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Resumo
O Brasil, historicamente, tem evoluído com novas soluções para suprir a necessidade de saúde
da população. Seja no âmbito público ou privado, constantemente emergem modelos que visam
atender principalmente às camadas mais carentes da sociedade. As clínicas populares,
estabelecimentos privados que realizam procedimentos de baixa complexidade como consultas,
exames e tratamentos de saúde, vê, se configurando como uma opção para o público de baixa
renda.
O objetivo da pesquisa é compreender as imagens que o consumidor possui sobre essas novas
alternativas de saúde suplementar, as clínicas médicas populares. Existem diversos estudos
sobre o Sistema de Saúde Público e Privado no Brasil, em diferentes áreas do conhecimento,
no entanto, não foram encontrados estudos a respeito das Clínicas Populares e, tão pouco, qual
é a repercussão que este fenômeno, cada vez mais crescente no país e consolidado nos EUA,
possui na vida de seus consumidores. O principal foco é entender como se dá a relação do
consumidor de classe popular com os serviços das Clínicas Populares, os significados
envolvidos e se esta experiência se traduz em acesso à saúde. Este estudo visa também
possibilitar ao mercado uma visão da perspectiva do consumidor e assim apoiar no processo de
decisão e reformulação do seu posicionamento no mercado.
Para tanto, optou-se pela abordagem metodológica qualitativa por meio de entrevistas em
profundidade com roteiro semiestruturado com consumidores de clínicas populares e análise de
conteúdo. Os resultados obtidos das 12 entrevistas realizadas possibilitam afirmar que os
consumidores das clínicas populares percebem uma grande mudança no atual modelo do
sistema de saúde brasileiro que traz uma tranquilidade para as necessidades mais básicas de
saúde. Entretanto, tal modelo não só está longe de se traduzir em acesso, mas também sinaliza
problemas como emergência de demandas que não podem ser supridas, deixando estampadas
as ineficiências estruturais da saúde pública do país.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Consumidor Popular; Clínicas Populares;
Classes Populares; Sistemas de Saúde.

