










palavras-chave 

resumo 

Acesso a cuidados dc saúde; cuidados de saúde priinarios. pessoas idosas, estiido 
qualitativo 

Este estudo teve como objectivo explorar o acesso de iim grupo de pessoas 
idosas e a pobres aos cuidados de saúde primários eni um centro de saúdc da região de  
Lisboa. O referencial teórico foi baseado no modelo compoltamenial de uso de serviços 
de saude e ein estudos da literatura. Os dados qualitativos foram obtidos através de  
observação livre e entrevistas semi-estrututadas. A análise dos dados foi realizada com 
base no referencial teórico, com o apoio do programa de pesquisa qualitativa QSR 
INVivo. Os resultados deste estudo demontram que o acesso é realizado coni 
dificuldades. Os factores positivos deste acesso são: a gratuidade dos cuidados de saúde 
primários. o acolhimento dos profissionais - médicos(as) e recepcionistas, a 
competéiicia médica. Os aspectos negativos do acesso realizado detectados. neste 
estudo, são: a ausência de uma equipa multidisciplinar, o foco redutor dos cuidados de 
saúde priniários. as limitações na estrutura física, a falta de organização do serviço, a 
longa lista de espera para o atendimento de cuidado especializado. O acessu efecrii~o e 
favorecido pelo facto das pessoas idosas percebem-se melhores com os cuidados de 
saúde e expressarem satisfação com os(as) profissionais envolvidos(as) neste cuidado. 
No entaiito; há inúmeros aspectos a serem melhorados para que ele seja plenamente 
efectivo e que estão expressos nas barreiras encontradas pelas pessoas quando 
frequentam o serviço de saúde, que se configuram erri fontes de insatisfação. O acesso 
efectivo favorece o acesso eficienre, no sentido de que a meliiora das condições de 
saúde c a satisfação aumentam o consumo dos cuidados de saúde primários. Nesta 
perspectiva. uni indicador importante do acesso ejicienrr e o tempo de frequencia ao 
centro de saúde, coni uma média de 15 anos. As pessoas idosas, deste estudo, sofrem as 
consequéncias da pobreza e dos baixos padrões de vida, o que as colocani como grupo 
vulnerável. Esta vulnerabilidade é agravada pelas dificuldades no acesso aos cuidados 
de saude primários, em decorrência dos problemas estruturais, de organização e 
funcionameiito do centro de saude. Estes dados são apoiados por vários estudos da 
literatura. 1;speramos; coin este estudo, contribuir com alguns indicadores sobre o 
acesso a cuidados de saude priniários por pessoas idosas e melhorar a qualidade deste 
acesso. Também esperamos cstiiiiular novos cstiidos nesta área. ainda poiico 
deseiivolvida. 
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The ohjective of this study is to exploring the access of oid and poor people to priniary 

healtli services in a health center i i i  Lisbon. The tlieoretical reference was based on a 

behavior model o f  lhe healtli service usage and previous studies. The qualitative data 

has heen developed through free comnient interviews. The analysis of lhe data was 

done on lhe basis o f  lhe theoretical refereiice and with lhe suppon of lhe program of  

qualitative researcli QSR INVivo. The results of this study demonstrate tliat lhe access 

is realized with difficulties. The positive faciors of this access are: free of charge 

primary health services, lhe serviçes of professional doctors and health service 

employees, lhe inedical ability. The negative aspects of lhe services provided are: lhe 

absence of multidisciplinary teams, the reducing focus on primary health care. the 

limitations iii the physical structure. the lack of orgaiiiration of the service, the long 

waiting list for specialized care. 'The effective access is favored by lhe good perception 

especially of older people expressing their satisfaction witii the involved professionals. 

I3owever' there are innumerable aspects to he iniproved in order to increase 

effectiveness. inost o f  theiii based on the barriers faced by tlie health center visitors. 

'l'he effective access favors lhe efficient access. meaiiing that improved Iieaith 

conditions aiid satisfaction increase lhe consumption of the primary health care. In this 

perspective, an important indicator of the efíicient access is frequency to lhe healtli 

center, with an average of 15 years. 

'The elder people in this study suffer lhe consequeiices of pooriiess and low living 

standards w,hich put them to a r,uliierable group. This vulnerability is worsen by tlie 

difficulties in lhe access of primary health care, in result of lhe structural probiems. of 

organization and functioning of the health ceiiter. This data is supponed by severa1 

studies. 

With this study, we liope to coiitrihute witli soiiie indicators related to lhe access to 

priniary health care for elder people and to iinprove the qiiaiity of this access. Also we 

liope to stimulatc new studies iii tliis area \vliich is stili little developed. 









 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento demográfico e as alterações no padrão epidemiológico e na 

estrutura e comportamentos sociais e familiares da sociedade portuguesa vêm 

determinando novas necessidades em saúde, para as quais urge organizar respostas mais 

adequadas (Portugal, Direcção-geral de Saúde – DGE, 2004). Embora o progresso das 

ciências da saúde, nas últimas décadas, tenha tido um papel preponderante no aumento da 

longevidade, a realidade portuguesa fica, ainda, aquém dos padrões médios europeus. Em 

Portugal, os últimos anos de vida são, muitas vezes, acompanhados de situações de 

fragilidade e de incapacidade que, frequentemente, estão relacionadas com situações 

susceptíveis de prevenção (Portugal, Ministério da Saúde - MS, 2004). Conforme 

Travassos e Viacava (2007), o envelhecimento associa-se a uma maior prevalência de 

doenças e a mais incapacidades. Por essa razão, caracteriza-se por ser uma fase da vida 

na qual a utilização de serviços de saúde tende a aumentar. O padrão geral de utilização 

de serviços de saúde é marcado pelo maior uso na infância e na velhice, etapas da vida de 

maior vulnerabilidade biológica. Em se tratando da pessoa idosa, foco deste estudo, é de 

fundamental importância questionarmos: As pessoas idosas estão tendo acesso aos 

serviços de saúde? Os serviços de saúde estão preparados para atender efectivamente as 

pessoas idosas? 

 Acesso é um conceito complexo e multidimensional e pode ser definido como um 

conjunto de dimensões que descrevem a entrada potencial e real de um dado grupo 

populacional ao sistema de prestação de cuidado de saúde (Andersen [et al.], 1983). O 

acesso reflecte as características do sistema de saúde, que actuam aumentando ou 

diminuindo os obstáculos à obtenção de serviços pela população. No entanto, a utilização 



é influenciada também por factores relacionados com as pessoas, em particular, com o 

perfil das necessidades de saúde e com os valores e preferências destas pessoas 

(Travassos, Viacava, 2007). 

 Diante do exposto, pretendemos, neste estudo, analisar o acesso de um grupo de 

pessoas idosas pobres aos cuidados de saúde primários em um centro de saúde da região 

de Lisboa. Em outras palavras, estamos interessadas em conhecer as facilidades e 

dificuldades encontradas por pessoas idosas pobres quando procuram o serviço de saúde 

português. A escolha do tema prende-se com a sua pertinência e actualidade. O aumento 

demográfico da população de pessoas idosas não deixa dúvidas. O acesso ao serviço de 

saúde é importante para mantermos a qualidade de vida das pessoas idosas em Portugal. 

Existe uma lacuna evidente de estudos nesta área. A pouca literatura existente deixa claro 

que ainda há um longo caminho a percorrer.  

Este estudo está estruturado em três partes. Na primeira, desenvolvemos a 

fundamentação teórica do estudo, que inclui envelhecimento e pobreza em Portugal, o 

sistema de saúde português e as políticas e programas de saúde para a pessoa idosa, 

seguido do acesso ao serviço de saúde, através de suas concepções e abordagens 

empíricas. Na segunda parte, abordamos a metodologia do estudo, representada pela 

abordagem qualitativa do tipo exploratório - descritivo e as diversas etapas que a 

constituem, nomeadamente, contexto e participantes do estudo, recolha, registo e análise 

dos dados, rigor do estudo e questões éticas. Finalmente, na parte empírica do estudo, 

apresentamos os resultados e a sua discussão.  

Com este estudo, esperamos poder contribuir com alguns indicadores sobre este 

importante tema para que possam melhorar a efectividade do acesso a serviços de saúde 

por pessoas idosas, que pelas características apresentadas são consideradas, 

tradicionalmente, um grupo populacional vulnerável.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ENVELHECIMENTO E POBREZA EM PORTUGAL 

  

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e 

também um dos nossos grandes desafios. Ao entrarmos no século XXI, o envelhecimento 

global, acompanhado da pobreza crescente, transformará este grupo populacional 

vulnerável no objecto central das preocupações políticas e científicas. Em se tratando o 

envelhecimento e a pobreza de aspectos centrais deste estudo, desenvolvemos, neste item, 

algumas considerações a respeito.  

 

1.1. O ENVELHECIMENTO EM PORTUGAL: DADOS DEMOGRÁFICOS  

   

A Organização Mundial de Saúde - OMS refere-se à idade dos 65 e mais anos 

para definir as pessoas como idosas (WHO, 2001). Esta referência vai no sentido de que 

com o avanço da idade, os riscos do sujeito aumentam, com as modificações físicas, 

psíquicas e sociais, as quais são influenciadas por factores intrínsecos e extrínsecos ao 

sujeito. Conforme Netto (1996), podemos considerar o envelhecimento, como admite a 

maioria dos biogerontologistas, como a fase de todo um continuum que é a vida, 

começando esta com a concepção e terminando com a morte. Na visão deste autor, o 

envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e progressivo, que determina 

a perda da capacidade de adaptação da pessoa ao meio ambiente, ocasionando maior 

vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por leva-la à 

morte. 



Dados do Instituto Nacional de Estatística – INE (2002) demonstram que o 

envelhecimento da população portuguesa tem vindo a acentuar-se, sendo previsível que, 

entre 2010 e 2015, a população idosa ultrapasse em número a população jovem. A 

proporção da população idosa, que representava 8,0% do total da população em 1960, 

mais que duplicou, passando para 16,4% em 12 de Março de 2001, data do último 

Recenseamento da População. Com uma distribuição geográfica, caracterizada por um 

maior envelhecimento do interior face ao litoral, a esperança de vida à nascença, em 

Portugal, é de 80,3 anos para as mulheres e de 73,5 anos para os homens (INE, 2002). De 

acordo com a mesma fonte, a diferença na proporção entre os sexos é prevista de se 

manter ou mesmo acentuar-se, com níveis de envelhecimento mais significativos paras as 

mulheres (INE, 2002). 

 Segundo o INE (2002), o envelhecimento entre a população do sexo feminino está 

associado a um maior número de incapacidades, ou seja, embora as mulheres vivam mais 

anos, a esperança de vida sem incapacidades é bastante mais reduzida quando comparada 

com a dos homens. Esta conclusão é corroborada pelos valores da percentagem de 

esperança de vida passada sem incapacidade, de um modo geral, sempre mais baixa nas 

mulheres, com excepção para a incapacidade de comunicação, cujos valores se 

aproximam em ambos os sexos. 

   O progresso conseguido com o desenvolvimento, em geral, e pelas ciências da 

saúde, em particular, contribuíram, de modo decisivo, para um aumento da esperança 

média de vida, de 30 anos, no decurso do século XX (WHO, 1999). Este aumento da 

longevidade, ao qual Portugal não se encontra alheio, apesar de se encontrar aquém dos 

padrões de alguns países europeus, causa impacto profundo na saúde pública (Portugal, 

MS, DGS, 2004).  

 O envelhecimento, na actualidade, é reconhecido como um problema para a 

maioria das pessoas, pois ainda não estamos preparados para as modificações e perdas 

nesta fase. Ocorre uma transformação física, própria de um organismo que envelhece, e 

uma social, em função das perdas e limitações que advém com a velhice, o que, muitas 

vezes, leva os seres humanos ao isolamento social e à solidão (Pedrozzo, 2003). Estas 

perdas e limitações são, no entanto, mais acentuadas quando o envelhecimento é 

acompanhado pela condição de pobreza, o que abordamos a seguir. 



 

 

 

 

1.2. ENVELHECIMENTO E POBREZA EM PORTUGAL 

 

A pobreza, segundo Silva (2008), é um fenómeno complexo, multidimensional, 

com privação acentuada dos elementos básicos para uma vida longa e saudável, incluindo 

falta de alimentação adequada, carência de habitação e vestuário, baixa escolaridade, 

inserção instável no mercado de trabalho, falta ou pouco acesso a serviços de saúde, a 

participação social e a decisões políticas, dentre outros aspectos. Na visão da autora, a 

pobreza engloba e transcende a deficiência de renda, e abrange concepções como 

desigualdade, exclusão social e vulnerabilidade. É o resultado do processo histórico, 

social e económico, de exclusão social, cultural e política (Silva, 2008). 

Para Ribeiro (2007), os dados existentes para medir e acompanhar a evolução da 

pobreza em Portugal reportam-se, fundamentalmente, ao conceito de pobreza monetária, 

ou seja, referem-se aos recursos monetários. É este o conceito utilizado pelo Eurostat, que 

constitui uma fonte estatística privilegiada para acompanhar a evolução anual da pobreza 

nos vários Estados Membros. Na visão da autora, a noção frequentemente utilizada pelo 

Eurostat para medir a pobreza parte da escolha de um limiar de pobreza em relação ao 

padrão mediado dos rendimentos monetários disponíveis das famílias em cada momento. 

Mais particularmente, o limiar de pobreza, geralmente utilizado, corresponde ao 

montante que resulta de 60% da mediana da distribuição do rendimento monetário, ou 

seja, um conceito de pobreza monetária relativa. De acordo com o conceito adoptado, o 

limiar de pobreza em valores absolutos (em euros e em paridades de poder de compra) 

varia de acordo com os países. Os países com rendimentos por habitantes inferiores à 

média europeia correspondem também a limiares de pobreza mais baixos (Ribeiro, 2007).  

Em Portugal, dados da Eurostat evidenciam que as maiores taxas de risco de 

pobreza são para os idosos (taxa de 28%, para os 65 e mais anos, em 2005) e, também, 

para as crianças (taxa de 24%, para os menos de 16 anos, no mesmo ano), do que da 

média das idades (Europa, Eurostat, 2005). As taxas de pobreza infantis e dos idosos são 



superiores as taxas médias (respectivamente, 20% e 19% contra 16% em 2005). No 

entanto, a taxa de risco de pobreza das pessoas idosas é superior à das crianças, o que não 

acontece na média comunitária. Conforme a mesma fonte, as pessoas idosas constituem o 

grupo etário mais fortemente atingido pela pobreza, em Portugal, ainda que se tenha 

vindo a registar uma melhoria da respectiva situação, entre 1995 e 2005 (taxa de pobreza 

de 28% e 38%, respectivamente em 2005 e 1995). O elevado risco de pobreza destas 

pessoas em Portugal (28%, em 2005) é fruto de um sistema de protecção social na velhice 

que esta longe de ter atingido o grau de desenvolvimento registado na maior parte dos 

países da UE25, onde a correspondente taxa é de 19%, para o mesmo ano. 

Particularmente grave é a situação das pessoas idosas que vivem isoladas, cuja taxa de 

pobreza é de 42%, em 2005, se bem que se tenha verificado uma descida face a 1995 

(57%). As famílias constituídas por dois adultos em que pelo menos um tem 65 anos ou 

mais, começaram por registar taxas de risco de pobreza superiores às do total da 

população idosa, mas tem vindo a aproximar-se gradualmente dela (Europa, Eurostat, 

2005).  

Segundo Atkinson (1998), as pessoas idosas, pela dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, constituem uma parcela vulnerável da população, potencialmente 

sujeita ao estado de pobreza. Características como produtividade e empregabilidade 

declinam com a idade, a partir de um determinado momento do ciclo de vida, que em 

geral ocorre em torno dos 65 anos. A partir desse momento, as pessoas passam a 

depender cada vez mais dos rendimentos dos demais moradores do domicílio para 

sobreviver e manter seu padrão de vida. As pessoas mais pobres e geograficamente 

isoladas têm também maiores problemas no acesso a serviços de saúde, em decorrência 

da falta de recursos de saúde (Simões, Barros, 2007). 

O relatório da Comissão de Determinantes de Saúde, solicitado pela OMS, é claro 

ao afirmar que a pobreza e os baixos padrões de vida são poderosos determinantes dos 

problemas de saúde e de desigualdade em saúde (CSDH, 2008). Este relatório aponta as 

pessoas idosas como um grupo vulnerável e destaca a situação das mulheres, que tendem 

a viver mais e com menos recursos materiais ou acesso à pensão. Esta vulnerabilidade é 

agravada pela dificuldade destas pessoas em obter acesso ao serviço de saúde. O acesso e 

a utilização de serviços de saúde são vitais para uma boa saúde. Deste modo, a 



desigualdade no acesso ao cuidado de saúde é uma questão de injustiça social, tendo em 

vista a falta de oportunidade para melhorá-la (CSDH, 2008).   

Ainda de acordo com a mesma fonte, os serviços de saúde constituem-se em 

determinante vital da saúde e necessitam ser designados e financiados para assegurar uma 

cobertura universal e igualitária, com recursos humanos adequados. Destaca que os “(…) 

serviços de saúde contribuem mais para melhorar a saúde e a igualdade em saúde  

aonde as instituições e serviços são organizados em torno de princípios de cobertura 

universal (oferecendo o mesmo escopo de qualidade de serviços para a população como 

um todo, de acordo com as necessidades e preferências e sem relação com a condição de  

pagar), e aonde o sistema como um todo é organizado em torno dos cuidados primários 

de saúde” (CSDH, 2008, p. 95). Consequentemente, “diferentes políticas 

governamentais, dependendo de sua natureza, podem melhorar ou piorar a saúde e a 

igualdade em saúde” (CSDH, 2008, p.110). Deste modo, é de fundamental importância 

abordar, mesmo que sucintamente, as características gerais do Sistema de Saúde e das 

Políticas e Programas de Saúde para a pessoa idosa, em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS E AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DE 

SAÚDE PARA A PESSOA IDOSA 

 

 Nesse item, focamos algumas características gerais do Sistema de Saúde 

Português. Para uma maior compreensão das características actuais deste Sistema de 

Saúde, contextualizamos, inicialmente, as principais mudanças por que passou desde a 

década de 1970 até os dias actuais. A seguir, abordamos as políticas e programas de 

saúde para as pessoas idosas.  

  

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

A saúde em Portugal, antes de 1971, era constituída por várias vias sobrepostas, 

através de numerosos pequenos subsistemas, independentes e não coordenados. Até esta 

época, o Governo nunca havia assumido a responsabilidade efectiva na prestação de 

serviços de saúde à população (Simões, Barros, 2007). Foi em 1971 que se criaram, a 



partir dos distritos, duas estruturas funcionais: os Centros de Saúde e os Hospitais. O 

Ministério da Saúde (MS) passou, basicamente, a orientar, através das Direcções Gerais 

de Saúde (DGS) e dos Hospitais (órgãos substantivos do sistema), toda a política de 

saúde.  

