamente com a concepção de superação do paradigma do autoritarismo, 

que se expressa no momento em que se atinge o patamar de consciência 

sanitária social plena – uma utopia a ser alcançada. 

os conselhos de saúde e as demais instâncias de controle, participa-

ção e organização social se configuram, no arcabouço institucional do sUs, 

como o estratagema para o enfrentamento da dominação hegemônica neo-

liberal, da alienação dos sujeitos e dos coletivos, nos espaços institucionais 

na busca dessa consciência sanitária social plena.

Cecílio (1997), ao discorrer sobre os modelos tecno-assistenciais 

em saúde no tocante à sua conformação hipotética quanto aos fluxos dos 

usuários, apresenta o “modelo círculo” como estratégia para qualificar as 

portas de entrada, a fim de que se possam alcançar espaços privilegiados 

de acolhimento, vínculo e responsabilização no cuidado com a saúde, indi-

vidual e coletiva. Para chegar a essa imagem-objetivo, propõe a construção 

de protocolos assistenciais e a adscrição da clientela como instrumentos 

técnicos de reorganização dos fluxos, e também destaca a necessidade de 

se estabelecerem os vínculos provisórios como tecnologias leves de revolu-

ção tecnológica dos processos de trabalho, o que, por si só, se caracteriza 

como uma ação (des) alienante dos trabalhadores nas portas de entrada 

do sistema.

discutir a dimensão política do acesso, portanto, é discutir a cons-

trução de sujeitos políticos, politizados, militantes e (des) alienados. livres 

para decidir acerca de seu destino com autonomia e consciência social, 

construídas sob os auspícios de um novo paradigma sanitário, pautado 

nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade na saúde.
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DISPOSITIVOS DO PLANEJAMENTO PARA 
ABORDAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 
ATENÇÃO À SAÚDE E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: A 
DIMENSÃO SIMBÓLICA DO ACESSO – UMA UTOPIA 
A SER ALCANÇADA

tratar da dimensão simbólica do acesso, segundo Giovanella e Fleu-

ry (1996), nos remete à discussão acerca do modelo das representações 

sociais. seria assumir a realidade enquanto mediada pela ordem simbólica 

que é determinada pela intersubjetividade de cada indivíduo no conjunto 

das suas relações e representações junto à sociedade. os sujeitos coletivos 

dão lugar aos sujeitos históricos, que, por sua vez, se conformam em su-

jeitos sociais, coletivamente determinados pelas suas representações.  a 

produção das ideias, das representações, da consciência, está intimamente 

relacionada à realidade material e espiritual de cada sujeito na sua dimen-

são coletiva.

 Minayo (2004), ao definir representações sociais, apresenta as ca-

racterísticas intersubjetivas como indissociáveis da realidade, haja vista 

estarem relacionadas ao pensamento, à ação e ao sentimento. Mas também 

alerta que a natureza que se deve considerar ao estudar as representações 

sociais não é a individual, e sim a societal. isto é, a natureza societal diz 

respeito a sentimentos exteriores aos indivíduos e esses são dotados de um 

poder coercitivo em que se lhes impõe. alerta também que o caráter cole-

tivo das representações sociais aproxima-as do senso comum e revela seu 

potencial transformador, haja vista ser permeado pelas constantes lutas 

classistas e pelo confronto entre hegemonia e contra-hegemonia.

 no tocante às representações sociais de saúde e doença, Minayo 

(2004) apresenta o processo saúde/doença como resultado da expressão 

social e individual e das contradições sociais. a saúde é identificada como 

representação do campo das lutas políticas. essas considerações funda-

mentam a ideia do componente simbólico enquanto definidor do acesso, 

pois, a depender das concepções sobre a saúde, a doença e o processo saú-

de/doença, podem ser planejados caminhos diferentes de intervenção para 

garantir a entrada do usuário no sistema de saúde.
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 Cecílio19 trabalha com o simbólico, com o percebido, para iden-

tificar contradições e caracterizar novas formas de se fazer saúde – da 

pirâmide ao círculo. discute também o simbólico, quando trata da questão 

da porta de entrada do sistema como um espaço ambíguo, permeado pelos 

interesses dos diversos sujeitos que por ele transitam e que nele atuam. 