Abstract
Historically, Brazil has been evolving with new solutions in order to supply the need for health
of the population, both in public and private scope. Models that are aimed mainly at attending
the poorest sections of society are constantly emerging. Popular clinics, private establishments
that perform low-quality procedures such as appointments, exams and health treatments, have
been configured as an option for the low-income public.
The aim of the research is to comprehend the images that the consumer has about these new
alternatives of supplementary health – the popular medical clinics. There are several studies on
the Public and Private Health System in Brazil, in different areas of knowledge, however no
studies about the Popular Clinics were found, not even about the repercussion of this
phenomenon in the life of the consumers – phenomenon that is growing in the country and
consolidated in U.S.. The main focus is to understand in which way the relationship of the
consumer of popular class with the services of Popular Clinics occurs, the meanings involved
and if this experience is translated into acess to health. This study also aims to provide the
market with a view of the consumer’s perspective and thus support in the decision-making
process and reformulation of its position in the market.
For this purpose, it was opted for the qualitative methodological approach, through in-depth
interviews, with semi-structured script, with consumers of popular clinics and content analysis.
The results from the 12 interviews enable to state that the consumers of the popular clinics
perceive a great change in the current model of the Brazilian health system, which brings a
tranquility for the most basic health needs. However, such a model is not only far from being
translated into access, but also indicates problems such as emergence of demands that may not
be supplied, leaving stamped the structural inefficiencies of the country’s public health.
Keywords: Consumer’s Behavior; Popular Consumer; Popular Clinics; Popular Classes;
Health Systems.
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1. Introdução
Ofertar soluções eficientes para ampliar o acesso da população à saúde de qualidade tem
sido um problema no mundo todo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (2016).
O relatório da OMS, principal fonte de informações sobre a saúde das pessoas no mundo,
demonstra que a desigualdade de saúde persiste dentro e entre países. Apesar de objetivar uma
cobertura de saúde universal baseada na atenção primária forte, a OMS destaca que muitos
países ainda estão longe desta cobertura. O último relatório demonstra que mais de 300 mil
mulheres morrem por complicações no parto, 5,9 milhões de crianças morrem antes do quinto
aniversário, 1,7 bilhão de pessoas precisam de tratamento para doenças tropicais
negligenciadas, entre outros. Muitos países também enfrentam despesas de saúde catastróficas,
com custos diretos que ultrapassam 25% do gasto total das famílias.
No Brasil, a busca pela saúde suplementar ocorre, visto que os serviços oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) são bem diferentes do projetado pelo Governo, com
profissionais mal remunerados, chegando a ganhar menos de R$ 5,00 para realizar uma
consulta, além de muitas cidades não oferecerem serviços básicos de qualidade, como
hemogramas ou ultrassonografia (IPEA, 2010).
Infelizmente, o ajuste de programas para melhorar a problemática de ausência de
médicos é ineficaz e nada tem a ver com o modelo adotado por países como EUA e Canadá.
Estes dois foram, neste quesito, utilizados como modelos para os programas que visam recrutar
profissionais estrangeiros que se destacam em suas respectivas áreas, conforme dados previstos
no relatório World Health Statistics (2016).
Este contexto demonstra a incapacidade estrutural de atendimento à população brasileira
por meio do SUS, o que poderá ser melhor embasado pela pesquisa Sistema de Indicadores de
Percepção Social (IPEA, 2010). O projeto, concebido pelo Ipea, tem como objetivo principal
implementar um sistema de indicadores sociais que se mostrem de grande utilidade para o
Estado e a sociedade, e demonstra que o maior problema do SUS é a falta de médicos, seguida
pela demora no atendimento nos centros de saúde ou hospitais e posteriormente por demora em
conseguir uma consulta com especialista. Já a parcela da população que, no intuito de melhorar
seu acesso à saúde recorre aos planos de saúde (iniciativas privadas para ofertar serviços
mediante pagamento mensal), acaba enfrentando outro problema, o preço da mensalidade, que
foi apontado pelos entrevistados da mesma pesquisa como o principal problema da rede
suplementar. Apesar do caráter suplementar, os planos oferecem praticamente os mesmos
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serviços previstos pelo SUS. Esta duplicidade ocorre devido aos tratamentos ofertados pelo
sistema privado serem muito superiores ao público.
Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 2015 os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas negociadas entre seus 193 países
membros, que apontam soluções para os grandes problemas sociais e ambientais até 2030,
sendo que a maioria destes objetivos está de alguma forma vinculada à saúde. No entanto, dois
anos após o estabelecimento destas metas, não foi registrado nenhum avanço do Brasil em
qualquer dos 17 temas.
Já o antropólogo, sociólogo e filósofo Edgar Morin, considerado um dos principais
pensadores contemporâneos, publicou o livro Via para o futuro da humanidade em que aborda
um diagnóstico de nosso tempo, descrevendo como responsáveis pelas infinitas crises modernas
a mundialização, a ocidentalização e o desenvolvimento. Para o autor, não resta muitas opções,
ou o abismo ou a metamorfose. Nesta perspectiva, Morin (2015) relata que a aparente mudança,
na verdade, envolve uma transformação profunda na forma de pensar o mundo e a metamorfose
se dá por meio de um engajamento que vá além do pensamento, mas que repercutirá no dia a
dia do cidadão. Assim o autor elege algumas reformas necessárias para atingir o propósito de
transformação, sendo que uma delas está voltada para o campo da vida social e traz a discussão
a respeito da medicina e saúde. Assim, Morin (2015) esclarece que as reformas especificas de
medicina e saúde precisam estar norteadas por propostas de civilização como a humanização, a
regeneração da solidariedade e a diminuição das desigualdades de acesso. O autor enfatiza que
a crise dos paradigmas sanitários tradicionais com suas insuficiências e ambivalências, como
perda do contato familiar, do humanismo, foco no corpo com o esquecimento da dimensão
psicológica, destaque na especialização, excesso de estatísticas, a ganância da indústria
farmacêutica, descrevem o atual cenário do sistema de saúde que se traduz em um modelo
inviável, sem resolução e economicamente insustentável.
Outro ponto apresentado neste trabalho é a origem que leva o serviço ou bem público a
ser considerado ruim. Entre possíveis motivos, conforme apresentado por Souza (2009), está o
Estado, que na criação do Sistema “Único” de Saúde passou a permitir a concorrência do setor
privado, sendo assim responsável pela inviabilidade do sistema, pois oferta um atendimento
precário para milhões de pessoas que não têm sua cidadania respeitada enquanto do outro lado
estão os cidadãos de classe média e alta que podem pagar pelos serviços privados e, assim, são
capazes de escapar dos públicos.
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Em suma, a problemática da saúde possui diversas causas, como insuficiência de
profissionais, ausência de recursos financeiros, infraestrutura precária dos locais, falta de
modelos acessíveis e efetivos de saúde privada. Tudo isso afeta fortemente as camadas da
população da base da pirâmide.
De acordo com a proposta de Phahalad (2005), as oportunidades de negócios e seu
futuro estão na base da pirâmide. Existe, portanto, um gigantesco potencial nos mercados de
baixa renda dos países pobres e de grande população. Estes grupos não têm possibilidades
financeiras de acessar a saúde suplementar e assim sofrem uma série de desvantagens, como as
necessidades essenciais de saúde não supridas, denominadas de “penalidades da Base da
Pirâmide”. No setor de saúde estes fatores podem ser representados como: maiores
deslocamentos, múltiplas visitas médicas, menor qualidade dos serviços em comparação ao
realizado pelas classes superiores, tempo de espera mais longo, e até mesmo o não
reconhecimento das enfermidades (BREST; PAUL; BORN, 2013).
Tais fatores podem ser relacionados com o conceito de acesso e estão previstos em boa
parte dos elementos que compõem a definição de acesso à saúde, resumida em: Disponibilidade,
Informação, Capacidade de pagamento e Aceitabilidade (SANCHEZ; CICONELLI, 2012).
Apesar da dificuldade em encontrar um modelo existente que contemple na sua plenitude o
conceito de acesso à saúde, muitos são os elementos encontrados que distanciam o cidadão do
seu alcance.
Nesta perspectiva, o conceito da pirâmide tem sido utilizado por empreendedores para
identificar oportunidades de negócios que possam melhorar o acesso em termos de distribuição
de sistemas, com soluções regionais e a geração do poder de compra, conforme tem sido
demonstrado pelos empresários das chamadas “clínicas populares”. A maioria destas clínicas
possuem menos de quatro anos de existência e, em meio à crise enfrentada pelo país em 2015
e 2016, é um dos segmentos que tem crescido exponencialmente conforme veremos nos
próximos capítulos deste trabalho.