 Segundo Barros (1999), o principal objectivo de política na década de 1970 foi a 

diminuição das barreiras ao acesso de cuidados médicos, quer na sua componente de 

financiamento – capacidade de pagar os cuidados médicos necessários – quer na sua 

componente de acesso físico (expansão da oferta). A instituição da “saúde” como um 

direito social deu impulso a toda a política de saúde pós - 1974. Este período teve uma 

filosofia de actuação política no campo da saúde muito clara: predominava a intenção de 

garantir o acesso como direito social. Com o reconhecimento do “direito à saúde”, deu-se 

um forte acelerar de um processo que, de certo modo, já se fazia sentir desde o início de 

década de 1970.  

Conforme Simões e Barros (2007), um dos aspectos importantes desta época foi o 

estabelecimento do SNS, com carácter universal, geral e gratuito, totalmente financiado 

pelo Estado, assegurando este último também a prestação. É hoje reconhecido que a 

construção do SNS nunca foi devidamente completada na sua componente legislativa. A 

evolução do sistema, por outro lado, levou a um ponto distante da forte predominância da 

prestação pública.  

Para Barros (1999), a década de 1980 orientou-se, sobretudo, para a contenção de 

custos, por força das pressões gerais sobre o crescimento da despesa pública. Na década 

de 1990, assistimos à preocupação com os ganhos de eficiência e com a efectividade na 

utilização de recursos, resultantes da idéia frequentemente expressa de o sistema de saúde 

português “gastar mal” os fundos que são colocados à disposição. O carácter universal e 

geral do SNS nunca foi posto em causa. Já a característica de “gratuidade” evoluiu para 

“tendencialmente gratuito” (Barros, 1999).  

 O desenho fundamental do SNS levou cerca de dez anos a ser implementado, 

reflectindo muito claramente as contradições e as lutas internas, entre o Estado e o 

associativismo/corporativismo médico (Mozzicafreddo, 2000). A amplitude dos seus 

objectivos e a cobertura das despesas do SNS foram feitas exclusivamente de acordo com 

o Orçamento Geral do Estado. A principal conseqüência deste conjunto de situações 



traduziu-se em debilidades estruturais na construção do SNS. Estas debilidades referem-

se à frágil base financeira e à ausência de inovação nos modelos de organização e gestão 

do SNS; à falta de transparência entre os interesses públicos e privados; à dificuldade de 

acesso e à baixa eficiência dos serviços públicos de saúde (Observatório Português dos 

Sistemas de Saúde –OPSS, 2001). 

Conforme Baganha, Ribeiro e Pires (2000), no que diz respeito à eficácia do SNS 

na cobertura da população: entre 1974 e 1978, houve um aumento de quase 100% na 

população coberta. O salto qualitativo deu-se mais concretamente no período de 1977 a 

1978, em que a criação dos Centros de Saúde desempenhou um papel fundamental. Na 

visão dos autores, entre 1974 e 1980, Portugal aumentou as despesas totais em saúde em 

cerca de 40%, correspondendo a um aumento médio anual de 5,9%. Entre 1981 e 1986, 

os gastos totais em saúde nem sempre aumentaram. De 1981 a 1983, Portugal investiu 

cada vez menos em saúde. O aumento percentual global foi de apenas 11%, muito pouco 

relativamente aos 40% do período anterior. Entre 1986 e 1990, o aumento das despesas 

totais em saúde é uma constante. Globalmente, o aumento percentual nesses anos foi de 

quase 24%, enquanto que a média da UE crescia 10%.   

 De acordo com Miguel e Costa (1997), os dados da Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Económico (OCDE) para 1998, demonstram que Portugal 

apresentou, entre 1974 e 1990, uma lógica de evolução do financiamento da saúde 

diferente da verificada na maioria dos países da União Européia. Portugal manifestou a 

mesma tendência internacional de crescimento dos gastos com a saúde. Contudo, tal 

crescimento foi atingido por via da componente privada do financiamento, com uma 

evidente diminuição de vertente pública, o que constitui uma evolução única e singular 

nos países da OCDE e da União Européia (Miguel, Costa, 1997). 

Conforme dados da OCDE (2006), as despesas públicas com a saúde em Portugal 

passou de 3,6% em 1980 para 7,2% em 2004, ou seja, duplicou em termos relativos 

nestes 25 anos. As despesas com a saúde, em Portugal, como nos países da UE e da 

OCDE, têm crescido a um ritmo superior ao do crescimento económico, assumindo uma 

importância crescente face ao Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com o relatório, o 

crescimento das despesas com a Saúde dos países da OCDE deve-se, essencialmente, a 

dois factores: novas tecnologias e o envelhecimento da população (OCED, 2006).  



Segundo Campos (2008), entre 1978 e 2008, o progresso na saúde dos 

portugueses foi enorme. Uma parte desse progresso deveu-se ao SNS. Neste período, 

houve um esforço pela melhoria da acessibilidade, principalmente, garantindo 

constitucionalmente a universalidade significativa. Neste sentido, toda as pessoas 

poderiam utilizar o SNS, sem discriminação de idade, sexo, religião, classe profissão, ou 

sistema de protecção social. Dois factores foram instrumentais para garantir a 

universalidade e, sobretudo, para que as populações do interior, então escassamente 

medicalizadas, passassem a dispor de recursos semelhantes aos do litoral: o primeiro foi a 

longa série de investimentos em hospitais distritais e novos centros de saúde 1 , que 

permitiram fixar médicos e enfermeiros recém-diplomados.  

O segundo factor consistiu na estabilização nas carreiras médica, de enfermagem, 

de administração, de técnicos superiores e das demais profissões da saúde, que 

permitiram atrair trabalhadores especializados no SNS. Conforme Campos (2008, p. 21): 

“Nos quinze anos que decorreram entre 1990 e 2004, o número de médicos em exercício 

por mil habitantes cresceu 2,8 para 3,4 (à volta de mais seis mil médicos), sobretudo a 

custa dos da carreira hospitalar onde passaram de 0,9 para 2,0 (mais 11 mil), tendo os 

médicos de medicina geral e familiar passado de 0,4 para 0,5, ou seja, apenas mais mil. 

O maior aumento de recursos humanos em exercício deu-se no pessoal de enfermagem, 

com a subida de 28 mil para 44 mil (mais 16 mil efectivos). Mas mesmo fora das 

carreiras se verificou um forte aumento de recursos humanos naqueles quinze anos”. 

Segundo o mesmo autor, mais e melhores instalações e mais bem treinado pessoal, 

disseminado por todo o Pais, geraram um forte efeito equalizador na utilização dos 

cuidados de saúde e na melhoria da sua qualidade, a partir da criação do SNS. 

 Fruto das mudanças ao longo de quase quatro décadas, o Sistema de Saúde 

Português tem obtido avanços significativos que lhe confere, nos tempos actuais, certas 

características, as quais destacamos a seguir.  

 

2.2. O SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
                                                           

1 Alem de centros de saúde, instalados em todas as sedes de concelho, foram construídas centenas de extensões 
de saúde, em quantidade que se veio a revelar difícil de dotar com recursos humanos permanentes, sobretudo nas 
regiões Centro e Norte (Campos, 2008). 



As concepções de sistema de saúde evidenciam sua natureza complexa, a qual é 

atravessada por actores cujos interesses nem sempre coincidem. O Sistema de Saúde é 

entendido como um “conjunto dos diversos tipos de recursos que o Estado, a sociedade, 

as comunidades ou simples grupos de população reúnem para organizar a protecção 

generalizadas de cuidados na doença e na promoção da saúde” (Gonçalves Ferreira apud 

Almeida, 1999, p.65). O sistema de saúde português resulta da articulação de três 

sistemas: o Serviço Nacional de Saúde (SNS), esquemas especiais de seguros públicos e 

privado para determinadas profissões (subsistemas) e seguro voluntário de saúde privado. 

O MS coordena o sistema de saúde e responde pelo fornecimento e financiamento dos 

cuidados de saúde públicos de saúde (Simões, Barros, 2007). 

No Estatuto do Sistema Nacional de Saúde - SNS - (1993, p. 15), em Portugal, o 

SNS é definido como “um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de 

serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a superintendência e 

tutela do Ministério da Saúde”. A organização do SNS tem sido, desde 1993, 

descentralizada e constituída por Regiões de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Existem, 

actualmente, cinco Regiões de Saúde: Norte, com sede no Porto; Centro, com sede em 

Coimbra; Lisboa e Vale do Tejo, com sede em Lisboa; Alentejo, com sede em Évora e 

Algarve, com sede em Faro e, 18 sub-regiões, correspondentes a cada um dos Distritos do 

Continente (Almeida, 1999; Simões, Barros, 2007). Em cada Região de Saúde há uma 

Administração Regional de Saúde (ARS), “dotada de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, e património próprio, tendo funções de planeamento, 

distribuição de recursos, orientação e coordenação de actividades, gestão de recursos 

humanos, apoio técnico e administrativo e de avaliação do funcionamento das 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde” (Almeida, 1999, p. 63). O 

cuidado de saúde, sob a gestão das ARS, é assegurado pelos Hospitais e pelos Centros de 

Saúde das regiões, visando ultrapassar a dicotomia entre cuidados primários e cuidados 

diferenciados (Almeida, 1999¸ Simões, Barros, 2007).  

O sistema de saúde português resulta de uma combinação de financiamento 

público e privado. O SNS presta cobertura universal e é financiado predominantemente 

pelos impostos pagos pela população. Os subsistemas abrangem entre um quarto e um 

quinto da população e respondem por uma cobertura de cuidado de saúde compreensiva 



ou parcial (Simões, Barros, 2007). O seguro privado é financiado por outra parcela 

significativa da população, podendo ser na forma de co-pagamentos e pagamentos 

directos (Simões, Barros, 2007). 

O MS realiza a maior parte das funções de planeamento, regulação e gestão da 

saúde. A realização do planeamento central da saúde fica a cargo da DGS, tendo como 

base os planos submetidos pelas direcções da ARS, as quais estão, por sua vez, sob a 

autoridade do Alto Comissariado da Saúde. Deste modo, o Plano Nacional de Saúde 

organiza-se através de uma rede para que as políticas nacionais sejam implementadas 

devidamente em todas as regiões do país (Simões, Barros, 2007). 

 A porta de entrada para o sistema público de saúde é o centro de saúde (CS), 

através do médico de família. Como refere Simões e Barros (2007), teoricamente, as 

pessoas não têm acesso directo aos cuidados hospitalares. No entanto, na prática, muitas 

pessoas acedem directamente as urgências, por vários motivos, como por exemplo, a falta 

de médico de família, atraso na obtenção de uma consulta, para serem, quando 

necessário, referenciadas a cuidados especializados. Já as pessoas cobertas pelos 

subsistemas de saúde e seguros de saúde têm acesso directo a hospitais privados e 

especialistas, permitidos pelos seus esquemas. Os médicos privados podem fazer 

encaminhamentos para os hospitais do SNS (Simões, Barros, 2007). Tendo em vista que 

o contexto deste estudo é o centro de saúde, destacamos, a seguir, algumas considerações 

a seu respeito. 

 

2.3. CENTROS DE SAÚDE 

 

Os CS são responsáveis pelos cuidados de saúde primários. Não dispõe ainda de 

autonomia administrativa ou financeira e são dirigidos directamente pelas ARS, com 

fundos do MS. “Cada um deles cobre uma média de 28 000 pessoas, apesar de alguns 

cobrirem mais de 100 000 pessoas e outros menos de 5000 pessoas. Empregam um total 

de cerca de 30 000 profissionais (incluindo pessoal das ARS). Destes, 25% são médicos 

(a maior parte clínicos gerais) e 20% são enfermeiros. Existem, em média, 80 

profissionais de saúde por centro de saúde, se bem que alguns tenham 200 e outros 

apenas um médico” (Simões, Barros, 2007, p. 100).  



Conforme Simões e Barros (2007), o objectivo dos CS é responder às 

necessidades de saúde da sua população. Dentre estas necessidades estão: promoção e 

vigilância da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, através do 

planeamento e prestação de cuidados à pessoa, família e comunidade. Desenvolvem 

também actividades específicas dirigidas a situações de maior risco ou vulnerabilidade na 

saúde. Os CS enfrentam inúmeros problemas que vem reforçar a falta de equidade no 

acesso à saúde em Portugal, em especial das populações mais vulneráveis. Neste sentido, 

constatamos uma distribuição regional de serviços de cuidados primários desigual, com 

um claro favorecimento dos distritos do Litoral.  

Simões e Barros (2007), ao focarem os SNS, destacam os seguintes problemas: 

distribuição desigual de recursos de saúde; dificuldade de acesso aos cuidados de saúde 

primários; oferta pública muito limitada em cuidados continuados e domiciliários; 

escassez de programas de controlo de qualidade; ausência de coordenação entre CS, 

médico dos hospitais, hospitais e médicos privados; falta de motivação dos clínicos gerais 

para trabalharem de forma isolada e com salários fixos; acesso limitado aos serviços de 

saúde para as pessoas mais pobres e pessoas geograficamente isoladas; escassez de 

pessoal qualificado nos CS. 

Esta realidade contrasta com o facto de, a nível político, os cuidados de saúde 

primários terem, desde a sua origem, sido considerados como a base do sistema de Saúde 

e, portanto, uma prioridade política. Tal cisão da realidade prática efectiva é visível na 

distribuição de verbas, equipamento e recursos humanos pelos CS e Hospitais (Almeida, 

1999). Neste último caso, os dados do MS demonstram que, no ano de 1998, os efectivos 

distribuíam-se de forma desigual, ou seja, 27% dos efectivos do MS estavam nos 

Cuidados de Saúde Primários e 73% nos cuidados hospitalares (OPSS, 2001). 

Como resultado desta discrepância, temos uma oferta de serviços ambulatoriais 

públicos que não consegue responder às necessidades da população, o que faz com que 

haja um aumento de casos nos serviços de urgência dos Hospitais (European Observatory 

on Health Care System - EOHCS, 1999). Esta situação gera problemas em dois níveis. 

Por um lado, o funcionamento dos serviços hospitalares é gravemente prejudicado por 

uma utilização excessiva dos serviços de urgência; por outro, poderá significar graves 

problemas de acessibilidade aos cuidados de saúde primários (EOHCS,1999). 



Na visão de Simões, Barros (2007) e Campos (2008), as tentativas de reorganizar 

e regulamentar os CS fracassaram em decorrência de mudanças de Governo, como é o 

caso da proposta de 1999, que garantia, dentre outras coisas, a autonomia financeira e 

administrativa aos CS, a contratação, pela ARS, de equipas multi-profissionais; a de 

2003, que trazia uma nova regulamentação para a rede de cuidados de saúde primários e a 

possibilidade dos CS terem um director não médico e a gestão poder ser confiada a 

entidades privadas ou a grupos de profissionais de saúde. Recentemente, em 2006, o 

Governo aprovou outra reforma que introduz alterações nos modelos organizativos e de 

financiamento dos cuidados de saúde primários. Esta reforma cria as “Unidades de Saúde 

Familiares”, equipas multidisciplinares, remuneradas parcialmente com mecanismos de 

incentivos, que incluem, dentre outros, suplementos relacionados com a dimensão da lista 

de utentes, consultas domiciliárias, número de horas de trabalho, compensações por 

desempenho, actividades de vigilância específicas relativamente a doentes vulneráveis ou 

em risco, serviços adicionais (Simões, Barros, 2007; Campos, 2008). Esta reforma inclui 

também a reestruturação dos cuidados de saúde primários no sentido da reconfiguração e 

autonomia dos CS; reestruturação dos serviços de saúde pública; implementação de 

Unidades Locais de Saúde e; desenvolvimento de sistemas de informação (Simões, 

Barros, 2007; Campos, 2008). Não há dúvidas que se esta reforma se efectivar poderá 

haver melhoras no acesso da população portuguesa aos cuidados de saúde.  

Considerando o exposto, abordamos, a seguir, as políticas e programas para a 

saúde das pessoas idosas. 

 

2.4. POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA A SAÚDE DAS PESSOAS IDOSAS 

 

Na Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, decorrida em Madrid, 

em 2002, a OMS apresentou um projecto de política de saúde para o envelhecimento 

activo. Envelhecimento Activo (EA) foi definido como “o processo de optimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objectivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (World Health 

Organization, 2002, p. 12). Aplica-se tanto às pessoas como a grupos populacionais. A 

perspectiva do EA é baseada no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais 



velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e auto-

realização. 

O EA tem como objectivo aumentar a expectativa de uma vida saudável e a 

qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, independentemente das 

suas necessidades pessoais. Permite que as pessoas tenham a percepção do seu potencial 

para o bem-estar físico, social e mental ao longo da sua vida, e participe na sociedade de 

acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades. Tem como princípios relevantes 

a interdependência e solidariedade entre gerações. Atribui especial importância à 

participação da pessoa idosa nas diferentes áreas, como a económica, a social, a cultural, 

entre outras, defendendo que as pessoas aposentadas, pessoas com alguma doença ou 

incapacidade possam manter o seu contributo activo aos seus familiares, amigos, 

comunidade(s) e país. 

O EA, propostos pela OMS, resulta da influência de um conjunto de factores 

determinantes, relacionados: à cultura e género; aos sistemas de saúde e serviço social; 

aos comportamentos; aos aspectos pessoais; ao ambiente físico e social e aos aspectos 

económicos. Estes factores determinantes abrangem pessoas, famílias e nações. O 

conhecimento destes factores contribui para a elaboração de programas e políticas 

relativas ao envelhecimento. Apesar de ainda não estar bem esclarecido o papel de cada 

factor determinante e a interacção entre eles no envelhecimento activo, eles podem 

fornecer indícios de como pessoas e populações envelhecem. 

Segundo a OMS, ao longo da história, sempre coube às famílias a prestação de 

auxílio às pessoas idosas. No entanto, as alterações decorrentes do desenvolvimento das 

sociedades têm conduzido a importantes modificações na estrutura familiar, pelo que se 

tornou imperativa a criação de medidas de protecção social, sobretudo aos mais 

vulneráveis. Assim, sociedades com políticas de protecção social organizadas e 

estruturadas poderão permitir um envelhecimento activo (World Health Organization, 

2002). 

Esta proposta ganhou relevância e tem influenciado a criação de políticas e 

programas direccionados para o envelhecimento activo em muitos países. Políticas e 

programas de saúde efectivos necessariamente garantem o acesso e a qualidade do 

cuidado à saúde e a sustentabilidade dos próprios sistemas. Este é o grande desafio do 



sistema de saúde português, principalmente quando focamos as necessidades de saúde da 

população idosa.  

 Considerando os aspectos acima destacados, o Ministério da Saúde, através da 

DGS (2004), ao elaborar o Plano Nacional de Saúde 2004-2010, aprovou, entre outros, o 

Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, o qual foi publicado em 2006. Este 

Programa tem como base a proposta da OMS e, portanto, como aspecto central o 

envelhecimento activo. “Este Programa pretende, através da operacionalização das suas 

estratégias, contribuir para a promoção de um envelhecimento activo e saudável ao 

longo de toda a vida e para a criação de respostas adequadas às novas necessidades da 

população idosa. Pretende, ainda, que sejam estimuladas as capacidades das pessoas 

idosas, assim como a sua participação activa na promoção da sua própria saúde, 

autonomia e independência” (Portugal, MS, DGS, 2006, p. 14-5).  