outrossim, apresenta um outro olhar sobre essa dimensão quando discute 

os vínculos provisórios, enquanto um sistema de relações intersubjetivas 

capaz de promover acolhimento e responsabilização. 

sá (2001), ao discutir a subjetividade e sua relação com os projetos 

coletivos, apresenta a questão do mal-estar nas organizações como um 

componente simbólico que interfere nos processos intersubjetivos e gru-

pais e nos processos de planejamento e gestão. a dinâmica das relações 

entre as pessoas, os grupos e as organizações em geral, corroboram com 

a fantasia coletiva, um constituinte simbólico que, caracterizado pelas di-

mensões culturais, subjetivas e inconscientes dos sujeitos no cotidiano das 

organizações contribuem para a construção de projetos coletivos e de go-

vernabilidade.

a dimensão simbólica do acesso aos serviços de saúde, entendida 

a partir das representações sociais da atenção à saúde e dos serviços, re-

velam, portanto, uma tensão-contradição entre a realidade subjetiva e a 

realidade concreta dos sujeitos em ato, estabelecida como um divisor de 

águas para discuti-lo, no tocante às dimensões específicas da acessibilida-

de, disponibilidade, adequação funcional, capacidade financeira e aceita-

bilidade. trata-se de uma concepção ampliada do processo saúde/doença, 

complementada por elementos econômicos, técnicos, políticos, sociais e 

antropológicos, que reforçam o papel dos sujeitos e de suas representa-

ções, sem, contudo, minimizar a capacidade transformadora da práxis e 

do senso comum.

o que se percebe no âmbito do sUs é um volume importante de ten-

tativas em operacionalizar proposições que dêem conta dessa dimensão 

do acesso aos serviços de saúde, explicitadas através das diversas políticas 

que aproximam o senso comum das práticas, a exemplo do Programa de 

saúde da Família (PsF), dos Centros de atenção Psicossocial e de outros 

serviços integrados às políticas públicas na área de saúde. outrossim, a Po-

desafios do planejamento - miolo.indd   94 27/10/2011   14:36:31



desafios do Planejamento na construção do sUs      95

lítica de educação Permanente em saúde e a educação Popular corroboram 

com a ideia de aproximação responsável entre senso comum e práticas de 

saúde na sua dimensão simbólica, sempre mediados por práticas pedagó-

gicas.

o PsF, apesar de sua normatividade, se tomado como exemplo, con-

figura-se como espaço percebido de aproximação e interação simbólica 

importante, pois permite programar a horizontalização das relações en-

tre trabalhadores e usuários, formalizando vínculos, que, segundo Cecílio 

(1997), trabalham a construção e as agendas de saúde mais próximas do 

ideário coletivo local.

Por fim, o planejamento em saúde assume um desafio importante 

no momento em que considera a dimensão simbólica como componente 

da realidade a ser trabalhada. Conhecer a visão de mundo, as concepções, 

as ideias, as aspirações, as metáforas e os desejos de uma sociedade; com-

preender a realidade histórica, a relação de dominância e subordinação, 

a conjuntura sócio-econômica e ideológica de uma sociedade; e perceber 

a organização política em torno do jogo de interesses contraditórios en-

tre dominantes e dominados e seus reflexos sobre a consciência social, 

se conformam apenas como dispositivos do complexo instrumental que 

os sujeitos do planejamento devem utilizar para alcançar a magnitude da 

abordagem proposta nessa dimensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
o planejamento em saúde assume um desafio importante no coti-

diano do sistema e dos serviços de saúde. neste sentido, ao se discutir a 

categoria “acesso aos serviços de saúde” e as contribuições do planeja-

mento para sua construção no âmbito do sUs, adota-se como eixo central 

discursivo a conexão entre teoria e prática do planejamento no campo da 

saúde Coletiva, relacionada às diferenças: econômica, tecno-assistencial, 

política e simbólica, retratadas pelos teóricos da área. as dimensões evi-

denciam a contribuição dos sujeitos/atores sociais na busca de uma maior 

aproximação com a realidade de saúde do país, tanto na compreensão dos 

elementos simbólicos que determinam as intervenções do processo saúde-

-doença, quanto nas diferentes formas de organização do sistema e dos 
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serviços de saúde, bem como das políticas, percebidas em seus componen-

tes (políticos, econômicos e tecno-assistenciais), que determinam o proces-

so de produção do cuidado.
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