1.1. Pergunta da Pesquisa
A partir das considerações feitas anteriormente, este estudo é orientado pela pergunta:
quais as imagens e significados que os consumidores das Clínicas Populares possuem dos
serviços ofertados por estes estabelecimentos e quais são os desdobramentos desta relação?
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1.2. Objetivo Geral
Segundo Cervo e Bervian, (1996, p. 65), “os objetivos que se têm em vista definem,
muitas vezes, a natureza do trabalho, o tipo do problema a ser selecionado, o material a coletar,
etc.”. Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral traçar as imagens, significados e
diferentes resultados percebidos no consumo dos serviços das clínicas populares.

1.3. Objetivos específicos
Os objetivos específicos são:
• Entender a relação dos consumidores das clínicas populares com o sistema de saúde público
e privado;
• Buscar as motivações, crenças e atitudes do público em relação à sua saúde;
• Descrever necessidades e anseios de acesso à saúde desta população.

1.4. Justificativa
Entender o real comportamento de consumo da maior camada da sociedade, as classes
populares, é imprescindível para embasar a saúde suplementar no desenvolvimento de modelos
eficazes. Portanto, este estudo se justifica pela necessidade em conhecer as imagens que esta
população possui das novas alternativas e, assim, entender os desdobramentos encontrados
nesta camada da sociedade que sempre almejou pelo acesso à saúde. Conforme Tabela 1,
também se justifica pelos indicadores de saúde que determinam 99% dos procedimentos
realizados em formato ambulatorial e apenas 1% em regime de internação, o que indica que as
clínicas podem suprir boa parte dos procedimentos ambulatoriais e ser uma alternativa efetiva
para saúde no Brasil. Além disso, em geral as pesquisas sobre imagens são a respeito das
imagens relacionadas a lojas, corporações e marcas (DOBNI; ZINKHAN, 1990; BARICH;
KOTLER, 1991), sendo assim oportunos estudos direcionados ao conhecimento das imagens
de serviços.
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Procedimentos realizados em ambulatório

Internações (1%)

(99%)

Núm. internações
hospitalares

536.983.914

11.002.903

Número de consultas

89.686

Núm. exames imagenologia

94.583.694

Núm. exames patologia clínica

623.608.062

Núm. internações
hospital-dia

Total

11.092.589

Total geral
Tabela 1 - Quantidade de Serviços realizados no Brasil (2012)
Fonte: Datasus (2012)