 O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas fundamenta-se em três 

pilares básicos: 1) promoção de um envelhecimento activo, ao longo de toda a vida; 2) 

maior adequação dos cuidados de saúde às necessidades das pessoas idosas; 3) 

promoção e desenvolvimento intersectorial de ambientes capacitadores da autonomia e 

interdependência das pessoas idosas (Portugal, MS, DGS, 2006, p. 15).  

O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas assenta numa visão 

multidisciplinar e multisectorial de actuação integrada. Procurando complementar as 

acções desenvolvidas pelos diversos sectores, cuja acepção influencia a melhoria da 

saúde e do bem-estar das pessoas idosas. Embora existam múltiplas iniciativas e medidas 

dirigidas às pessoas idosas em vários sectores e a vários níveis da sociedade, não existe, 

ainda, uma estratégia nacional, regional e local, verdadeiramente cimentada, que 

promova o envolvimento das várias medidas, numa perspectiva integrada, ao longo da 

vida, para um envelhecimento activo (Portugal, MS, DGE, 2004). 

O Programa estabelece orientações gerais e cabe às ARS adequar, através dos 

seus Planos de Acepção, as estratégias para as implementar na prática. A sua 

implementação requer a participação activa, nos respectivos domínios de acepção, não só 

das instituições centrais do MS e das ARS, como de serviços e instituições dependentes 

de outros Ministérios, organizações não governamentais, associações de cidadãos e 

sociedades científicas (Portugal, MS, DGS, 2004). 



O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas em Portugal está em 

adequação com as directrizes da OMS e abre um espaço importante de cuidado à saúde 

para este grupo populacional. Apesar de recomendar a atenção especial às pessoas idosas, 

mais frágeis e vulneráveis, não faz menção à melhoria do acesso destas pessoas aos 

serviços de saúde. No entanto, o acesso a cuidados de saúde é fundamental para o 

envelhecimento activo ao longo da vida. Por outro lado, o Programa dá pouca ênfase à 

condição de pobreza, que é muito peculiar a este grupo populacional. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE 

 



Na literatura internacional encontramos conceitos como acesso e acessibilidade, 

entre os quais podem ser traçadas algumas linhas de concordância entre os autores. 

Quanto à estas terminologias, a acessibilidade é preferida pelos autores que a descrevem 

como uma característica da oferta de serviços de saúde ou do ajuste entre a oferta e a 

população, seja esta uma característica geral (Donabedian, 1973; Frenk, 1985), seja 

restrita a acessibilidade geográfica (Penchanksky, 1981). Já autores que optam pelo termo 

acesso, em geral, centram-no, muitas vezes, como dimensão do desempenho dos sistemas 

de saúde associada a oferta. Andersen foi um destes autores, que teve esta abordagem no 

início de sua teorização, mas com o desenvolvimento de seu trabalho teórico ampliou o 

escopo do eixo da entrada nos serviços para os resultados dos cuidados recebidos 

(Andersen, 1995, 2008). Considerando o exposto, abordamos, a seguir, o quadro 

conceptual de acesso.  

          

3.1. QUADRO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

    O quadro teórico-conceptual deste estudo, mostrado na figura 1, deriva do modelo 

comportamental de uso de serviço de saúde, de Ronald Andersen (1995, 2008). Esta 

proposta é considerada a mais importante e mais frequentemente citada nos estudos de 

acesso a serviços de saúde.  

 

 

 

 

Figura 1: Modelo Comportamental de uso de serviço de saúde  
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       Fonte: adaptado de Andersen (2008) 

 

     O modelo foi, inicialmente, desenvolvido nos finais da década de 1960, em sua 

tese de doutoramento, e passou por inúmeras modificações com a colaboração de colegas. 

Andersen, em 1995, revisa o modelo e delimita o seu desenvolvimento em quatro fases e, 

em 2008, acrescenta uma quinta fase. A primeira fase, desenvolvida na década de 1960, 

teve como propósitos: compreender porque as famílias usavam os serviços de saúde; 

definir e medir o acesso equitativo ao cuidado de saúde e; contribuir para o 

desenvolvimento de políticas que promovessem o acesso equitativo. O modelo, nesta 

fase, sugere que o uso dos serviços de saúde pelas pessoas ocorre em função dos factores 

predisponentes, capacitantes e necessidades de saúde, especificados a seguir.  

• Factores Predisponentes: existem previamente ao surgimento do problema de 
saúde e que afectam a predisposição das pessoas para usar serviços de saúde. São 
considerados aqui as características demográficas, sociais e as crenças em saúde. 
Dentre as características demográficas, o sexo e a idade representam imperativos 
biológicos que sugerem maior predisposição para o uso de serviços de serviços de 
saúde. Como exemplos das características sociais estão o nível de instrução, a 
ocupação e a etnicidade. As crenças em saúde são atitudes, valores e 
conhecimentos das pessoas sobre saúde e serviços de saúde que podem influenciar 
suas subsequentes percepções de necessidade e uso dos serviços de saúde; 

 
• Factores Capacitantes: os recursos disponíveis às pessoas para obterem cuidados 

de saúde. São exemplos de recursos específicos para a pessoa e sua família, a 
renda e a cobertura de seguro de saúde, disponibilidade de uma fonte regular de 
cuidado, tempo de translado ao serviço de saúde e de espera). São também 



atribuídos aqui os recursos da comunidade (área rural, urbana, disponibilidade de 
pessoal de saúde e facilidades); 

 
• Necessidades de saúde: condições de saúde percebidas pelas pessoas ou 

diagnosticadas por profissionais de saúde. As necessidades percebidas nos 
auxiliam a compreender melhor a procura de cuidado e a aderência ao regime de 
tratamento. As necessidades avaliadas ou diagnosticadas estão mais relacionadas 
ao tipo e quantidade de cuidado que será fornecido após o utente ter-se 
apresentado ao serviço de saúde (Andersen, 1995) 

             

A meta principal deste modelo foi a de assistir na definição e medida de 

dimensões múltiplas de acesso ao cuidado (Andersen, 1995, 2008). Nesta proposta, 

acesso é apresentado como um dos elementos dos sistemas de saúde, dentre aqueles 

ligados à organização dos serviços, que se refere à entrada no serviço de saúde, à 

continuidade e aos resultados do tratamento (Andersen, Newman 1973; Aday, Andersen, 

1974). Deste modo, tem como propósito evidenciar as condições que facilitam ou 

impedem o uso dos serviços de saúde (Andersen, 1995). O conceito torna-se 

multidimensional, composto por dois elementos: acesso potencial e acesso realizado, 

delimitados a seguir. 

• Acesso potencial: caracteriza-se pela presença no âmbito dos indivíduos de 
factores capacitantes (os meios disponíveis às pessoas para obterem cuidados de 
saúde) do uso de serviços. 

 
• Acesso realizado: representa a utilização de facto desses serviços e é influenciado 

por outros factores, como: tempo de espera, tempo da consulta, custo da consulta, 
meio de transporte, qualidade do atendimento, etc. 

 

A segunda fase do modelo foi desenvolvida na década de 1970 com Lu Ann Aday 

e outros colaboradores do Centro de Estudos de Administração em Saúde da 

Universidade de Chicago. Nesta fase, o sistema de cuidado em saúde foi explicitamente 

incluído no sentido de reconhecer a importância das políticas nacionais de saúde e os 

recursos e organização do sistema de cuidado em saúde na determinação do uso de 

serviços de saúde pela população. O uso de serviços de saúde inclui: tipo de cuidado 

(prevenção, cura e reabilitação), tipo de serviço (hospital, centro de saúde), tipos de 

problemas de saúde (atenção primária, especializada e de alta complexidade), intervalo 

de tempo entre um atendimento e outro. Segundo Andersen (1995), estas características 



do uso devem ser avaliadas separadamente, tendo em vista que expressam situações 

distintas com impacto diferenciado no acesso. Foi também adicionada, nesta fase, a 

satisfação do consumidor (conveniência, custo, coordenação, acolhimento, informação e 

qualidade) como um resultado explícito do uso de serviços de saúde (Andersen, 1995, 

2008).   

O modelo atingiu a sua terceira fase nas décadas de 1980 e 1990, com a inclusão 

de comportamentos de saúde. Nesta fase, foi destacada a importância dos serviços de 

saúde na manutenção e melhora da saúde. Consequentemente, a condição de saúde tanto 

percebido pela população como avaliado por profissionais de saúde foi adicionada 

juntamente com a satisfação do consumidor aos resultados de saúde. Nesta perspectiva, o 

acesso efectivo é alcançado quando o uso melhora as condições de saúde ou a satisfação 

do consumidor. O acesso eficiente é atingido quando o nível da condição de saúde ou a 

satisfação aumenta a quantidade de serviços de cuidado em saúde consumida (Andersen, 

1995, 2008).  

A quarta fase, ainda na década de 1990, Andersen (1995, 2008) melhora a 

natureza dinâmica e recursiva do modelo. Ele ilustra os múltiplos determinantes das 

condições de saúde, incluindo o uso dos serviços de saúde. Também introduz ligações e 

direcções (ver setas) para articular os elementos do modelo e, mostra que os resultados de 

saúde podem afectar os factores predisponentes, capacitantes, as necessidades de saúde e 

o uso dos serviços de saúde. 

Na última fase de desenvolvimento do modelo, década de 2000, Andersen (2008) 

refere que a compreensão do uso dos serviços de saúde é melhor alcançada se focarmos 

nos determinantes contextuais e individuais. As características contextuais são avaliadas 

em algum nível de agregado ao invés do nível individual e inclui a organização de saúde, 

os factores relacionados aos provedores e as características da comunidade. Nesta fase, o 

autor também inclui as práticas de cuidado em saúde nos comportamentos de saúde. 

Deste modo, os comportamentos dos profissionais interagem com os utentes no 

desenvolvimento do cuidado. As práticas de cuidado em saúde podem incluir a realização 

de exames diagnósticos, as prescrições, orientações e educação em saúde, a qualidade da 

comunicação profissional e utente. 



Neste modelo, para fins de formulação de políticas, é importante ressaltar que os 

componentes relacionados ao sistema de saúde (oferta) são passíveis de mudança 

mediante intervenção governamental ou institucional, enquanto apenas algumas 

características das pessoas são passíveis de mudanças por estas acções (Aday, Andersen, 

1974; Andersen, 1995).  

3.2. ACESSO DE PESSOAS IDOSAS A SERVIÇOS DE SAÚDE: EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS   
  

O aumento das pessoas idosas na população implica, em termo de acesso dos 

serviços de saúde, um maior número de problemas de longa duração, que frequentemente 

exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia complexa para um cuidado 

adequado (Veras, 1994, 2001). Em menos de 40 anos, Portugal passou de um perfil de 

mortalidade típico de uma população jovem para um quadro caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas (Gordilho 

[et al.] 2000). Este quadro acarreta crescimento das despesas com tratamentos médicos e 

hospitalares, ao mesmo tempo em que apresenta um desafio para as autoridades 

sanitárias, especialmente no que tange a implantação de novos modelos e métodos de 

planeamento, gerência e prestação de cuidados (Veras, 2003). A baixa resolutividade do 

modelo em curso, a precariedade dos serviços de ambulatório, a escassez dos serviços 

domiciliares, a falta de instâncias intermediárias (como os hospitais - dia e centros de 

convivência), fazem com que o primeiro atendimento ocorra em estágio avançado, dentro 

do hospital, o que não só aumenta o custo como diminui a chance de um prognóstico 

favorável (Mendes, 2001). 

Estudo sobre a “Saúde dos Portugueses” mostrou que 49% das pessoas que 

integram o grupo etário entre os 65 e os 74 anos e 54% dos que têm 75 ou mais anos, 

consideram a sua saúde como má ou muito má (Portugal, MS, DGS, 1997). Estudo mais 

recente, realizado por Onsa e Mocedos (2001), com pessoas com 65 e mais anos, 

evidenciou que 12% delas declararam precisar de ajuda para o exercício de actividades de 

vida diária e 8% declararam ter sofrido, no último ano, pelo menos um acidente 

doméstico ou de lazer. Chama especial atenção, neste estudo, o facto de 52% das pessoas 

idosas inquiridas referirem viver na companhia de apenas uma pessoa e 12% viverem em 

situação de isolamento. 



As necessidades de saúde da população idosa parecem ser um dos aspectos 

relacionados à procura de cuidados de saúde. Os indicadores de consultas médicas 

demonstraram um aumento da procura por pessoas de 65 e mais anos, nomeadamente 

acima dos 85 anos. Esse aumento correspondeu a 22% entre 1987 e 1999, o que justifica 

e obriga à progressiva adequação do cuidado de saúde à população mais idosa (Onsa, 

2002), bem como a melhoria do acesso a serviços de saúde. Estudos nesta área 

direccionados para as pessoas idosas é fundamental uma vez que grande parte dos gastos 

vem sendo realizados por essa população, por consumirem maior quantidade de serviços 

e consumirem mais serviços de alto custo. Apesar disso, o conhecimento sobre o acesso 

de serviços de saúde por pessoas idosas ainda é limitado.  

Santana (2000) realizou um estudo com o objectivo de analisar as condições de 

saúde da população idosa em Portugal e avaliar as mudanças e tendências, dando especial 

atenção às desigualdades na saúde e no cuidado de saúde entre as regiões urbanas e 

rurais. Utilizou dados secundários do Inquérito Nacional de Saúde de 1995. A autora 

destaca que a saúde do português melhorou consideravelmente nos últimos vinte anos. 

Económica e socialmente, as transformações que contribuíram para a melhora 

progressiva dos problemas da alimentação, saneamento, higiene e condições sociais, 

assim como serviços sanitários, foram factores decisivos neste aspecto. A regressão 

espectacular dos indicadores relacionou-se à mortalidade transmitida das doenças, do 

enfarte, a perinatal (mais de 50% entre 1985 e 1994) e a materna, e a mortalidade infantil 

de um a quatro anos. As mudanças positivas que ocorreram nos indicadores da saúde 

contribuíram para o aumento da esperança de vida no nascimento (2.2 anos mais para o 

meninos e os 2.3 mais para meninas entre 1985 e 1994). A melhoria na esperança de 

vida, especialmente nos grupos de idade mais avançada, não é associada normalmente 

com as reduções significativas na morbidade. A longevidade aumentada tornou-se mais 

geralmente associada com a doença crónica ou as outras inabilidades que exigem mais 

serviços médicos e outros formulários do cuidado pessoal. A autora refere que “Após 30 

anos de um serviço nacional de saúde (SNS) em Portugal (…) as políticas pró-activas 

para prevenir a doença e promover a saúde são ainda relativamente subdesenvolvidas no 

SNS português, e os factores que influenciam a saúde, tais como, moradia, dieta e riscos 

da saúde ocupacional, permanecem em grande parte ausentes das políticas da saúde e de 



bem-estar” (Santana, 2000, p.1025). A mais séria barreira que os consumidores da 

população idosa e pobre encontram é a acessibilidade aos serviços de saúde. A 

desigualdade na localização geográfica dos serviços de saúde também afecta o fácil 

acesso dos diferentes grupos de consumidores e influencia o padrão de utilização.   

Em Portugal, Silva (1998) estudou as condições do contacto e a severidade das 

situações relacionada a uma colecção de indicadores: classe social, instrução, tamanho do 

agregado familiar e acessibilidade física. O estudo revela que os subgrupos importantes 

da população estão em desvantagem no que diz respeito à entrega de cuidados médicos. 

Verificou ainda que as pessoas adultas que vivem em um agregado familiar com as 

condições mais saudáveis frequentam mais os serviços de saúde do que as pessoas que 

possuem baixa renda.  

Segundo Campos (2008), em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde tenta 

responder a alguns desafios para melhorar o acesso em saúde pelos portugueses. Os 

desafios são: “…melhorar o acesso aos cuidados de saúde, acesso ao centro de saúde; 

ao hospital, pela consulta ou pela urgência; acesso a intervenções cirúrgicas electivas 

(as que não exigem uma resposta imediata); aos meios complementares de diagnóstico, 

como exames de laboratório, de radiologia e outras provas funcionais; acesso aos 

cuidados continuados de que necessitam as pessoas que já passaram a fase aguda de 

hospitalização; melhor capacidade de atendimento de emergência, quando o tempo 

conta para salvar vidas; mais fácil, mais rápido e mais barato acesso aos medicamentos, 

sejam ou não prescritos por um médico mais conforto, pela consulta a uma voz amiga 

que, pelo telefone, nos incuta confiança e nos informe sobre a melhor forma de sermos 

assistidos” (Campos, 2008, p. 65-66). 

Segundo Campos (2008), “se o Sistema Nacional de Saúde responder a estes 

desafios, o País alcançará cada vez mais ganhos em saúde, isto é, contará menos mortes 

evitáveis, menos capacidades limitadas, mais anos de vida saudável, melhor qualidade 

adicionada aos anos acrescidos. Os resultados de um bom sistema de saúde medem-se, 

pois em ganhos em saúde” (Campos, 2008, p. 67). Os poucos estudos que existem em 

Portugal mostram que em três anos ocorreu uma melhora contínua no acesso, com o 

sistema a reorienta-se no sentido da correcção de irregularidades passadas no recurso ao 

Sistema Nacional de Saúde (Campos, 2008). 



No Brasil, Noronha e Andrade (2001) analisaram a desigualdade social no acesso 

aos serviços de saúde na região sudeste, utilizando os dados da PNAD 98 e tendo como 

base o modelo Hurdle Binomial Negativo. Os resultados encontrados para os serviços de 

ambulatório mostraram uma desigualdade no acesso a estes serviços em quase todos os 

estados desta região, favorecendo as camadas de renda mais elevada. Palermo, Portugal e 

Souza (2005) analisaram a equidade horizontal no acesso à saúde na Região Sul do 

Brasil, seguindo os mesmos parâmetros do estudo anterior. Os resultados também 

apontaram para a presença de desigualdade no acesso em função da renda, favorecendo 

os mais ricos, mesmo que controlando para a existência de plano de saúde, no caso de 

consultas e internamentos.   

