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Resumo: O acesso aos serviços de saúde de forma universal, equânime e integral, se constitui 

em um direito de cidadania, garantido legalmente na Constituição Federal de 1988, a qual 

regulamenta e institui o Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, percebemos que o acesso 

universal aos serviços de saúde não tem sido traduzido efetivamente na prática, em especial 

nas ações de média e alta complexidade. Assim, este estudo teve como objetivos compreender 

a dinâmica organizativa do acesso dos usuários do Programa Saúde da Família (PSF) aos 

serviços de saúde de média e alta complexidade da rede SUS e analisar as práticas de saúde 

realizadas pelos profissionais da atenção básica, de média e alta complexidade para a 

viabilização deste acesso. Analisamos a dinâmica organizativa do acesso aos serviços de média 

e alta complexidade, tendo como bases orientadoras as dimensões de análise de acesso 

política, técnica e simbólica, delimitadas por Giovanella e Fleury (1995) e complementadas 

com o modelo teórico proposto por Assis e outros (2011). No referencial teórico discutimos os 

caminhos para a efetivação do acesso aos serviços de saúde enquanto direito de cidadania, 

bem como a organização dos serviços de saúde de média e alta complexidade sob o enfoque 

dos modelos assistenciais em saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, de abordagem crítico-

analítica, numa perspectiva aproximada do método Dialético, tendo como cenário as Unidades 

de Saúde da Família (USF), Policlínicas e Hospitais públicos de Feira de Santana-BA. Os 

participantes do estudo foram constituídos de três grupos: profissionais de saúde (Grupo I), 

usuários (Grupo II) e gestores/ coordenadores dos serviços de saúde (Grupo III), totalizando 26 

participantes. Utilizamos como técnicas de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, a 

observação sistemática e a análise documental; a análise de dados foi uma aproximação do 

método Hermenêutico-dialético. A partir do confronto dos dados emergiram três categorias: 

1) DINÂMICA ORGANIZATIVA DO ACESSO DOS USUÁRIOS E A MATERIALIDADE DOS SENTIDOS E 

SIGNIFICADOS: a transversalidade das dimensões política, técnica e simbólica; 2) O PROCESSO 

DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE: um entrelaçamento entre as tecnologias de saúde; 3) O ACESSO DOS 

USUÁRIOS AOS SERVIÇOS E ÀS PRÁTICAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: relação 

público x privado. Os resultados explicitam que os sentidos/ significados de acesso aos serviços 

de saúde transversalizam as dimensões política, técnica e simbólica. As práticas individuais e 

coletivas realizadas pelos profissionais que atuam na atenção básica, de média e alta 

complexidade para a promoção do acesso do usuário à rede SUS envolvem ações 

compromissadas, acolhedoras, com instituição do vínculo e a valorização da subjetividade dos 

usuários em alguns momentos, e em outros passam pelo modelo profissional centrado, 

voltado para a queixa-conduta, medicalização e tecnicismo, co-existindo dialeticamente um 

entrelaçamento das tecnologias leve, leve-dura e dura nesse processo. Dentre as dificuldades 

e limites que os usuários têm encontrado para acessar os serviços de saúde de média e alta 

complexidade foi citada a demanda por esses serviços ser maior que a sua oferta. Deparamo-

nos com diversas portas de entradas utilizadas pelos usuários para acessar os serviços de 

média e alta complexidade. Além disso, a relação entre o público e o privado é constitutiva da 

organização desta realidade. O acesso do usuário do PSF aos serviços e às práticas de média e 

alta complexidade ainda necessita para a sua concretização de um comprometimento dos 



usuários, profissionais e gestores da saúde de modo a operacionalizá-lo enquanto um direito 

de cidadania. 

 

  