1.255.175.670
1.266.268.259

17

2. Acesso à saúde
O presente trabalho orienta-se pela necessidade de mapear as imagens que os
consumidores possuem dos serviços ofertados pelas clínicas populares e, consequentemente, se
seus resultados se traduzem em uma forma de acesso à saúde.
O termo “acesso à saúde” é amplamente utilizado pela mídia em geral, agências
reguladoras, Organizações de Defesa do Consumidor e instituições privadas ou públicas
relacionadas ou não com o segmento. Conforme o Novo Dicionário da Língua Portuguesa de
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1972, p. 28), acesso é o “[...] ingresso, entrada: chegada,
aproximação; alcance de coisa elevada”. Na relação com os serviços de acesso, poderá ser
compreendido como “porta de entrada”, bem como o local de acolhimento do usuário no
momento da busca da resolução da necessidade em saúde.
O acesso universal aos serviços de saúde é tema central de discussão no que tange às
políticas públicas e privadas em praticamente todos os países. Tais desigualdades neste acesso
são relacionadas aos aspectos políticos, econômicos, sociais, organizacionais, técnicos,
simbólicos, no estabelecimento de caminhos para a universalização da sua atenção.
A busca por um modelo e definição para mensuração do que pode ser descrito como
“acesso à saúde” é objeto de estudo constante, visto sua necessidade teórica e empírica no
desenvolvimento das metas mundiais no setor da saúde. A definição do conceito aqui
apresentado foi pautada no trabalho dos pesquisadores Sanchez e Ciconelli (2012), Travassos
e Martins (2004) e Assis e Jesus (2012), além de ampla análise dos materiais dos órgãos
responsáveis pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a
promoção, prevenção e assistência à saúde.
O estudo revelou a diversidade de abordagens sobre acesso na implementação e
formulação de políticas nos sistemas de saúde. São observados os limites relacionados a
acessibilidade, fragmentação, descentralização e regionalização de redes de assistência,
demarcando a existência de barreiras aos usuários para atendimento e clara necessidade de
estratégias para sua superação, Sanchez e Ciconelli (2012).
A utilização dos serviços de saúde representa o centro do funcionamento dos sistemas
de saúde. Vale ressaltar que tal utilização abrange qualquer contato direto ou indireto com os
serviços de saúde, seja nas consultas médicas, atendimentos ambulatoriais, tratamentos em
geral, realização de exames de diagnósticos e preventivos ou atendimentos hospitalares.
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Este fluxo de utilização dos serviços de saúde advém da interação do comportamento
do usuário, que busca cuidados, e do profissional, que o conduz dentro do sistema de saúde.
Em geral, são os profissionais de saúde responsáveis pela definição do tipo e intensidade da
condução ofertada para a suprir tais necessidades de cuidados, Donabedian (1973). Em suma,
os determinantes da utilização destes serviços são relacionados cinco fatores:
1) Necessidade de saúde: morbidade, gravidade e urgência da doença;
2) Usuários: características demográficas como idade e sexo, geográficas, socioeconômicas
como renda e educação, culturais (religião) e psíquicas;
3) Prestadores de serviços: características demográficas como idade e sexo, tempo de
graduação, especialidade, características psíquicas, experiência profissional, tipo de prática,
forma de pagamento;
4) Organização: recursos disponíveis, características da oferta como disponibilidade de
médicos, hospitais, ambulatórios, forma de remuneração, acesso geográfico e social;
5) Política: tipo de sistema de saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, tipo
de distribuição dos recursos, legislação e regulamentação profissional e do sistema.
A relação com cada um destes fatores determinantes irá variar em função do tipo de
serviço, que pode ser ambulatorial, de assistência domiciliar ou hospitalar, bem como em
função do modelo de assistência que é segmentado em cuidados preventivos, curativos ou de
reabilitação.
Já em relação ao conceito de acesso à saúde, este varia ao longo de tempo e entre os
autores, alguns como Donabedian (1973) empregam o termo “acessibilidade” e não o termo
“acesso”, como sendo caráter ou qualidade do que é acessível. Donabedian (1973) argumenta
que “acessibilidade” abrange uma gama maior de significados e está mais ligado à oferta dos
serviços que supram às necessidades do indivíduo do que apenas à disponibilidade dos insumos
em um espaço ou tempo determinados. Independente da forma, em geral os termos indicam o
grau de facilidade com que os usuários conseguem cuidados de saúde.
A obra de Aday e Andersen (1974) conceitua o acesso aos serviços de saúde pelas
características da população e a disponibilidade geográfica e organizacional do sistema de