Ramos e Lima (2003) investigaram a visão de utentes sobre factores que 

influenciam a qualidade do atendimento em uma unidade de saúde de Porto Alegre, 

Brasil, relativos ao acesso e ao acolhimento. Os resultados apontam facilidades e 

dificuldades de acesso, considerando-os sob os aspectos geográficos, económicos, 

organizacionais. No primeiro aspecto destacaram-se a forma e o tempo de deslocamento, 

bem como a distância entre a moradia de utentes e o serviço de saúde. Os aspectos 

económicos e organizacionais se destacaram bastante na escolha do serviço, porém o 

acolhimento teve primazia sobre os anteriores. O acolhimento, a forma de organização do 

serviço e a competência profissional da equipa foram factores de grande importância, 

geradores de facilidades e satisfação por parte dos (as) utentes. Com relação às 

dificuldades, o estudo apontou o tempo e as condições de espera dos (as) utentes antes do 

serviço abrir suas portas. Em relação à classe social, a literatura demonstra que as pessoas 

mais pobres tendem a procurar os serviços de saúde quando o seu estado de saúde é pior, 

necessitando de um tratamento mais intensivo. Por outro lado, as pessoas que recorrem 

mais aos cuidados de saúde tendem a apresentar ou avaliar melhor o seu estado de saúde 

do que aqueles que não utilizam esses serviços (Noronha, Andrade, 2001) 

Alguns estudos demonstram que a posição da população na estrutura social 

influencia a determinação das necessidades de saúde destas pessoas. O padrão de risco 

aponta para uma maior desvantagem das pessoas pertencentes a grupos sociais menos 

privilegiados. A estrutura de consumo de serviços mostra que os grupos sociais de mais 

alto rendimento consomem mais serviços de ambulatório, enquanto que os serviços 



hospitalares têm seu consumo aumentado na medida em que a renda social decresce 

(Travassos [et al.], 2000). 

 Travassos [et al.] (2000) realizaram um estudo com o objectivo de avaliar o 

padrão de equidade no consumo de serviços de saúde no Brasil, a partir de duas 

dimensões: a geográfica e a social. Os autores concluíram que houve uma pequena 

redução dos níveis de desigualdade no período analisado, com o sistema de saúde 

mantendo-se caracterizado por marcadas iniquidades.  

O estudo de Assis, Villa e Nascimento (2003) sobre acesso de utentes às unidades 

básicas de Feira de Santana, Brasil, objectivou analisar a percepção de utentes quanto às 

características dos serviços utilizados no sistema local de saúde. Utilizaram a observação 

de dois centros de saúde e a entrevista com 25 utentes atendidos nos referidos centros. Os 

resultados mostraram que o acesso aos serviços é focalizado e selectivo para responder a 

uma determinada queixa, tecnologicamente atrasado e discriminatório, dirigido a utentes 

de baixa renda que tem menor qualificação no sector formal da economia e à população 

excluída socialmente.  

Travassos e Viacava (2007) desenvolveram um estudo para analisar o acesso aos 

serviços de saúde e sua utilização por pessoas idosas residentes em áreas rurais no Brasil, 

em 2003, comparando os padrões observados com idosos residentes em área urbana e 

com o padrão existente em 1998, a partir dos dados dos suplementos sobre Acesso e 

Utilização de Serviços de Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os 

autores verificaram que as barreiras de acesso eram maiores na área rural em comparação 

à urbana. A utilização de serviços de saúde foi menor do que nos idosos urbanos, mesmo 

para aqueles que referiram problema de saúde. A análise do tipo de serviço utilizado 

mostrou que há acesso limitado a serviços de complexidade intermediária. Os resultados 

sugerem que os mais idosos apresentam barreiras de acesso ainda maiores. O diferencial 

de género na utilização favorável à mulher foi mais marcado nos idosos rurais. Barreiras 

financeiras também foram mais marcadas. Houve indicativo de alguma melhora no 

desempenho dos serviços de saúde.  

Nos Estados Unidos, Diamant [et al.] (2001) avaliaram os efeitos de fornecer 

cuidados de saúde gratuitos a adultos de baixa renda. Os autores mediram o acesso aos 

cuidados de saúde primários por 2164 pessoas com quatro condições crónicas de saúde 



em um Programa de Cuidado à Saúde implementado em Los Angeles. Os resultados 

evidenciaram que um total de 17% das pessoas visitou seus médicos no período de quatro 

meses. A proporção de visitas foi maior para pessoas com idade inferior a 50 anos e do 

sexo feminino. Os autores concluem que não é suficiente fornecer somente o nome e 

endereço do médico para esta população. Esforços mais agressivos deveriam ser tentados 

para aumentar a utilização de serviços para utentes com condições de saúde que se 

enquadram no atendimento de ambulatório.  

Diamant [et al.] (2004) desenvolveram um estudo também em Los Angeles, com 

o objectivo de estimar a prevalência e determinantes da demora e não atendimento das 

necessidades para o cuidado médico entre 1819 pacientes adultos, em um sistema de 

saúde público re-estructurado. Os autores concluíram que as barreiras para as 

necessidades de cuidado de saúde continuaram a existir entre os pacientes. A falta de 

seguro de saúde e as condições mais precárias de saúde foram os factores de maior risco 

para a falta de resolução das necessidades de cuidado à saúde. 

O estudo de Andersen [et al.] (2002) avaliou o impacto de variáveis a nível de 

comunidade sobre as características individuais no acesso de crianças e adultos de baixa 

renda, residentes em grandes áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Os dados 

individuais foram provenientes do Inquérito Nacional de Saúde de 1995 e 1996. As 

variáveis a nível da comunidade derivaram de dados de múltiplas fontes de uso público. 

Os resultados demonstraram que a proporção de pessoas que receberam uma visita 

médica variou de 63% a 99% para crianças e de 62% a 83% para adultos. O acesso foi 

melhor para pessoas com seguro de saúde e para aquelas que viviam em comunidades 

com mais centros de saúde apoiados por fundos federais. 

Brow [et al.] (2004) realizaram um estudo similar ao de Andersen [et al.] (2002) 

para o acesso ao cuidado em ambulatório para adultos de baixa renda em 54 áreas 

urbanas nos Estados Unidos. Os autores detectaram que diversos factores da comunidade 

influenciaram o acesso, mas eles foram mais diferenciados para adultos com e sem 

seguro de saúde. Os resultados confirmaram que as políticas públicas e o ambiente da 

comunidade têm impactos substanciais e mensuráveis no acesso ao cuidado. 

Krushel, Vittinghoff e Haas (2008) desenvolveram um estudo nos Estados Unidos 

com o objectivo de descrever os factores associados com o uso dos cuidados de saúde e 



as barreiras enfrentadas por 2974 pessoas sem abrigo. Foram utilizados dados 

secundários do Inquérito Nacional de Assistências aos Sem Abrigo, recolhidos no 

período de Outubro a Novembro de 1996. Os autores concluíram que as pessoas sem 

abrigo enfrentam grandes barreiras para as necessidades de cuidado e apresentam um 

rácio de uso dos cuidados hospitalares mais elevado. O seguro de saúde foi associado 

com o maior uso de cuidados em ambulatório e poucos relataram barreiras. 

Os estudos acima citados sobre o acesso mostram que ainda existe desigualdades 

sociais, as quais exercem uma forte pressão sobre a saúde de uma população, em especial 

das mais vulneráveis, como a das pessoas idosas e pobres. Isto porque uma pessoa pode 

não ter acesso a melhores condições de saúde não por uma decisão particular sua ou por 

não se preocupar com sua saúde, mas sim por haver desigualdades sociais que impedem 

esta pessoa de obter uma boa saúde. Assim, a justiça social actua sobre as pessoas e 

grupos populacionais de forma imponderável. Uma enfermidade não tratada e também 

não prevenida por motivos sociais, tais como pobreza e epidemias, é bem distinta de uma 

enfermidade ocorrida por decisão própria da pessoa, como o hábito de fumar. Estes 

factores vão repercutir fortemente sobre a justiça social (Sen, 2002). Neste sentido, 

embora a principal meta de politica de acesso à saúde, na maioria dos países, seja a de 

promover uma distribuição equitativa de saúde, os poucos estudos sobre acesso a serviços 

de saúde, realizados em Portugal, sugerem a presença de desigualdades social em saúde e 

de barreiras para obter cuidados de saúde (Mendes, 2001). Os estudos no Brasil e Estados 

Unidos apontam na mesma direcção, agravadas no segundo caso pela privatização dos 

serviços de saúde. Cabe ainda destacar que, na maioria dos estudos, aponta-se a 

necessidade de saúde como o factor mais importante para explicar o acesso (Travassos, 

Viacava, 2007). 

É de extrema importância diminuírem a desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde para as pessoas, em especial para os grupos vulneráveis e com pobres condições de 

saúde, no sentido de obterem maior qualidade de saúde. Boa saúde é essencial para que 

as pessoas, aqui em especial as pessoas mais idosas, possam manter uma qualidade de 

vida aceitável e possam continuar a assegurar os seus contributos na sociedade (WHO, 

2001).  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. METODOLOGIA 
 

 

Este estudo insere-se no paradigma qualitativo. A investigação qualitativa parte 

do fundamento de que existe um vinculo dinâmico e indissociável entre o mundo 

objectivo e a subjectividade do sujeito. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação 

qualitativa relaciona-se a uma multiplicidade de métodos e de desenhos de investigação, 

que são flexíveis e particulares ao objecto de estudo. Denzim e Lincoln (2006) referem 

que este tipo de investigação é uma actividade situada, que localiza o observador no 

mundo, utilizando um conjunto de recursos materiais e interpretativos que lhe dão 

visibilidade.  



Os estudos com metodologia qualitativa procuram descrever a complexidade de 

determinados problemas; analisar a interacção de certas variáveis; compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais; contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (Richardson [et al.] 

1999). A metodologia qualitativa procura descrever a complexidade de determinados 

problemas, analisar a interacção de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado 

grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades 

do comportamento dos indivíduos (Richardson [et al.], 1999). A opção pela abordagem 

qualitativa deve-se ao facto de se mostrar apropriada e relevante na compreensão do 

Acesso ao Serviço de Saúde por Pessoas Pobres em Portugal.  

 
 
 

 

4.1. PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram deste estudo 15 pessoas idosas, oito do sexo masculino e sete do 

sexo feminino. Os critérios de inclusão destas pessoas no estudo foram: ter idade igual ou 

superior a 65 anos; ser de classe económica baixa; estar inscritas em Centro de saúde de 

Lisboa; ser autónomas - ter capacidade percebida para controlar, lidar com situações e 

tomar decisões sobre a vida do dia-a-dia, de acordo com as próprias regras e preferências 

(WHO, 2002).  

Neste estudo, utilizamos a Classificação de Graffar. Esta é uma classificação 

social internacional, estabelecida em Bruxelas, Bélgica, pelo Professor Graffar (Anexo I). 

Este método baseia-se no estudo de um conjunto de cinco critérios - profissão, nível de 

instrução, fontes de rendimento familiar, conforto do alojamento e aspecto do bairro onde 

habita (Wikipedia, 2008). Através desta classificação foi possível avaliar o índice de 

pobreza das pessoas idosas que participaram deste estudo. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Graffar&action=edit&redlink=1


4.2. RECOLHA DE DADOS 

 

Neste estudo utilizamos dois tipos de técnicas de recolha de dados: observação 

focalizada (ou livre) e entrevista. Observar não é simplesmente olhar. Observar é, 

segundo Trivinõs (1995), destacar de um conjunto (animais, pessoas, objectos, etc) algo 

especificamente, prestando atenção às suas características. A observação livre satisfaz as 

necessidades deste estudo, no sentido de que me interessa observar o quotidiano da 

prática do cuidado à saúde das pessoas idosas, no contexto em que esta se expressa. Deste 

modo, a observação livre, ao contrário da observação padronizada, deixa um espaço 

aberto para a observação, na medida em que não requer o estabelecimento de pré-

categorias para compreender o fenómeno que se observa (Trivinõs, 1995). A observação 

foi realizada nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008, período em que realizamos as 

entrevistas. Foi utilizada como técnica complementar para obter dados referentes ao 

contexto do centro de saúde, à forma de organização e funcionamento. 

Relativamente à entrevista, existem diferentes definições e tipos. Conforme 

Ketele e Roegiers (1999, p. 22), a entrevista “é um método de recolha de informações que 

consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas seleccionadas 

cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou representações, cujo grau de 

pertinência, validade e viabilidade é analisado na perspectiva dos objectos da recolha de 

informação”. 

 Minayo (2007) refere que as entrevistas, para além da sua finalidade, 

caracterizam-se pela sua forma de organização, existindo um grande número de 

classificações. Tendo presente o objectivo deste estudo, optamos pela entrevista semi-

estruturada ou semi-dirigida. De acordo com Minayo (2007), as pessoas entrevistadas são 

convidadas a falar livremente sobre um tema e as perguntas, quando realizadas, buscam 

aumentar a profundidade das reflexões. Segundo a mesma autora, quem entrevista 

liberta-se das formulações prefixadas, introduzindo perguntas ou fazendo intervenções 

que pretendem abrir o campo de explanação do entrevistado.  

Trivinõs entende que as entrevistas semi-estruturadas “partem de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e 

que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 



vão surgindo à medida que se recebe as respostas do informante” (1995, p. 146). Na 

entrevista semi-estruturada, as perguntas, não se colocam totalmente aberta ou totalmente 

fechadas e a duração da entrevista é flexível. 

O instrumento do estudo constará de duas partes, a primeira será a caracterização 

dos participantes e a segunda será composta de questões abertas (Apêndice I). A recolha 

de dados ocorreu em um Centro de Saúde de Lisboa, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 

2008. A realização de cada entrevista durou em torno de 30 minutos.  

 

4.3. REGISTO DOS DADOS 

 

O registo dos dados da observação foi realizado através de anotações de campo. 

Estas anotações incluíram todas as observações e reflexões realizadas sobre expressões 

verbais e acções dos sujeitos, descrevendo-as, primeiro, e fazendo depois comentários 

críticos, sobre as mesmas. Neste estudo, adoptamos dois tipos de anotações, 

nomeadamente a de natureza descritiva e a reflexiva (Triviños, 1995) 

• Anotações de campo de natureza descritiva - descrição dos comportamentos, 

acções, atitudes, palavras, etc., envolvem significados, representam valores, 

pressupostos, etc., próprios do sujeito e do ambiente sociocultural e económico ao 

qual pertence, na tentativa de dirigir o máximo de fidelidade. 

• Anotações de campo de natureza reflexiva - reflexão sobre o desenvolvimento do 

processo de observação, cada facto, comportamento, atitude ou diálogo que se 

observa e que podem sugerir novas ideias. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, com a autorização das pessoas 

entrevistadas. Segundo Triviños (1995), este tipo de registo permite contar com todo o 

material fornecido pela pessoa entrevistada, o que não ocorre utilizando as anotações 

durante a entrevista. Um outro ponto a considerar é que a pessoa entrevistada pode ajudar 

a completar, a aperfeiçoar, e a destacar as ideias expostas.  

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS  

 



Bardin (2004) refere que a análise do material qualitativo deveria ser aplicável a 

todas as formas de comunicação, independentemente da sua natureza, possuindo, então, 

duas finalidades que podem ou não dissociar-se: a) uma função heurística, que enriquece 

a tentativa de explorar, abrindo o caminho para a descoberta; b) uma função de 

“administração de prova”, que se realiza por um método de análise sistemático, no 

sentido de verificar de confirmar ou infirmar uma hipótese, questão ou afirmações 

provisórias. Minayo (2007, p. 300) evidencia um terceiro aspecto, “que envolve a 

ampliação dos contextos culturais, ultrapassando o nível espontâneo das mensagens”.   

 Os objectivos e finalidades da análise do material qualitativo balizam os caminhos 

para a realização dessa mesma análise. Contudo, são vários os caminhos possíveis, que 

dependem, praticamente, da corrente de pensamento do investigador (Minayo, 2007). 

Considerando estes aspectos, neste estudo, adopto a análise de conteúdo, que, segundo 

Bardin (2004, p. 42), é “Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens”. 

 A abordagem da análise de conteúdo deste estudo é a hermenêutica-dialéctica de 

Minayo (2007). Esta análise, conforme Minayo (2007), é proposta por Habermas no seu 

diálogo com Gadamer, em que, confluem duas correntes filosóficas, que através das suas 

contribuições e os seus limites, ampliam a compreensão e a crítica da realidade social. A 

hermenêutica “realiza o entendimento dos textos, dos factos históricos, da 

quotidianidade e da realidade, ressalta que as suas limitações podem ser fortemente 

compensadas pela proposta do método dialéctico. A dialéctica, por sua vez, ao sublinhar 

o dissenso, a mudança e os macroprocessos, pode ser fartamente beneficiada pelo 

movimento hermenêutico que enfatiza o acordo e a importância da quotidianidade” 

(Minayo, 2007, p. 349). 

 Embora Habermas tenha proposto a análise Hermenêutica-dialéctica é Minayo 

(2007) quem procura operacionalizar esta abordagem considerando sempre a questão do 

contexto e da empírica. Destaca dois pressupostos deste método de análise. O primeiro 

refere-se à idéia de que não há consenso e nem ponto de chegada no processo de 

produção de conhecimento. O segundo aponta para o facto de que a ciência constrói-se 



numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a praticam e a experiência que surge 

da realidade. Minayo (2007), para além destes pressupostos, entende que os resultados 

em ciências sociais não são o reflexo da mesma, mas antes uma aproximação da 

realidade, que nenhum dado de pesquisa pode reduzir.  

Partindo destes pressupostos, Minayo (2007) propõe dois níveis de interpretação 

que precisam ser realizados. O primeiro está relacionado ao campo das determinações 

fundamentais que engloba o contexto sócio-histórico, político e económico do contexto 

social a ser estudado, constituindo um marco teórico-fundamental para a análise. Este 

primeiro momento pode ser pensado esquematicamente como o de busca de compreensão 

destas determinações fundamentais, começando a serem mapeadas as categorias, que são 

formuladas no segundo nível de interpretação. Tendo presente este primeiro nível, 

procuramos analisar as condições de acesso de pessoas idosas pobres ao centro de saúde 

de Lisboa. 

No segundo nível de interpretação, verificamos o encontro dos dados empíricos 

com o referencial teórico-fundamental. Deste modo, é ao mesmo tempo o ponto de 

partida e de chegada da análise. Procuramos encontrar nos relatos dos (as) informantes o 

sentido, a lógica interna, as projecções e as interpretações (Minayo, 2007). É neste nível, 

que as entrevistas realizadas com as pessoas idosas serão consideradas. Minayo (2007, p. 

357-9) sugere três fases para operacionalizar este segundo momento de interpretação:  

• Ordenação dos dados: nesta fase os dados do trabalho de campo são 

organizados e estruturados. Neste estudo, corresponde à transcrição das 

entrevistas. 

• Classificação dos dados: neste momento é importante termos em mente 

que os dados não existem no vazio, ou por si só. Eles são arquitectados 

pelas nossas questões sobre eles, com base na fundamentação teórica, 

através da: a) leitura horizontal e exaustiva das entrevistas, para buscar a 

coerência interna das informações, fazendo emergir as “estruturas 

relevantes dos actores sociais, as idéias centrais que tentam transmitir e os 

momentos chave e as suas posturas sobre o tema em foco”. Este facto 

possibilita a construção de categorias empíricas, para mais tarde serem 

transformadas em categorias analíticas, teoricamente estabelecidas; b) 



leitura transversal, nesta fase realizamos o recorte da entrevista em 

“unidades de sentido”, por “estruturas de relevância”, por “tópicos de 

informação”, ou por “temas”. Neste processo de classificação, colocamos 

as partes semelhantes juntas, buscando compreender as conexões entre 

elas, e guardando-as em códigos ou gavetas. Procedemos, a seguir, um 

refinamento destas categorias, em que as múltiplas gavetas são 

reagrupadas em torno de categorias centrais, numa lógica unificadora. 