saúde. Os autores Ronald e Newman (1973) avaliaram que são os determinantes individuais
que interferem no acesso à saúde, como renda, cobertura do seguro saúde, atitudes frente ao
cuidado com a saúde, estrutura social ou também das instituições de saúde. Tal conceito
também pode, segundo os autores, ser centrado nas características das pessoas ou dos serviços,
bem como na relação entre estes.
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Também é observado nos estudos que a avaliação de acesso pode focar nos resultados
dos sistemas de saúde ou na relação entre os elementos para alcançar os resultados objetivados.
Como é observado por Penchansky e Thomas (1981), o acesso poderia ser analisado pela ótica
dos indicadores de resultado na relação do indivíduo com o sistema de saúde e ser obtido por
meio da mensuração da satisfação do paciente nesta interação.
McIntyre e Mooney (2007) acrescentam que a liberdade para o uso dos serviços tem
repercussão direta no acesso à saúde, ou seja, o nível educacional, crenças, condições
econômicas e sociais, repertório cultural, bem como a relação do usuário com o sistema de
saúde irão fazer com que o cidadão se torne menos ou mais “livre” para utilizar o sistema de
saúde e, como consequência, terá piores ou melhores condições deste acesso à saúde.
De acordo com a publicação Cartas de Promoção da saúde (2002), a Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde que ocorreu em 1986 em Ottawa, no Canadá,
estabeleceu que a promoção da saúde é o “processo de capacitação da comunidade para atuar
na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle
deste processo”. Também acrescenta que, para atingir um estado de completo bem-estar (físico,
mental e social), o indivíduo deve identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar o
meio ambiente, tendo a saúde como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver.
Enfatiza ainda que tal promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e
deve superar a questão de um estilo de vida saudável e objetivar um bem-estar global.
Deste modo, a promoção da saúde é o resultado de um conjunto de fatores políticos,
culturais, sociais e econômicos realizados pelos indivíduos e que repercutem na sociedade,
tornando-a mais ou menos saudável. Já conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
promoção de saúde é definida como o processo pelo qual o cidadão é habilitado a melhorar a
sua saúde e avançar para o aumento do controle sobre ela, visto ser capaz para compreender
suas aspirações e satisfazer suas necessidades, cooperando para modificar o ambiente. Sendo
assim, nestas visões a saúde é vista como um recurso para a vida cotidiana.
Contudo, o conceito de acesso à saúde tem evoluído com a incorporação de aspectos
menos tangíveis e, atualmente, de acordo com o artigo de Sanchez e Ciconelli (2012), as mais
relevantes características de acesso à saúde podem ser resumidas em:
• Disponibilidade: relação geográfica entre os serviços e o indivíduo, como distância e opções
de transporte; relação entre tipo, abrangência, qualidade e quantidade dos serviços de saúde
prestados. Seus indicadores são: tipo de serviço utilizado (hospitalar, médico, odontológico,
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emergencial, assistência domiciliar), local no qual o cuidado foi dispensado (residência,
consultório, clínica, hospital), tempo de espera, propósito do cuidado, percentual da população
em risco que visitou ou não um médico em um dado intervalo, número de leitos, equipamentos.
• Capacidade de pagamento: relação entre custo de utilização dos serviços de saúde e
capacidade de pagamento dos indivíduos. Seus indicadores são: renda, reservas, cobertura por
seguro saúde, características da fonte regular de cuidado, custos diretos e indiretos com a saúde.
• Informação: grau de assimetria entre o conhecimento do paciente e do profissional de saúde.
Seus indicadores são: escolaridade, conhecimento, autoconhecimento e fontes de informação.
• Aceitabilidade: natureza dos serviços prestados e percepção dos serviços pelos indivíduos e
comunidade, influenciada por aspectos culturais e educacionais. Seus indicadores são: crenças
e atitudes com relação à saúde, aspecto cultural, conhecimento e fontes de informação sobre o
cuidado com a saúde, ansiedade relacionada à saúde, confiança no sistema de saúde.
Essas dimensões, conforme descrito, apresentam a possibilidade de avaliação por
indicadores de processos e resultados, que auxiliam na determinação da existência de equidade
ou desigualdade no acesso à saúde (ADAY; ANDERSEN, 1974). De acordo com o estudo de
Sanchez e Ciconelli (2012), tais dimensões podem ser mais ou menos tangíveis conforme sua

DISPONIBILIDADE

CAPACIDADE DE
PAGAMENTO

INFORMAÇÃO

ACEITABILIDADE

INTANGÍVEL

TANGÍVEL

capacidade de mensuração, assim como índica a Figura 1.