• Análise final: é o momento em que se estabelece o círculo entre os dados e 

os referenciais da pesquisa. Sendo sobre este circulo que estabelecemos o 

movimento “que vai do empírico para o teórico e vice-versa, que dança 

entre o concreto e o abstracto, que busca as riquezas do particular e do 

geral é o que se chama, (…), “o concreto pensado”. 

 

 

4.5. QUESTÕES ÉTICAS   

 

As questões éticas são centrais na investigação, colocando-se com especial ênfase 

na investigação qualitativa em que os processos de interacção entre investigador e 

participantes equacionam e alteram alguns aspectos, como é o caso do anonimato.  

  Neste estudo, respeitamos os princípios relativos ao direito à autodeterminação, 

direito a intimidade, direito à protecção contra o desconforto e o prejuízo e direito a um 

tratamento justo e equitativo. Todos os (as) participantes foram previamente informados, 

de forma esclarecedora, sobre a meta, propósito e processo do estudo, bem como 

prontamente esclarecidos(as) acerca de qualquer dúvida que considerassem pertinente 

para uma melhor compreensão do estudo. Durante a explicação, foram assegurados: o 

direito de recusar a participar ou de se retirar da pesquisa em qualquer momento, a 

confidencialidade das informações e o anonimato das identidades dos (as) participantes. 

Todas as pessoas idosas aceitaram participar deste estudo e assinaram o termo de 

consentimento informado (Apêndice II). 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 



Os resultados estão organizados em cinco tópicos, cujos conteúdos estão 

direccionados para o objectivo geral deste estudo e orientados pelo referencial teórico 

adoptado. Deste modo, no primeiro tópico apresentamos as características do contexto do 

estudo, no caso, o centro de saúde. Destacamos alguns aspectos da estrutura física, dos 

recursos humanos e da organização e funcionamento. No segundo tópico, caracterizamos 

os(as) participantes do estudo, no caso as pessoas idosas que frequentam o centro de 

saúde em questão. Focamos alguns dados pessoais, incluindo a proximidade e o meio de 

transporte para irem ao centro de saúde e o apoio familiar que dispõem e as necessidades 

de saúde. A seguir, no terceiro tópico, abordamos os comportamentos de saúde, em que 

ressaltamos o uso do serviço de saúde, o fluxo de acesso a este serviço e as práticas de 

cuidado de saúde. Os resultados de saúde constituem o quarto tópico e que está 

relacionado aos efeitos avaliados e percebidos e satisfação das pessoas idosas com a 

prestação de cuidados de saúde. Finalmente, apontamos as barreiras no acesso ao centro 

de saúde. Para a apresentação dos resultados, seleccionamos apenas alguns excertos 

representativos dos discursos dos(as) participantes para exemplificar os aspectos 

mencionados.  

 

5.1. CARACTERÍSTICAS CONTEXTUAIS 

 

O Centro de Saúde em questão está localizado no Sul do país. Situa-se em uma 

freguesia portuguesa do concelho a norte de Lisboa, com 5,17 km de área e 26 822 

habitantes. O centro de saúde foi criado há mais de trinta anos e possui cerca de 20 000 

utentes inscritos, provenientes de 26 freguesias. Está instalado em dois andares de um 

prédio antigo. A entrada no prédio é feita por uma escada estreita, com piso escorregadio 

e com iluminação inadequada. Esta escada dá acesso à recepção, que se situa em uma 

sala pequena, com cerca de três metros de largura e dois metros de comprimento. O 

prédio não possui elevador e com escadas, o que dificulta o acesso das pessoas idosas e 

com deficiência.  

O Centro dispõe de seis salas que se destinam a consultas médicas. Três salas 

localizam-se no primeiro piso e três salas no segundo piso. As salas de espera são 

pequenas, cerca de cinco metros de comprimento e três de largura. Estas salas não 



possuem muitas cadeiras para os pacientes sentarem-se. O ambiente tem pouca ventilação 

e existem janelas por onde se pode entrar a iluminação natural. A sala do primeiro piso 

possui televisão para os utentes se entreterem enquanto aguardam para serem atendidos.  

O recurso humano é composto por seis médicos e três recepcionistas. As três 

recepcionistas trabalham juntas, diariamente. As actividades das recepcionistas são 

divididas pelas três, elas chegam mais cedo para organizarem as salas de consultas, as 

salas de espera, para controlarem a limpeza do Centro e para organizarem as senhas que 

irão ser distribuídas. Por dia, podem ser distribuídas no máximo cinquenta senhas, em 

função da capacidade de atendimento e da acomodação do Centro. Quando as 

recepcionistas abrem o Centro, as pessoas já estão lá fora, em pé, aguardando para 

pegarem uma senha. Esta forma de organização por senha faz com que as pessoas tenham 

de chegar muito cedo para poderem ter acesso à consulta mais rapidamente. O horário de 

funcionamento do Centro é das 9:00 às 16:00 horas. Quando um utente quer se inserir no 

centro de saúde, precisa levar o seu cartão de utente ou o número de contribuinte e o 

comprovante de morada para poder atestar que faz parte da freguesia.  

Os médicos que prestam serviço ao centro de saúde realizam atendimentos de 

clínica geral, fazem atendimento a crianças, grávidas e pessoas idosas, que possuem 

diversas patologias. Quando os utentes precisam de especialistas é necessário entrarem na 

fila de espera. Os especialistas só vão ao centro de saúde três vezes ao mês e isso faz com 

que os utentes aguardem longo tempo na fila de espera para serem atendidos. O número 

de pessoas atendidas por dia varia entre 30 a 50 utentes, sendo na maioria pessoas idosas. 

Cada médico atende de cinco a dez pessoas por dia. As consultas são divididas pelos 

médicos, três médicos atendem no horário da manhã e os outros três no horário da tarde. 

Os horários dos médicos são rotativos, isso faz com que os utentes, ao saírem das 

consultas, precisem passar pela recepção para saberem o dia e o horário que o seus 

respectivos médicos estarão disponíveis. Segundo as recepcionistas, as pessoas sempre 

marcam consultas, mas muitas vezes não comparecem nas datas marcadas, recorrendo ao 

Centro quando estão com problemas de saúde.  

 

5.2. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 

 



 Participaram do estudo 15 pessoas idosas, sendo oito homens e sete mulheres 

(Apêndice III). A idade dos homens variou de 68 a 77 (média de 71) e das mulheres de 

67 a 77 (média de 71). Todas as pessoas idosas, de ambos os sexos, têm nacionalidade 

portuguesa, são de raça branca e de religião católica. 

 Todos os homens são casados. Em relação às mulheres, a maioria (n-5) era 

casada, e a minoria divorciada (n-1) e viúva (n-1). O número de filhos dos homens varia 

de um a três, sendo a maioria com dois (n-5), seguidos de três (n-2) e um (n-1) filho. Em 

relação às mulheres, o número varia de zero a dez filhos, sendo duas com três filhos e as 

restantes com dez, cinco, dois e um filhos cada uma. Somente uma delas não teve filho.  

A totalidade de homens e mulheres apresentam baixo nível de escolaridade, sendo 

um pouco mais baixo no caso das mulheres. No que se refere aos homens, o nível de 

escolaridade varia do primeiro ao quarto ano. A metade deles (n-4) cursou até o quarto 

ano, seguido do segundo ano (n-2), do quarto (n-1) e do primeiro (n-1). Já o nível de 

escolaridade das mulheres varia do primeiro ao quinto ano, sendo que três cursaram até o 

terceiro ano, duas o primeiro ano e duas delas o quarto e o quinto ano.  

Todos os homens e mulheres estão reformados. Nenhum(a) deles(as) possui 

seguro de saúde. A renda familiar dos homens é semelhante à das mulheres e varia de 

700 a 1500. A classificação de Graffar corresponde ao índice mais baixo, ou seja, índice 

5, para todas pessoas idosas.   

 

5.2.1. Proximidade do centro de saúde e meio de transporte 

 A totalidade de mulheres (n-7) e de homens (n-8), deste estudo, residem em meio 

urbano e próximo ao centro de saúde. Esta proximidade é relatada como sendo 

facilitadora do uso do centro de saúde. Referem que caso fosse distante não disporiam 

sempre de recursos financeiros para pagar os transportes.  

 “Eu uso desde sempre o centro de saúde e nunca utilizei outro porque sempre 
morei aqui e como é por residência tenho que frequentar esse” (Maria). 

“... facilidade que eu tenho é por morar perto e também minha filha ajuda-me 
bastante, porque ela traz-me de carro. Se não fosse ela não sei como faria para 
ter acesso ao serviço de saúde” (Pedro). 

 “As facilidades existem, mas não tenho condições de usar transportes. A única 
facilidade é porque é perto da minha casa” (Marcelino). 



 

 A maioria das mulheres (n-4) e homens (n-5) preferem, muitas vezes, ir 

caminhando ao centro de saúde, pelo facto de economizarem dinheiro ou por não 

possuírem condições financeiras para pagarem a passagem do autocarro. Além destes 

aspectos, dois homens relatam os efeitos benéficos da caminhada na saúde. Quando está 

chovendo ou não se sentem bem, eles admitem ir de autocarro. Mesmo residindo próximo 

do centro de saúde, a maioria refere ter de acordar muito cedo, tendo em vista que 

requerem em torno de, no máximo, 60 minutos de caminhada. Considerando as 

limitações de vários participantes, esta caminhada exige muito esforço físico. 

“Quando eu não tenho dinheiro para o transporte, eu tenho que vir andando e 
tenho que acordar mais cedo, acordo ás 5:00 da manhã para sair o mais rápido 
de casa. Quando eu venho andando, demoro uma hora para chegar aqui, moro 
perto, mas tenho que andar devagar por causa das pernas que não aguentam 
mais fazer muita força” (Maria). 

“Eu moro aqui perto, mais mesmo assim saio de casa muito cedo. Eu saio de 
casa 7:00 da manhã e venho caminhando devagar” (Joana). 

“Todas as vezes que eu venho ao centro de saúde venho caminhando. Caminhar 
faz muito bem e também venho caminhando para economizar dinheiro” 
(Marcelino). 

“Eu venho caminhando da minha casa até cá, é perto. Demoro uma hora para 
chegar cá, tenho que vir caminhando devagar porque se não eu fico cansado” 
(António). 

  

 A minoria das mulheres (n-2) e dos homens (n-3) utiliza, com frequência, o 

autocarro para terem acesso ao centro de saúde, por não conseguirem ir caminhando. 

Apenas uma participante vai de carro porque a sua filha se encarrega de levá-la e buscá-

la. 

“Eu quando tenho que vir ao centro de saúde tenho que acordar umas 6:30 para 
dar tempo de arrumar-me e pegar a caminhoneta cedo... saio mais ou menos de 
casa às 7:30. De caminhoneta é perto, dá uns vinte minutos da minha casa até 
cá” (Paula). 

“Eu acordo 7:00 quando eu tenho que vir cá (centro de saúde), eu moro muito 
perto, mas tenho que vir de autocarro porque não consigo vir caminhando. 
Depois que eu arrumo-me, vou para a paragem esperar o autocarro. Geralmente 
umas 8:00 já estou na paragem. De autocarro demoro 10 minutos para chegar cá 
(centro de saúde), moro muito perto mesmo” (Rita). 



 “Eu moro perto, mas mesmo assim tenho que vir de autocarro porque não 
consigo caminhar muito bem por causa das minhas pernas” (Francisco). 

 “Minha filha vai buscar-me em casa de carro, geralmente ás 8:00 ela já está na 
frente de casa esperando-me. Todas as vezes que eu venho, ela vem deixa-me ao 
centro de saúde” (Sónia). 

 

 Podemos observar que as pessoas idosas que fizeram parte do estudo residem 

próximo ao centro de saúde, o que facilita o acesso ao serviço de saúde.   

 

5.2.2. Apoio familiar 

 Somente a minoria das mulheres (n-2) e dos homens (n-1) dispõe do 

acompanhamento de um membro da família para ir ao centro de saúde, no caso filhas e o 

esposo. Somente duas mulheres afirmam possuir apoio financeiro dos filhos para comprar 

os remédios. As restantes pessoas idosas referem que os (as) filhos(as) trabalham e, 

portanto, não dispõem de tempo para as acompanharem ao centro de saúde.  

“Minha filha mais nova sempre acompanha-me quando eu venho cá (centro de 
saúde) e ela também ajuda-me com as despesas dos meus remédios que são muito 
caros” (Vera). 

“Todas as vezes que venho ao centro de saúde meu esposo acompanha-me, ele 
gosta de vir comigo porque ele diz que tem medo que eu passe mal na rua” 
(Rita). 

“Minha filha ajuda-me a comprar os remédios. Ainda bem que ela ajuda-me, 
porque se não eu não teria dinheiro nem para comer e pagar minhas contas” 
(Joana). 

“Eu tenho cinco filhos, só a minha filha mais nova que ajuda-me para compra 
meus remédios” (Sónia). 

“Todas as vezes que eu venho cá (centro de saúde) a minha filha mais nova 
acompanha-me, ela sempre vem comigo. Gosto muito que ela venha comigo, 
porque ela faz-me bastante companhia e se eu não entender alguma informação 
que o médico passa, ela explica-me e sinto-me mais seguro” (Pedro). 

 

 As pessoas idosas que possuem apoio familiar relatam que gostam de ir 

acompanhadas pelo familiar, para não se sentirem tão sozinhas e desamparadas. O 

contrário acontece com as pessoas que não têm acompanhamento. Demonstram em seus 

depoimentos que se sentem sozinhas e desamparadas em um momento tão delicado de 



suas vidas e sentem-se inseguras quanto a compreender as informações que os médicos 

lhe passam.  

 

5.2.3. Necessidades de saúde 

As necessidades de saúde são classificadas, neste estudo, em necessidades 

avaliadas e percebidas. No que se refere às necessidades avaliadas, as pessoas idosas 

referem os seguintes diagnósticos: problema cardíaco – dois homens e uma mulher; 

hipertensão - três mulheres; diabetes - duas mulheres e um homem; doença pulmonar 

obstrutiva crónica - uma mulher e um homem; osteoporose – duas mulheres, patologia 

prostática - um homem e, hipotensão - uma mulher.   

Em relação às necessidades percebidas, somente uma das mulheres admite se 

sentir optimamente bem. Do total de pessoas idosas, pouco menos da metade (n-6) das 

pessoas, sendo a metade do sexo feminino (n-3), relata se sentir bem, apesar dos 

problemas de saúde. Reconhecem que não podem mudar a condição de portadoras de 

doenças crónicas e, portanto, necessitam de fazer o tratamento para se manterem estáveis, 

conforme os depoimentos a seguir.   

“Sinto-me óptima” (Rita). 

 “Já fraturei três vértebras, mas já estou boa. Às vezes sinto poucas dores” 
(Maria). 

“Como eu já disse, minha saúde esta estável. Melhorar minha saúde não, mas 
pelo menos consigo manter ela estável” (Sónia). 

“Minha saúde é boa, a única coisa mesmo que tenho é o problema de pressão e 
isso não dá para mudar. Tenho que tomar os remédios para não piorar” (Joana). 

“Estou muito bem graças a Deus” (José). 

“Sinto-me bem...” (António). 

 
  A quase maioria das pessoas idosas (n-7), sendo três mulheres e quatro homens, 

considera o seu estado de saúde regular. Somente um homem encara o seu estado de 

saúde como ruim. As pessoas que se sentem com estado regular, caracterizam este estado 

como sendo instável, com alternância de dias em que se sentem bem e dias em que se 

sentem mal. 



“Eu sinto-me bem, mas tem dias que eu acordo com um pouco de tonteira e 
enjoada do estômago, mas deve ser por causa da diabete” (Ana).  

“…sinto-me mais ou menos bem. Tem dias que acordo bem disposta e outros dias 
não tenho nem vontade de levantar da cama”   (Vera). 

“Considero meu estado de saúde mais ou menos, nem muito bem nem muito mal” 
(Paula). 

“Eu tenho dia que estou bem, mais tem outros que não acordo muito bem” 
(Mário). 

“Eu sinto-me bem, mas tem dias que eu tenho muita tonteira e mal disposição” 
(Marcelino). 

“…tem dia que acordo muito bem, mas tem outro dia que acordo mal disposto, 
irritado com tudo e com nada…mas deve ser da idade” (João). 

 “Sinto-me mal” (Francisco). 

  

 Todas as pessoas idosas, deste estudo, apresentam problemas de saúde, que se 

constituem em necessidades de saúde avaliadas por médicos(as) e percebidas por elas 

como agravantes da saúde e que requerem cuidados apropriados. 

 

5.3. COMPORTAMENTOS DE SAÚDE 

 

Os comportamentos de saúde englobam, neste estudo, o uso do serviço de saúde e 

as práticas de cuidado em saúde, os quais apresento a seguir.  

 

5.3.1. Uso do serviço de saúde 

Todas as pessoas idosas, deste estudo, frequentam o centro de saúde e, portanto, 

dispõem de um médico da família. A gratuidade dos cuidados de saúde é referida por 

todas as pessoas como sendo um dos aspectos que possibilita o acesso ao centro de saúde, 

pois não dispõem de recursos financeiros para tal finalidade. A gratuidade é apontada 

como sendo decorrente da renda baixa.  

 O uso do serviço de saúde está subdividido em tempo e frequência, motivos de 

uso e fluxo. O uso de centro de saúde tem como finalidade o acesso das pessoas idosas 

aos cuidados primários de saúde. O tempo de uso do centro de saúde varia de cinco a 

vinte e cinco anos, sendo a média de quinze anos.  



“...descobri o meu problema com cinquenta anos e, desde então, venho sempre ao 
centro de saúde (vinte e três anos) ” (Ana). 

 “Descobri que eu tinha diabete quando eu tinha meus cinquenta anos e, desde 
então, sempre venho cá para fazer as análises para poder controlar as minhas 
taxas principalmente a taxa de glicose” (Rita). 

 “Frequento o centro de saúde há mais ou menos quinze anos. Parei de fumar 
com cinquenta e cinco anos e, foi nessa altura que eu já tinha muita falta de ar e 
tive que começar vir ao centro de saúde” (José). 

“Já faz mais ou menos uns quinze anos que eu frequento o centro de saúde. 
Comecei a frequentar desde que descobri que eu tinha pressão alta” (António). 

 

A frequência ao centro de saúde para as mulheres idosas varia de um (n-4) a dois 

(n-3) meses. Para os homens, esta frequência se distribui entre um (n-4), dois (n-1), três 

(n-1) e seis (n-2) meses.  

“Eu frequento o centro de saúde todos os meses para minha médica tentar 
controlar minha pressão alta” (Maria). 

“Venho cá de dois em dois meses para a doutora examinar-me e passar meus 
medicamentos” (Joana). 

“Venho todos os meses para a doutora medir a minha pressão e para ela passar-
me os remédios que eu tenho que tomar” (Francisco). 

 “... venho de dois em dois meses” (Marcelino). 

  “Tenho que vir de três em três meses, venho para pegar as receitas médicas 
para comprar meus remédios” (Mário). 

 “... venho de seis em seis meses para ver como estão minhas taxas” (José). 
  

Todas as pessoas idosas referem ter iniciado a frequentar o centro de saúde por 

problemas de saúde e a continuidade deve-se ao controlo do estado de saúde.  

“Venho aqui todos os meses para eu pegar a receita médica, para eu comprar 
meus remédios” (Sónia). 

 “Os motivos que eu venho é porque eu tomo remédios controlados. O meu 
médico tem sempre que passar receitas para eu poder comprar os meus 
remédios”. (José) 

 “Actualmente eu frequento o centro de saúde por causa das minhas dores nas 
pernas, parece cada dia que passa minhas dores aumentam. Tem dias que eu 
tenho poucas dores, mas tem outros dias que as dores estão o dobro” (Paula). 

“Venho por motivos de rotina... agora que sou velha tenho que vir com mais 
frequência para ver como estão minhas taxas” (Maria). 



“O motivo que eu venho é para tentar regularizar minhas taxas” (Pedro). 

  

As mulheres idosas, quando inquiridas, parecem demonstrar maior preocupação 

com o estado de saúde do que os homens. Deste modo, é importante para elas saberem 

que estão com os seus problemas de saúde controlados.  

  

5.3.2. Fluxo do acesso ao centro de saúde 

  O fluxo do acesso ao centro de saúde é o trajecto que as pessoas idosas realizam 

desde o momento que deixam suas residências até a saída do centro de saúde. A 

totalidade de mulheres (n-7) e de homens (n-8) descrevem o fluxo de acesso aos cuidados 

de saúde de forma semelhante, só variando no tempo e meio de translado ao centro de 

saúde. Todos as pessoas idosas necessitam acordar cedo para irem ao centro de saúde, 

porque quanto mais cedo chegarem, maior é a probabilidade de serem mais brevemente 

atendidas. 

Ao chegar cedo acabam por ficar esperando do lado de fora para que as 

recepcionistas abram a porta. Assim que a porta é aberta, as pessoas idosas têm de subir 

as escadas estreitas e escuras para se dirigirem à recepção e pegarem as senhas e ficarem 

aguardando que os seus respectivos médicos as chamem. Assim que chegam ao centro de 

saúde, primeiramente passam pela recepção para obterem a senha e aguardam para serem 

atendidas. As pessoas que não têm consulta agendada, necessitam de verificar com a 

recepcionista a disponibilidade de vagas para o dia. Depois da consulta, passam 

novamente pela recepção para as recepcionistas carimbarem as receitas médicas e 

agendarem o próximo atendimento. 

 

 “Eu acordo às cinco da manhã, e o trajecto não é dos melhores porque possuem 
muitos obstáculos para uma pessoa dá minha idade. Eu demoro mais ou menos 
uma hora para chegar cá, venho muito devagar. Quando eu chego, já tem várias 
pessoas na rua esperando e o centro de saúde esta fechado, o que nos obriga 
ficar do lado de fora em pé. É isso que eu acho uma falta de respeito. Assim que 
eu chego, tenho que passar pela recepção para pegar minha senha, não passo 
por nenhuma enfermeira. Espero bastante para ser atendida. Depois que o doutor 
chama-me, vou para a sala de atendimento e logo após eu tenho que passar pela 
recepção para as recepcionistas carimbarem minha receita” (Rita). 



“Eu acordo às seis da manhã. Tenho que sair de casa cedo. Eu moro perto, 
mesmo assim tenho que vir de autocarro porque não consigo caminhar muito bem 
por causa das minhas pernas. Chego aqui umas 7:30/ 8:00 e ainda tenho que 
ficar lá fora em pé esperando o centro de saúde abrir. Aqui dentro (centro de 
saúde) passo primeiro pela recepção para pegar minha senha e depois aguardo 
pelo médico até que chama-me pelo meu número. Depois da consulta passo 
novamente pela recepção para as recepcionistas carimbarem minha receita” 
(António). 
 

As pessoas idosas reclamam da demora no atendimento e relatam que, muitas 

vezes, perdem praticamente o dia inteiro a espera de serem atendidas. Muitas vezes, 

precisam levar lanches de casa ou dinheiro a mais para poderem se alimentar enquanto 

aguardam.  

 

5.3.3. Práticas de cuidado de saúde 

As práticas de cuidado de saúde incluem os procedimentos desenvolvidos nas 

consultas e os comportamentos de profissionais interagindo com utentes no 

desenvolvimento de cuidados de saúde. Os cuidados de saúde pelos(as) médicos(as) 

englobam, segundo os(as) participantes deste estudo: avaliação do estado de saúde, como 

exame médico, análise de sangue, verificação da tensão arterial, obtenção de receita 

médica para a compra de medicamentos e de informações sobre os seus problemas de 

saúde.  

Quando questionadas sobre os comportamentos de profissionais, todas as pessoas 

idosas relatam gostar dos (as) médicos (as). Os atributos com que descrevem o(a) 

médico(a) são: bom médico (mulheres n-3, homens n-4), boa pessoa (mulheres n-4, 

homens n-5), pessoa maravilhosa (mulheres n-3, homens n-1), interessada na minha 

saúde (mulheres n-4, homens n-3), contribui para a melhora da minha saúde (mulheres 

n-3, homens n-5), explica sobre como devo tomar os meus remédios (mulheres n-2, 

homens n-3), bastante profissional (mulheres n-3, homens n-2), inspira confiança 

(mulheres n-7, homens n-8), conforme destacado por alguns depoimentos. 

 “... gosto bastante do meu médico.. Gosto dela pelo simples facto de ele (médico) 
contribuir para a melhora da minha saúde” (Sónia). 

“Gosto muito da minha médica…ela (médica) tem interesse em ajudar no meu 
problema. Sempre explica que é importante eu tomar os remédios. Minha médica 



explica-me que eu tenho que tomar os remédios nos horários certos e não posso 
de esquecer de tomar meus remédios nenhum dia” (Ana). 

“A única coisa que deixa-me satisfeito é com o atendimento da médica” (Pedro). 

 “O que deixa-me satisfeito é com o atendimento que eu tenho pela minha 
médica. Eu gosto muito dela (médica). Não a trocaria (médica) por outra mesmo 
se eu tivesse seguro saúde e viria nesse centro só para ser atendido com minha 
médica, confio nela cem por cento” (Marcelino). 

 
  A convivência das pessoas idosas com os (as) mesmos médicos, ao longo dos 

anos, faz com que haja uma maior proximidade entre eles (as), levando as primeiras a 

destacarem suas percepções sobre a mudança de comportamento deles (as), em 

decorrência de estarem a passar por problemas pessoais. São as mulheres que expressam 

mais esta percepção. Reconhecem que quando estes (as) profissionais não estão bem, há 

uma alteração nos seus comportamentos que interfere no processo de cuidado à saúde. As 

relações de afecto parecem favorecer a compreensão das mudanças de comportamento de 

profissionais de saúde e o facto de nem sempre estarem bem.  

“Eu gosto bastante da minha médica, às vezes ela está mal disposta e não fala 
muito comigo, mas entendo, não são todos os dias que as pessoas tem que estar 
bem dispostas. Quando ela (médica) não está bem disposta, ela fala pouco e não 
passa muitas informações. Eu tenho que ter sorte para ela estar bem disposta, 
para ela atender-me bem. Mas tirando isso eu gosto dela, já sou acostumado com 
o trabalho dela” (Joana). 

“Meu médico é boa pessoa... mas ele perdeu a mulher dele e agora ele anda um 
pouco debilitado” (Maria). 

 
 Em relação às recepcionistas, quatro mulheres e três homens afirmam ser bem 

tratados (as) pelas recepcionistas. Os atributos relacionados a elas são: são óptimas, muito 

simpáticas, bastante atenciosas, tratam muito bem, sempre fornecem informações, são 

profissionais, como destacam alguns depoimentos abaixo.  

“As meninas de recepção são óptimas sempre fornecem as informações” (Sónia). 

 “As recepcionistas são muito simpáticas, sempre fornecem-me informação que 
eu     preciso” (Marcelino). 

“As recepcionistas são óptimas, bastante atenciosas” (José). 

“As recepcionistas tratam-me muito bem” (Paulo). 
 



Nas relações profissional-utente são realçadas as relações com os(as) médicos(as) 

e com o atendimento das recepcionistas, em que apontam, o tratar bem, a comunicação, a 

informação, o respeito e a simpatia. As mulheres (n-6) e os homens (n-8) conseguem 

compreender a comunicação/informação que os médicos e as recepcionistas lhe passam, 

apenas (n-1) mulher possui dificuldade em compreender a letra do seu médico na receita 

médica. Todos os utentes demonstram valorizar a atenção que seus médicos lhe 

proporcionam. As mulheres (n-3) e (n-2) homens relatam que todas as vezes que 

precisam ir ao centro de saúde, os seus médicos estão disponíveis para atendê-los, mesmo 

que  demorem em chamá-los(as). Apenas (n-2) pessoas idosas referem que suas médicas 

são simpáticas. Os(as) utentes, (n-4) mulheres e (n-2) homens, referem que são tratados 

bem pelos(as) profissionais do centro de saúde. As mulheres (n-3) e os homens (n-3) 

destacam o respeito que seus respectivos médicos possuem pelos seus pacientes. Todas as 

pessoas idosas encontram-se satisfeitas com os(as) médicos(as). Tanto as mulheres (n-7) 

e os homens (n-8) relatam que os(as) médicos lhes tratam muito bem. Todas(as) as 

pessoas idosas referem que as consultas têm um efeito positivo nelas, o que abordo nos 

resultados de saúde, a seguir.  

 

5.4. RESULTADOS DE SAÚDE 

 Os resultados de saúde incluem os efeitos avaliados e percebidos dos cuidados de 

saúde na saúde das pessoas idosas e a satisfação com estes cuidados, apresentados a 

seguir.  

 

5.4.1. Efeitos avaliados e percebidos 

No depoimento das pessoas idosas, os efeitos avaliados aparecem inter-

relacionados com os efeitos percebidos. Os efeitos avaliados se destacam mais nos 

discursos dos homens (n-5) do que das mulheres (n-3). Como efeitos avaliados, as 

pessoas idosas apontam os resultados das análises diagnósticas e da tensão arterial, bem 

como as informações sobre a saúde, que além de ajudá-las a cuidarem de si, também 

conferem uma certa tranquilidade, como evidenciam alguns dos depoimentos a seguir.  



“Eu vindo aqui no centro de saúde consigo controlar melhor minhas taxas e eu 
conseguindo controlar minhas taxas eu sinto-me bem. Acho que se eu não viesse 
aqui ao centro de saúde, a minha saúde estaria péssima. Mais graças a Deus eu 
estou óptimo mesmo tendo diabete” (João).  

“Eu vindo cá ao centro consigo controlar minha pressão alta. Quando eu não 
venho cá eu fico muito mal disposto. Eu quando venho ao centro de saúde o 
doutor explica-me que é importante eu vir todos os meses cá. Ele (médico) 
explica-me que é muito importante ele examinar-me, para medir minha pressão e 
para eu tomar meus remédios como devem ser. Se eu fizer tudo direito eu não vou 
ficar mal disposto. No entanto, tento vir todos os meses, porque não gosto de 
ficar mal disposto” (António). 

“Todas as vezes que venho cá sinto-me mais informada a respeito do meu 
problema e minha médica sempre explica-me que é muito importante cuidar-me. 
Porque diabete é uma doença muito perigosa. Minha doutora passa-me 
segurança e ela cuida muito bem de mim” (Ana). 

  

 Os efeitos percebidos são os mais enfatizados nos depoimentos das pessoas 

idosas, com destaque para as mulheres. Os atributos relacionados aos efeitos percebidos 

dos cuidados de saúde são: sente-se melhor (mulheres n-6, homens n-2), sente segurança 

(mulheres n-4, homens n-3), tem esperança de ficar bom/boa (mulheres n-1, homens n-

2), sente mais tranquilidade (mulheres n-1, homens n-1), sente-se mais confiante 

(mulheres n-1, homens n-1), sente mais disposição (mulheres n-1, homens n-1), sente a 

saúde estável (mulheres n-1, homens n-1), fica feliz (mulheres n-1), sente que controla 

melhor a dor (mulheres n-1, homens n-3), cuida melhor da saúde (mulheres n-2, homens 

n-1).  

As mulheres (n-3) e os homens (n-4) expõem que mesmo não havendo a cura do 

problema de saúde, sentem-se seguros pelas informações que seus respectivos médicos 

lhe passam e, muitas vezes, os (as) médicos (as) incentivam-nos fazendo com que 

pensem positivamente em relação aos seus problemas de saúde e tenham esperança de 

um dia melhorar a saúde.  

“Quando eu venho ao centro de saúde sinto-me mais segura em relação a minha 
falta de ar. Pelas informações que a doutora passa-me eu fico mais segura e 
confiante, isso faz com que eu sinta-me melhor e mais tranquila” (Joana). 

 “Quando eu venho cá sinto-me mais tranquilo e confiante. Porque minha médica 
faz-me pensar positivo e que vou conseguir ficar melhor do meu problema. Por 
ela fazer-me pensar assim sinto-me bem” (Pedro). 



 “Eu quando venho cá ao centro de saúde sinto-me mais seguro em relação ao 
meu problema (pressão alta). Porque minha médica incentiva-me a cuidar da 
minha saúde e todas as vezes que venho cá coloco na cabeça que vou ficar bom 
logo e isso faz com que eu cuide mais da minha própria saúde” (António). 

“Depende, as vezes a pessoa fica pior quando vem, porque as horas de espera 
que a pessoa tem que esperar fica pior, sempre fica a espera a ser chamado para 
ser atendido” (Paulo). 

  

Todas as pessoas idosas percebem-se melhores com os cuidados de saúde. 

Somente um homem manifestou que, às vezes, sai pior das consultas pela demora no 

atendimento. Os efeitos avaliados e percebidos aparecem interligados neste estudo. Os 

efeitos percebidos são mais destacados, principalmente pelas mulheres. 

 

5.4.2. Satisfação no acesso ao cuidado de saúde 

A satisfação das pessoas idosas está, principalmente, relacionada ao atendimento 

dos(as) médicos(as). Um dos aspectos que contribui para a satisfação refere-se à 

comunicação e às informações que recebem para poderem se cuidar melhor. As mulheres 

(n-6) e os homens (n-8) referem compreender as informações que recebem. Destacam a 

linguagem simples e o esforço do(a) profissional em não deixar dúvidas. Apenas uma 

mulher afirma ter dificuldade em compreender a letra do seu médico na receita médica.  

“... passa todas as informações e sempre consigo entende-lo (médico). Nunca vou 
para casa com dúvidas. O que eu mais gosto dele (médico) é porque ele não fala 
comigo com os termos médicos, se ele falasse com aqueles termos médicos 
difíceis de entender eu não iria entender nada. Mas ele explica-me de uma forma 
bem simples e não fico com dúvidas” (Paula). 

“Ela (médica) explica-me muito bem sobre o meu problema. Fala que eu tenho 
que tomar os remédios, porque se eu não tomar meus remédios correctamente eu 
vou ficar pior. E a doutora sempre diz que quer o meu bem” (Mário). 

“O meu doutor explica muito bem e aponta tudo no papel para mim. Eu entendo 
tudo o que ele fala” (António).  

“As vezes quando eu não entendo é a letra da médica vou na farmácia é o 
farmacêutico que explica-me tudo como deve ser... não posso ficar com dúvidas” 
(Rita). 

 

Todas as pessoas idosas, independentemente do sexo, manifestam satisfação com 

a atenção médica. A atenção é referida como motivo para gostarem de seus médicos e 



para comparecerem às consultas. De forma menos expressiva, manifestam a sua 

satisfação com a atenção das recepcionistas.  

“Pelo facto de ela (médica) ser bastante atenciosa comigo faz com que eu goste 
cada vez mais dela” (Rita). 

“Porque ele é atencioso comigo e ele (médico) incentiva-me a vir cá todos os 
meses, para ele poder passar os meus remédios e eu tomando os meus remédios 
consigo controlar minha pressão alta” (Francisco). 

“A única coisa que deixa-me satisfeito é com o atendimento da médica. Gosto 
muito dela porque ela é bastante atenciosa” (Pedro). 

“Aqui no centro de saúde eu recebo muita atenção das recepcionistas e do meu 
médico” (Ana). 

 

Ser tratado bem pelos (as) médicos (as) é outro motivo de satisfação, referido por 

todas as mulheres e homens. O respeito é uma das formas de ser tratado bem, apontado 

por mulheres (n-3) e homens (n-3).   

“... também ele (médico) tem muito respeito por mim... gosto muito dele” (Ana). 

“... e também possui respeito por mim (médica)” (Vera). 

“... possui um grande respeito por mim (médico)”(Sónia). 

“Eu tenho muito respeito por ela ( médica) e ela (médica) por mim” (António). 

“Ela (médica) sempre tira minhas dúvidas, ela possui respeito por mim” (João). 

 

Algumas mulheres (n-3) e homens (n-2) expressam a sua satisfação com a 

disponibilidade dos (as) médicos (as). Relatam que sempre que precisam ir ao centro de 

saúde, os seus médicos estão disponíveis para atendê-los, mesmo que os mesmos 

demorem em chamá-los.  

“Meu médico sempre demora em chamar o meu número da minha senha, mas ele 
sempre está disponível. Nunca cheguei cá e ele não estava, ele sempre está 
presente” (Maria). 

“Meu médico, todas as vezes que eu venho, está disponível para atender-me, só 
tem um problema, ele demora muito para chamar pelo meu número da minha 
senha” (Joana). 

“O meu médico todas as vezes que venho ao centro de saúde está disponível para 
atender-me, mesmo que demore em chamar pela minha senha eu aguardo para 
ser atendido. Porque é muito importante o doutor examinar-me para eu não ficar 
mal disposto” (José). 



“A minha médica sempre está presente quando venho cá” (Pedro). 

 

Apenas duas mulheres abordam a simpatia de suas médicas como motivo de 

satisfação.  

“Eu gosto dela porque ela (médica) é muito simpática” (Ana). 

“Gosto muito dela porque ela é bastante atenciosa e simpática” (Paula). 

  

A satisfação das pessoas idosas com a prestação de cuidados de saúde aparece 

relacionada, principalmente, com a forma de acolhimento dos (as) médicos(as) quando da 

consulta. A forma de acolhimento é expressa pela comunicação/informação e atenção, 

por serem tratados bem e com respeito, pela disponibilidade e simpatia. De forma menos 

expressiva aparece a satisfação com o atendimento das recepcionistas.  

 

5.5. BARREIRAS NO ACESSO AO CENTRO DE SAÚDE 

As barreiras no acesso ao centro de saúde são consideradas, neste estudo, como as 

dificuldades que as pessoas idosas encontram durante a prestação de cuidados à saúde. Os 

depoimentos das mulheres (n-7) e dos homens (n-8) destacam como uma das barreiras a 

estrutura física inadequada do centro de saúde. Relatam que o prédio já é bastante 

antigo, as escadas estreitas, escuras e escorregadias, o que dificulta o acesso ao interior 

do prédio. Referem também que as salas de espera são pequenas e abafadas, não dispõe 

de cadeiras suficientes para todas as pessoas se sentarem. Deste modo, muitas vezes, têm 

de ficar em pé desde a hora que chegam até a hora de irem embora.  

 “O que eu não gosto são as escadas, para nós velhotes é muito difícil subir essas 
escadas e o centro de saúde está muito velho e não tem elevadores. Quando 
fracturei minhas vértebras tive que ficar lá fora quase a manhã toda para alguém 
ir carregar-me para a médica e ainda tive que ficar lá fora em pé. Pagamos 
sempre tão caro os impostos e ninguém toma nenhuma atitude” (Sónia). 

“O centro de saúde é muito pequeno, pela quantidade de utentes cadastrados cá. 
A freguesia junto com o governo já nos prometeu um centro de saúde maior e 
mais confortável, mas até agora nada. Eles só prometem e não fazem nada” 
(Joana). 

“O que deixa-me insatisfeito são as condições do centro, que possui poucos 
lugares para sentarmos, tendo que ficar em pé desde a hora de entrada até a hora 
de saída e também acho aqui muito abafado” (Pedro). 



“Como já havia lhe dito o que deixa-me insatisfeito são as escadas” (António).  
“O que deixa-me insatisfeito é com a demora no atendimento e com a estrutura 
física do prédio. Aqui não tem suporte físico para atender utentes que estão 
cadastrados cá. Deveriam fazer uma reforma para aumentar esse centro de 
saúde, tendo assim mais gabinetes de consulta médica e, assim, facilitaria para 
nós utentes, porque com mais médicos trabalhando não iria existir tanta demora 
no atendimento” (Marcelino). 

 

Outra barreira ressaltada é a demora no atendimento para a consulta, o que é 

apontada por todas as pessoas idosas. Estas pessoas expõem que muitas vezes perdem o 

dia inteiro a espera de serem atendidas pelos seus médicos. Com a demora no 

atendimento, os utentes têm, muitas vezes, de trazerem de casa lanches ou dinheiro a 

mais para tomarem um café ou comerem alguma coisa. Comentam que se não houvesse a 

demora no atendimento, não necessitaria, de ter gastos extras com a compra de refeições.  

“Quando eu venho cá gasto o dinheiro do transporte e, às vezes, tenho que trazer 
um pouco a mais por causa da alimentação... gasto mais ou menos dez euros... se 
atendessem logo não gastava muito dinheiro” (Maria). 

“A demora no atendimento. Eu sei que os profissionais que trabalham cá não têm 
culpa por causa da demora no atendimento. E vou dizer que quem tem culpa é o 
governo que não faz nada para ajudar os utentes nem os profissionais que estão 
aqui. O centro de saúde tem uma demanda muito grande de pacientes e poucos 
profissionais para nos atender. Acho que o governo deveria ter mais 
consideração com todos nós” (Ana). 

 “Eu venho nesse centro desde que eu moro cá, já faz uns trinta anos e aqui 
demoram sempre para atender. O máximo que já esperei para ser atendido foi 
quatro horas seguidas” (Francisco). 

“A dificuldade é o tempo de espera pelo atendimento, isso acaba desgastando a 
minha paciência. Quando eu venho aqui, tento ficar o mais calmo possível. Tento 
ir lá fora respirar e vou sempre tomar um cafezinho, porque já sei que vai 
demorar para ser atendido” (Paulo). 
 

Apenas quatro mulheres relatam como barreira a falta de organização, que 

concorre para a demora no atendimento, para terem de chegar cedo para pegar as senhas e 

esperar que o centro abra as suas porta. Segundo estas mulheres, apesar de já terem 

reclamado para os(as) médicos(as) e as recepcionistas, os problemas não são resolvidos. 

Várias pessoas culpabilizam o governo pela falta de preocupação com as pessoas idosas. 

“Também é muito desorganizado, acho que os médicos tinham que organizar 
melhor os horários para a gente não esperar tanto” (Maria). 



“Muita falta de organização” (Sónia). 

“Quando eu chego, já tem várias pessoas na rua esperando e o centro de saúde 
esta fechado, o que nos obriga ficar do lado de fora em pé. É isso que eu acho 
uma falta de respeito...” (Joana). 
“Acho que falta organização, mas sempre reclamamos com os médicos e 
recepcionistas, mas nunca mudam em nada. Mesmo a gente reclamando nada 
muda” (Ana). 

“Os governantes quando possuem algum problema de saúde não precisar vir cá 
para ser atendido. Eles (governantes) possuem seguro de saúde e dinheiro, por 
isso não sabem o que nós sofremos cá” (Vera). 
 

Outras barreiras menos expressivas são a falta de vagas para consultas, a demora 

para ter acesso a um especialista, o não comparecimento de médicos para as consultas.   

“Chego aqui subo as escadas e depois passo pela a recepção para ver se tem 
vaga. Se tiver vaga eu tenho que pegar uma senha e esperar a médica chamar. 
Quando não tem vaga, sempre tenho que ficar vindo cá verificar quando vou 
poder ser atendido” (Paula). 

“... as vezes é por falta de vaga, eu fiquei cinco anos sem ter médico de família e 
tive que esperar esse enorme tempo até que algum médico tivesse vaga” (Vera). 

“Tudo deixa-me insatisfeito. Falta de vagas, demora no atendimento... exemplo 
minha mulher está com problema no coração e não tem vaga para um 
cardiologista atender, temos que esperar até Abril para ela ser atendida. Muita 
falta de organização” (António). 

“As vezes minha médica falta e eu tenho que voltar outro dia” (Pedro). 
 

As barreiras relatadas são entraves no acesso aos cuidados de saúde. As barreiras 

encontradas, neste estudo, são: estrutura física inadequada; falta de organização do 

serviço, que inclui a falta de mecanismos mais efectivo de agendamento das consultas, a 

falta de médicos e de vaga, contribui para o longo tempo de espera para as consultas. A 

obtenção de seguro de saúde é apontada por três pessoas como sendo a solução para 

melhorarem a qualidade de acesso aos serviços de saúde.  

Com base nos resultados, no referencial e estudos da literatura apresentados, 

passamos seguidamente à discussão no próximo capítulo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
6. DISCUSSÃO 
 

O processo de envelhecimento se configura como um dos maiores desafios para a 

humanidade, tanto do ponto de vista demográfico como epidemiológico, em que o acesso 

aos serviços de saúde de qualidade são fundamentais para uma melhora na qualidade de 

vida. Compreender a realidade na qual as pessoas idosas, deste estudo, enfrentam para 

obter acesso ao centro de saúde, implica em mergulhar na realidade dos cuidados de 

saúde recebidos. Foi o testemunho de cada pessoa idosa que me permitiu conhecer as 

suas percepções sobre o quotidiano do centro de saúde, as suas experiências e 

expectativas. Assim, foi possível compreender o acesso ao centro de saúde pelas pessoas 

idosas. 



As características contextuais são determinantes importantes no acesso aos 

cuidados de saúde e actuam em nível de agregado ao invés de nível individual. Em 

Portugal, constatamos mudanças estruturais recentes nas políticas de saúde, com 

alterações no funcionamento e organização dos serviços de saúde. Um avanço importante 

foi a criação do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, publicado em 2006. 

Deste modo, é ainda prematura qualquer avaliação destas mudanças e suas implicações 

no acesso aos cuidados de saúde das pessoas idosas. No entanto, há indícios na literatura 

portuguesa de ganhos em saúde para os portugueses (Santana, 2000) e melhoria no acesso 

aos cuidados de saúde, ao longo dos anos (Onsa, 2002; Campos, 2008).    

O centro de saúde, deste estudo, enquadra-se nas características contextuais e se 

constitui em porta de entrada para o sistema público de saúde. Este centro pode ser 

considerado de médio porte, pois atende cerca de 20 000 pessoas, em sua grande maioria, 

idosas e de baixa renda, provenientes de 26 freguesias. A literatura aponta uma média de 

atendimento por cada centro de saúde de 28 000 pessoas, apesar de existirem situações 

extremas no número de atendimento, que vai de 5 000 a 100 000 (Simões, Barros, 2007).  

No que se refere às características gerais do centro de saúde, deste estudo, os 

dados obtidos através da observação e das entrevistas com as pessoas idosas apontam 

limitações na estrutura física, no número e área de formação profissional dos recursos 

humanos, na organização e funcionamento do serviço. Considerando que a grande 

maioria das pessoas atendidas neste centro são idosas, as condições físicas dificultam o 

acesso, tendo em vista que este é feito através de escadas estreitas, escorregadias e sem 

iluminação adequada. Deste modo, além do risco de queda, o acesso de pessoas com 

maiores limitações e deficiência é inviabilizado. Trata-se de um prédio antigo, com 

acomodações que não favorecem o conforto na espera, muitas vezes longa, para a 

consulta. 

A contratação exclusiva de médicos para o atendimento do número de utentes 

inscritos no centro (cerca de 30 a 50 utentes diários), inviabiliza uma abordagem multi ou 

interdisciplinar nos cuidados de saúde primários. Deste modo, a ausência de outros 

profissionais de saúde contribui para o foco na abordagem médica e curativa, com 

prejuízo na promoção da saúde e na prevenção da doença, lacunas importantes nos 

cuidados desenvolvidos. Com base em Simões e Barros (2007), este centro de saúde não 



atende plenamente o seu objectivo, que é responder às necessidades de saúde da sua 

população, no que tange a: promoção e vigilância da saúde, prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças, através do planeamento e prestação de cuidados à pessoa, família 

e comunidade. A actuação volta-se, assim, para as situações de maiores riscos ou de 

vulnerabilidade na saúde. Consequentemente, a promoção do envelhecimento activo, 

proposto pela OMS (WHO, 2002) e pelo Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas (Portugal, MS, DGS, 2006) fica comprometido. A demora do atendimento por 

parte de especialistas também é relatada como problema vivenciado pelas pessoas deste 

estudo.  

Relativamente à organização e funcionamento também há deficiências, as quais 

são exaustivamente relatadas pelas pessoas idosas. A ausência de mecanismos mais 

efectivos de agendamento das consultas, acaba por obrigar as pessoas a chegarem mais 

cedo para obterem suas senhas para o atendimento com seus respectivos médicos (as) e 

aguardarem as consultas. Por terem de chegar mais cedo, são obrigadas a esperar a 

abertura do centro, do lado de fora do prédio, em pé e expostas, muitas vezes, ao frio e a 

chuva. Esta dificuldade também é apontada no estudo de Ramos e Lima (2003).   

Seguindo o modelo de Andersen (1995, 2008), as características individuais estão 

divididas em factores predisponentes, factores capacitantes e necessidades de saúde. Os 

factores predisponentes são pouco relevantes, neste estudo, uma vez que os(as) 

participantes já se encontram inseridos(as) no sistema de saúde. Cabe aqui destacar que 

as pessoas deste estudo são idosas, mas muitas iniciaram a procurar o centro de saúde 

antes dos 65 anos de idade. A ausência de seguro de saúde em consequência da baixa 

renda é também um factor predisponente importante para as pessoas procurarem os 

cuidados de saúde primários do centro de saúde, que é gratuito.  

Os factores capacitantes são os recursos disponíveis às pessoas para obterem 

cuidados de saúde. Neste estudo, os factores capacitantes são: a gratuidade do sistema de 

saúde pelo facto das pessoas possuírem baixa renda familiar, dispor de médico de família 

(fonte regular de cuidado), residência urbana e próxima ao centro de saúde, facilidade de 

transporte. Embora o apoio familiar seja um factor capacitante, neste estudo, somente 

uma minoria dispõe deste apoio. Sem este apoio, sentem-se sozinhas e desamparadas em 

um momento delicado de suas vidas. Os factores incapacitantes detectados são: a baixa 



renda que dificulta a compra dos medicamentos, o uso de transporte e a alimentação 

adequada enquanto aguardam pela consulta médica; a baixa escolaridade e a falta de 

organização do centro de saúde, com consequente falta de agendamento das consultas e o 

longo tempo de espera para serem atendidos.  

As necessidades de saúde, também dimensão das características individuais, são 

as condições de saúde diagnosticadas por profissionais de saúde e percebidas pelas 

pessoas (Andersen, 1995, 2008). Todas as pessoas idosas apresentam algum tipo de 

doença crónica diagnosticada, característica da população desta faixa etária, e que 

determina a sua frequência ao centro de saúde. Esta frequência, por sua vez, as ajudam a 

avaliar melhor as suas condições de saúde, o que está em conformidade com Noronha e 

Andrade (2001).  

As pessoas idosas percebem as suas condições de saúde em função da capacidade 

para executarem as suas actividades de vida diárias, básicas e instrumentais. A quase 

maioria destas pessoas considera o seu estado de saúde regular, justamente pelas 

limitações impostas pela doença. Deste modo, convivem com condições instáveis, que 

alternam dias melhores e dias piores, com o agravamento dos problemas de saúde. Sabem 

que, por serem condições crónicas, não conseguirão eliminá-las, mas podem viver com 

uma melhor qualidade de vida com o apoio dos cuidados de saúde formais.  

A categoria comportamentos de saúde inclui, neste estudo, o uso do serviço de 

saúde e as práticas de cuidado em saúde (Andersen, 1995, 2008). O uso do serviço de 

saúde inclui: o tipo de cuidado, tipo de serviço, os tipos de problemas da saúde e o 

intervalo de tempo entre um atendimento e outro. O motivo do uso do centro de saúde 

para a totalidade das pessoas idosa é a doença, expressa nas queixas de saúde. Segundo 

Ramos e Lima (2003), em relação à classe social, a literatura demonstra que as pessoas 

mais pobres tendem a procurar os serviços de saúde quando o seu estado de saúde é pior, 

necessitando de um tratamento mais intensivo.  

As pessoas idosas utilizam o centro de saúde em uma média de quinze anos. A 

frequência ao centro é maior para as mulheres, a qual varia de um a dois meses, sendo 

que para os homens varia de um a seis meses. Os depoimentos das mulheres demonstram 

uma maior preocupação com as suas saúde, do que os dos homens. Condizente com o 

estudo de Assis, Villa e Nascimento (2003), o acesso das pessoas deste estudo ao centro 



de saúde é focalizado e selectivo para responder aos problemas de saúde. Ou seja, não há 

uma cultura de promoção da saúde, de envelhecimento activo. Da mesma forma, o centro 

de saúde também não está vocacionado para estas abordagens, o que acaba por reforçar o 

comportamento curativo dos(as) utentes.  Estes resultados estão em sintonia com os 

estudos que apontam para a necessidade de saúde enquanto factor mais importante para 

explicar o acesso (Travassos, Viacava, 2007). A baixa renda também é apontada como 

factor que contribui para que as pessoas procurem o serviço de saúde quando os seus 

estados de saúde estão agravados (Travassos [et al.], 2000). 

   As práticas de cuidado de saúde incluem a realização de exames diagnóstico, as 

prescrições, orientações e educação em saúde e o comportamento dos (as) profissionais 

na interacção e comunicação profissional-utente. Considerando o grande foco na 

abordagem curativa, as pessoas idosas referem a predominância de procedimentos de 

avaliação / diagnóstico e prescrição de medicamentos. Em menor proporção, aparecem as 

informações sobre os problemas de saúde e os cuidados que devem ter para manterem o 

controlo sobre estes problemas. Destacam, nesta sub-categoria, as relações estabelecidas 

com os (as) médicos (as) que, ao longo dos anos, acabam por gerar laços de afectividade 

e contribuir para uma maior proximidade entre eles (as). Consideram como aspectos 

importantes nas relações estabelecidas com os (as) médicos (as), o tratar bem, a atenção, 

o respeito, a confiança, a simpatia, a disponibilidade, a comunicação e as informações 

recebidas. Os (as) profissionais são considerados (as) boas pessoas, que se preocupam 

com a saúde deles(as). As relações com as recepcionistas são menos destacadas através 

de atributos como: óptimas, muito simpáticas, bastante atenciosas, tratam bem, sempre 

fornecem informações, são profissionais. Deste modo, o acolhimento pelos (as) 

profissionais é considerado o aspectos  mais importante na categoria dos comportamentos 

de saúde.  

  A categoria resultados de saúde inclui os efeitos de saúde percebidos e avaliados 

e a satisfação do consumidor. Neste estudo, os homens parecem valorizar mais os efeitos 

avaliados pelos (as) profissionais de saúde do que as mulheres. As mulheres, por sua vez, 

parecem perceber mais as suas condições de saúde do que os homens. Contudo, todas as 

pessoas idosas percebem-se melhores com os cuidados de saúde. Estes cuidados, 

expressos, em grande parte, nas avaliações diagnósticas de suas condições de saúde e no 



incentivo dos (as) profissionais, contribuem para uma maior tranquilidade e segurança 

destas pessoas e mantém a esperança de alcançarem uma saúde melhor.  

 Na satisfação das pessoas idosas, destaca-se o acolhimento dos (as) médicos(as) e 

das recepcionistas, em menor proporção, em que são valorizadas a comunicação / 

informação, a atenção, o ser tratado bem e com respeito, a disponibilidade e a simpatia. 

De modo geral, todas as pessoas estão satisfeitas com o atendimento médico. Esta 

satisfação faz com que suportem a espera, muitas vezes prolongada, para serem atendidos 

pelos (as) médicos(as). A satisfação também resulta das melhoras nas dores, na 

disposição e segurança. O interesse e a comunicação efectiva e o fornecimento de 

informações de saúde implicam na competência profissional, também valorizadas pelas 

pessoas idosas. O estudo de Ramos e Lima (2003) reforça os resultados deste estudo no 

que se refere ao acolhimento e à competência profissional como factores importantes e 

geradores de satisfação por parte de utentes.   

As barreiras no acesso aos cuidados de saúde primários constituem-se nas 

dificuldades que as pessoas, deste estudo, encontram para terem um atendimento digno. 

As barreiras encontradas foram: estrutura física inadequada; falta de organização do 

serviço, que inclui a falta de mecanismos mais efectivo de agendamento das consultas, a 

falta de médicos e de vaga e, contribui para o longo tempo de espera para as consultas. O 

aspecto organizacional é muito destacado pelas pessoas como barreira. Aparece no estudo 

de Ramos e Lima (2003) como um dos factores gerador de facilidade e satisfação por 

parte dos (as) utentes.  

Considerando o exposto, podemos dizer que o acesso potencial aos cuidados de 

saúde primários é favorecido pela gratuidade do sistema de saúde, por residirem na zona 

urbana e próxima ao serviço de saúde, por terem um médico de família (fonte regular de 

cuidado) e pela facilidade de transporte. Os factores que dificultam o acesso potencial 

são: a baixa renda que dificulta a compra dos medicamentos, o uso de transporte e a 

alimentação adequada enquanto aguardam pela consulta médica; a baixa escolaridade e a 

falta de organização do centro de saúde, com consequente falta de agendamento das 

consultas e o longo tempo de espera para serem atendidas. A falta de apoio familiar é 

outro aspecto que também dificulta o acesso potencial. Contudo, as pessoas deste estudo 



já se encontram inseridas no serviço de saúde, o que nos remete aos aspectos relativos ao 

acesso realizado.  

No acesso realizado, neste estudo, destacamos como aspectos positivos: a 

gratuidade dos cuidados de saúde primários, o acolhimento dos profissionais - 

médicos(as) e recepcionistas, a competência  médica. Os aspectos negativos do acesso 

realizado detectados, neste estudo, são: a ausência de uma equipa multidisciplinar, o foco 

redutor dos cuidados de saúde primários, as limitações na estrutura física, a falta de 

organização do serviço, a longa lista de espera para o atendimento de cuidado 

especializado. A estrutura física inadequada ressalta-se neste contexto, uma vez que põe 

em risco a vida das pessoas, em especial as idosas e com limitações. As pessoas, deste 

estudo, referem que já fizeram inúmeras reclamações, mas sem resultados, o que as 

fazem sentirem-se desfavorecidas. Neste sentido, o acesso realizado se dá com 

dificuldades. 

O acesso efectivo é favorecido pelo facto das pessoas idosas percebem-se 

melhores com os cuidados de saúde e expressarem satisfação com os (as) profissionais 

envolvidos (as) neste cuidado. No entanto, há inúmeros aspectos a serem melhorados 

para que ele seja plenamente efectivo e que estão expressos nas barreiras encontradas 

pelas pessoas quando frequentam o serviço de saúde, que se configuram em fontes de 

insatisfação. O acesso efectivo favorece o acesso eficiente, no sentido de que a melhora 

das condições de saúde e a satisfação aumentam o consumo dos cuidados de saúde 

primários. Nesta perspectiva, um indicador importante do acesso eficiente é o tempo de 

frequência ao centro de saúde, com uma média de 15 anos.  

As pessoas idosas, deste estudo, sofrem as consequências da pobreza e dos baixos 

padrões de vida, o que as colocam como grupo vulnerável. Esta vulnerabilidade é 

agravada pelas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários, em decorrência 

dos problemas estruturais, de organização e funcionamento do centro de saúde. Estes 

dados são apoiados por vários estudos da literatura (Silva, 1998; Noronha, Andrade, 

2001; Travassos [e tal.], 2000; Andersen [e tal.], 2002; Assis, Villa, Nascimento, 2003; 

Ramos e Lima, 2003; Brown [e tal.], 2004; Krushel, Vittinghoff, Haas, 2008; CSDH, 

2008). Deste modo, é fundamental garantir o acesso efectivo e eficiente aos cuidados de 

saúde primários a este grupo populacional, para que possam favorecer uma melhor 



qualidade de vida para que possam atingir o máximo de vida activa na comunidade, junto 

à família, com o maior grau possível de independência e autonomia.  

O acesso a cuidados de saúde primários de boa qualidade perpassa pela 

implementação, gestão e avaliação efectiva e contínua da promoção do envelhecimento 

activo, proposto pela OMS (WHO, 2002) e pelo Programa Nacional para a Saúde das 

Pessoas Idosas (Portugal, MS, DGS, 2006). Desta forma, é preciso garantir a “… 

promoção de um envelhecimento activo, ao longo de toda a vida; a maior adequação dos 

cuidados de saúde às necessidades das pessoas idosas e a promoção e desenvolvimento 

intersectorial de ambientes capacitadores da autonomia e interdependência das pessoas 

idosa”s (Portugal, MS, DGS, 2006, p. 15). É preciso também que os centros de saúde 

atendam plenamente o seu objectivo, que é responder às necessidades de saúde da sua 

população, no que tange a: promoção e vigilância da saúde, prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças, através do planeamento e desenvolvimento de cuidados às 

pessoas, famílias e comunidades (Simões, Barros, 2007). 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo teve objectivo geral analisar o acesso de um grupo de pessoas idosas pobres a 

um centro de saúde da região de Lisboa. Teve como referencial de análise o modelo 

comportamental de uso de serviço de saúde de Ronald Andersen (1995, 2008). Os resultados 

apontam para os vários factores que favorecem o acesso potencial das pessoas idosas aos 

cuidados de saúde primários, nomeadamente, a gratuidade do sistema de saúde, a 

residência na zona urbana e próxima ao serviço de saúde, ter uma fonte regular de 

cuidados e a facilidade de transporte. Contudo, estes resultados também mostraram 

outros factores que dificultam o acesso potencial, que são: a baixa renda que dificulta a 

compra dos medicamentos, o uso de transporte e a alimentação adequada enquanto 

aguardam pela consulta médica; a baixa escolaridade, a falta de apoio familiar, e a falta 

de organização do centro de saúde, com consequente falta de mecanismos efectivos de 

agendamento das consultas e de organização das consultas, o que predispõe a um longo 

tempo de espera para serem atendidas.   

O acesso realizado, neste estudo, se dá com dificuldades, tendo em vista o 

número maior de factores negativos do que positivos. Os factores positivos encontrados 

são: a gratuidade dos cuidados de saúde primários, o acolhimento dos profissionais - 

médicos(as) e recepcionistas, e a competência  médica. Os aspectos negativos do acesso 

realizado detectados, são: as limitações na estrutura física, a falta de organização do 

serviço, a longa lista de espera para o atendimento de cuidado especializado, a ausência 

de uma equipa multidisciplinar, e o foco redutor dos cuidados de saúde primários. Estes 



factores são de domínio do sistema de saúde e podem ser melhorados através de uma 

gestão e avaliação mais efectiva dos cuidados de saúde primários. 

Embora reconheçam que não haja cura para os problemas crónicos de saúde, as 

pessoas de estudo percebem-se melhores com os cuidados de saúde e expressam 

satisfação com os (as) profissionais envolvidos (as) neste cuidado, o que parece favorecer 

o acesso efectivo. Contudo, as barreiras no acesso, destacadas pelas pessoas idosas, 

apontam para os inúmeros aspectos a serem melhorados para a efectividade dos cuidados 

de saúde primários. De certo modo, as necessidades de saúde são determinantes 

importantes para que as pessoas deste estudo procurem o serviço de saúde. Estas 

necessidades, somadas às dificuldades financeiras destas pessoas, não lhes deixam outra 

alternativa, que não a de usar o serviço disponível e gratuito, o que realiza-se, em média, 

há 15 anos. Estes factores parecem contribuir, em parte, para a eficiência do serviço, uma 

vez que o nível de percepção das condições de saúde e de satisfação das pessoas idosas 

mantém-nas há um longo período como consumidoras dos cuidados de saúde primários. 

Neste sentido, é preciso destacar o papel importante do acolhimento dos (as) profissionais 

e da competência médica para o acesso eficiente. 

   As pessoas idosas, deste estudo, sofrem as consequências da pobreza e dos baixos 

padrões de vida, agravadas pelas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários, 

em decorrência dos problemas estruturais, de organização e funcionamento do centro de 

saúde.  

Boa saúde é essencial para que as pessoas, aqui em especial as pessoas mais 

idosas, possam manter uma qualidade de vida aceitável e possam continuar a assegurar os 

seus contributos na sociedade (WHO, 2001). Consequentemente, as políticas 

governamentais, dependendo de sua natureza, podem melhorar ou piorar a saúde e a 

igualdade em saúde (CSDH, 2008). É de extrema importância diminuírem a desigualdade 

no acesso aos serviços de saúde para as pessoas, em especial para os grupos vulneráveis e 

com pobres condições de saúde, no sentido de obterem maior qualidade de saúde.  

Cabe aqui ressaltarmos as limitações deste estudo. O facto de ter sido realizado 

em somente um centro de saúde e com um grupo limitado de utentes, inviabiliza a 

generalização dos resultados aqui encontrados. Deste modo, novos estudos são 



requeridos, através de abordagens metodológicas qualitativa e quantitativas, bem como 

em diferentes centros de saúde das diferentes regiões de Portugal.  

Com este estudo, esperamos contribuir com alguns indicadores sobre o acesso a 

cuidados de saúde primários por pessoas idosas e melhorar a qualidade deste acesso. 

Também esperamos estimular novos estudos nesta área ainda pouco desenvolvida.  
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                                                                  Anexo I 
 
 
1. Classe sócio-económica do idoso(a) (Índice de Graffar, Amaro, 1990) 

Classe Socioeconómica  

Classe I [5 – 9] Alta 

Classe II [10 – 13]  

Classe III [14 – 17]  

Classe IV [18 – 21] Baixa 

Classe V [22 – 25] Baixa 

 

Seleccionar classes IV e V 
PROFISSÃO INSTRUÇÃO Fonte Principal de 

RENDIMENTO 
Tipo de 
HABITAÇÃO 

Local de 
RESIDÊNCIA 

Graus 

Grandes empresários;  
Gestores de topo do 
sector Público e Privado 
(> 500 empregados); 
Professores 
Universitários; Militares 
de Alta Patente;  
Profissões liberais (curso 
superior); 
Altos Dirigentes 
Políticos 

Doutoramento 
Mestrado 
Licenciatura 

Lucros de empresas, 
de propriedades; 
Heranças 

Casa ou andar 
luxuoso, 
espaçoso e com 
máximo de 
conforto 

Bairro Residencial 
Elegante onde os 
valores dos terrenos ou 
alugueres são elevados 

1 

Médios empresários;  
Dirigentes de empresas 
(≤500 empregados); 
Agricultores e 
proprietários; 
Dirigentes intermédios e 
quadros técnicos do 
sector público ou 
privado; 
Oficiais das Forças 
Armadas; 
Professores do ensino 
básico e secundário  

Bacharelato 
 

Altos vencimentos ou 
honorários ≥10 vezes 
o salário mínimo 
nacional 

Casa em andar 
bastante espaçoso 
e confortável 

Bairro Residencial 
Bom, de ruas largas 
com casas confortáveis 
e bem conservadas 

2 

Pequenos empresários 
(≤50 empregados);  
Quadros médios; Médios 
Agricultores; Sargentos 
Equiparados  

12º ano; 9 ou 
mais anos de 
escolaridade  

Vencimentos certos Casa ou andar 
modesto em bom 
estado de 
conservação 

Ruas comerciais ou 
estreitas e antigas com 
casas de aspecto geral 
menos confortável 

3 

Pequenos agricultores e 
rendeiros; Técnicos 
Administrativos; 
Operários Semi-
Qualificados; 
Funcionários Públicos e 
membros das Forças 
Armadas ou 

Escolaridade ≥a 
4 anos e < que 9 
anos 

Remunerações ≤ 
salário mínimo 
nacional; 
Pensionistas ou 
reformados; 
Vencimentos incertos 

Casa ou andar 
degradado 

Bairro Operário, 
populoso, mal arejado 
ou bairro em que o valor 
do terreno está 
diminuído em virtude da 
proximidade de 
oficinas, fábricas, 
estações de caminhos-

4 



Militarizadas  de-ferro etc. 
Assalariados agrícolas; 
trabalhadores 
indiferenciados e 
profissões não 
classificadas nos grupos 
anteriores 

Escolaridade < 
que 4 anos; 
Analfabetos 

Assistência 
(subsídios) 

Impróprio 
(barraca, andar 
ou outro);  
Coabitação de 
várias famílias 
em situação de 
promiscuidade 

Bairro de lata 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE I 
 
 

 

Partici-
pante 

Idad
e 

Sexo Nacional
idade 

Raça Religiã
o 

Estado 
Civil 

Escolari
dade 

Situação 
Profissio

nal 

Núme
ro de 
Filhos

Segur
o 

Saúde

Renda 
Famili

ar 
Maria 73 F Portugues

a 
Branca Católic

a 
Casada 4 ano 

antigo 
Reforma

da 
3 Não 1000 

João 68 M Português Branco Católic
o 

Casado 3 ano 
antigo 

Reforma
do 

2 Não 1500 

Joana 73 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Divorci
ada 

2 ano 
antigo 

Reforma
da 

5 Não 700 

Paula 70 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Casada 2 ano 
antigo 

Reforma
da 

3 Não 1000 

Pedro 68 M Português Branco Católic
o 

Casado 2 ano 
antigo 

Reforma
do 

2 Não 1500 

José 69 M Português Branco Católic
o 

Casado 2 ano 
antigo 

Reforma
do 

2 Não 1200 

Vera 70 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Casada 1 ano 
antigo 

Reforma
da 

1 Não 1500 

António 77 M Português Branco Católic
o 

Casado 3 ano 
antigo 

Reforma
do 

1 Não 1300 

Paulo 67 M Português Branco Católic
o 

Casado 1 ano 
antigo 

Reforma
do 

3 Não 1000 

Ana 72 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Viúva 5 ano 
antigo 

Reforma
da 

3 Não 1500 

Mário 74 M Português Branco Católic
o 

Casado 3 ano 
antigo 

Reforma
do 

2 Não 800 

Sonia 71 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Casada 1 ano 
antigo 

Reforma
da 

5 Não 750 

Marcelin
o 

76 M Português Branco Católic
o 

Casado 1 ano 
antigo 

Reforma
do 

10 Não 1200 

Rita 70 F Portugues
a 

Branca Católic
a 

Casada 2 ano 
antigo 

Reforma
da 

0 Não 1000 

Francisc
o 

71 M Português Branco Católic
o 

Casado 3 ano 
antigo 

Reforma
do 

2 Não 700 

 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE II: 
 
TÍTULO:  
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
I- Caracterização da Pessoa Idosa 
 
1. Nome:  
2. Local de residência:  
3. Sexo:  Feminino  (    )                          Masculino (       )  
4. Idade: 73anos. 
5.Nacionalidade: Portuguesa  Naturalidade:  Lisboa 
6. Raça: branca 
7. Religião: católica 
8. Estado Civil: 
(.....) Solteiro  (  ) casado   (.....) união de facto  (.....) viúvo  (.....) divorciado 
9. Escolaridade:   
10. Situação profissional: 
11. Número de filhos e idade:  
12. Número de pessoas residentes no domicílio (especificar grau de parentesco):  

13. Problemas de saúde / Diagnóstico médico:  

14. Seguro Saúde      sim (      )    não (   X   ). Se sim qual? …………………………… 

15. Renda pessoal (líquida):  

< 500 Euros (     ) 
501   ---- (1000) Euros  (   ) 
1001 ---- (1500) Euros  (     ) 
1501 ---- (2000) Euros  (     ) 
2001 ---- (2500) Euros  (     ) 
2501 ---- (3000) Euros  (     ) 
> 3000 Euros (     ) 
 

16. Renda familiar (líquida):   

< 500 Euros (     ) 
501   ---- (1000) Euros  (     ) 
1001 ---- (1500) Euros  (    ) 
1501 ---- (2000) Euros  (     ) 
2001 ---- (2500) Euros  (     ) 
2501 ---- (3000) Euros  (     ) 
> 3000 Euros (     ) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
II – Questões 
1.Como o(a) senhor(a) considera a sua condição de saúde? (avaliação / percepção 
subjectiva da saúde, estado de saúde objectivo / diagnóstico médico, presença de doenças 
crónicas, condição de restrição de actividades habituais por motivo de doença e 
limitações de actividades físicas).  

2.Conte-me sobre a experiência do(a) senhor(a) no acesso ao centro de saúde (Centro de 
Saúde de Camarate)? (motivos de uso do serviço, tempo e frequência de uso do serviço, 
suporte familiar, tipo e volume de serviços consumidos, custo, etc.) 

3.Como o(a) senhor(a) faz para ter acesso ao centro de saúde (Centro de Saúde Camarate)? 
(meios / recursos que dispõe para obter cuidado de saúde, fluxo para o cuidado de saúde, 
etc.)  

4.Como o(a) senhor(a) considera o cuidado de saúde que recebe no centro de saúde 
(nome do centro)? (qualidade do cuidado profissional recebido, interesse de profissionais 
de saúde, informação de saúde fornecida por profissionais de saúde, comunicação, 
atenção e respeito, privacidade, etc. )  

5.. Quais os resultados que o senhor têm obtido na melhoria de sua saúde ao utilizar o 
centro de saúde (Centro de Saúde de Camarate)? (grau de mudança na saúde, efeitos na 
saúde)? 

6.Quais as facilidades que o(a) senhor(a) encontra para ter acesso ao centro de saúde 
(Centro de Saúde de Camarate)? (proximidade, tipo de translado, meios de transporte, 
recepção, informação, tempo de espera, fluxo para o cuidado de saúde, disponibilidade de 
profissionais / cuidado de saúde, etc).  

7. Quais as dificuldades que o(a) senhor(a) encontra para ter acesso ao centro de saúde 
(nome do centro)? (proximidade, tipo de translado, meios de transporte, recepção, 
informação, tempo de espera, fluxo para o cuidado de saúde, disponibilidade de 
profissionais / cuidado de saúde, etc).  

8. Conte-me o que deixa o(a) senhor(a) satisfeito(a) com o cuidado de saúde recebido no 
centro de saúde (Centro de Saúde de Camarate)? 

9. Conte-me o que deixa o(a) senhor(a) insatisfeito(a) com o cuidado de saúde recebido 
no centro de saúde (Centro de Saúde de Camarate)? 
10. Gostaria de perguntar ou dizer alguma coisa que não foi colocado nesta entrevista? 
 
 
 
Obrigada!!!! 
 
 



 
APÊNDICE III 

 
 
 
 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIENCIAS DA SAUDE 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Meu nome é Karen Tavares Viana, sou aluna do Mestrado em Gerontologia e 
estou desenvolvendo, juntamente, com a Professora Dra. Alcione Leite da Silva uma 
investigação sobre “ Acesso a serviço de saúde por pessoas idosas pobres em Portugal” 

 Este estudo tem como objectivo: analisar as condições de acesso de pessoas 
idosas pobres e ao centro de saúde de Lisboa 

O (a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar nesta investigação para nos 
auxiliar a descobrir como estão as condições de acesso de pessoas idosas ao centro de 
saúde .  

Todas as informações fornecidas permanecerão confidenciais e serão somente 
usadas pelas pesquisadoras deste estudo. A sua participação nesta pesquisa é 
completamente voluntária, sem qualquer consequência para si. Esperamos que possa 
oferecer contribuições para melhorar a qualidade do serviço do centro de saúde. 

Estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que possa ter em relação a este 
estudo, através do contacto918862587 ou e-mail ktviana@hotmail.com 

Se concordar em participar neste estudo por favor assine no espaço abaixo indicado:   

Eu,____________________________________________________________, declaro 
que fui informado(a) acerca de todas as condições inerentes ao estudo a efectuar e aceito 
participar no mesmo de forma voluntária. 

 
Assinatura,                                                                                                  data                
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	INTRODUÇÃO 
	O EA, propostos pela OMS, resulta da influência de um conjunto de factores determinantes, relacionados: à cultura e género; aos sistemas de saúde e serviço social; aos comportamentos; aos aspectos pessoais; ao ambiente físico e social e aos aspectos económicos. Estes factores determinantes abrangem pessoas, famílias e nações. O conhecimento destes factores contribui para a elaboração de programas e políticas relativas ao envelhecimento. Apesar de ainda não estar bem esclarecido o papel de cada factor determinante e a interacção entre eles no envelhecimento activo, eles podem fornecer indícios de como pessoas e populações envelhecem. 