Figura 1 - Dimensões de acesso
Fonte: Sanchez e Ciconelli, (2012)

Para elucidar a situação brasileira em relação a oferta real de acesso, não foram
encontrados estudos recentes e objetivos sobre este diagnóstico. Assim, apenas para ofertar uma
ideia da situação de acesso à saúde no Brasil, foram utilizados os dados dos estudos
desenvolvidos por Menicucci (2009) e por Siqueira (2010).
O autor Menicucci (2009) realizou um balanço dos avanços e desafios do SUS por meio
de avaliação, tanto dos resultados alcançados, quanto dos constrangimentos enfrentados na
consolidação de seus objetivos. O autor focou em três aspectos: (i) o processo de implantação
do SUS; (ii) os avanços em relação ao acesso e à integralidade da atenção; (iii) e as inovações
institucionais com impactos positivos na gestão do sistema.

21

Em suma, para o autor os avanços em relação ao acesso e à integralidade da atenção
apresentam alguns indicadores de saúde para sustentar a análise da chamada “universalização
da assistência pública” conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 que culminou na
criação do SUS. Menicucci (2009) enfatiza que o SUS é responsável pela cobertura de três
quartos da população e é no SUS que o cidadão encontra cobertura para procedimentos de saúde
coletiva e a oferta de medicamentos. Ao longo do tempo, houve grande desenvolvimento de
ações e programas de promoção e prevenção objetivando a racionalização da utilização dos
serviços e melhoria da saúde da população. Isto repercutiu em aumento dos atendimentos
básicos e, consequentemente, houve reduções na mortalidade, por exemplo, a causada por
diarreia, por causas mal definidas, entre outros.
Entretanto, os atendimentos buscados próximos à pesquisa realizada pelo autor foram
em torno de 40% no sistema privado, o que demonstra que apesar do SUS ser responsável pelo
atendimento de um quarto da população, em geral, o indivíduo que possui plano de saúde acaba
buscando mais o serviço médico. Da perspectiva da gestão, o SUS tem avançado na busca de
uma rede regionalizada, buscando otimizar a utilização da rede de serviços e ampliar o acesso.
Já no trabalho realizado por Siqueira (2011), a desigualdade de acesso à saúde persistirá
enquanto ocorrerem as desigualdades em recursos e oportunidades. Assim, o nível
socioeconômico e doença estão diretamente relacionados. Um fator também muito importante
na diminuição das desigualdades é o aumento do acesso à informação e escolaridade, o que
afeta a autoavaliação do estado de saúde das pessoas, visto que a negação de doenças vem da
falta de acesso e de informações necessárias para tal esclarecimento e conhecimento. Portanto,
a percepção da doença ocorre de forma distinta de acordo com a classe social do indivíduo.
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3. Acesso à saúde
Desde 2005, a OMS publica anualmente um relatório sobre a saúde das nações e tal
documento tem sido a principal fonte de informações sobre a saúde das pessoas no mundo. São
abordados 194 países em uma série de indicadores de mortalidade, doenças e do sistema de
saúde, incluindo expectativa de vida, morte por doenças-chave, serviços de saúde e tratamentos,
investimentos financeiros em saúde, bem como fatores e comportamentos de risco que afetam
a saúde.
Em 2016, o documento World Health Statistics (2016), realizado pela OMS, revelou
que ocorreram progressos na redução do sofrimento e de mortes prematuras decorrentes das
doenças evitáveis e tratáveis, mas que boa parte dos países ainda estão muito distantes de
alcançar a tão almejada “cobertura universal de saúde”.
A ideia da cobertura de saúde universal, segundo a OMS (2016), é garantir que todos
possam ter condições de assegurar o direito à saúde sem passar por dificuldades financeiras e
as nações devem construir uma infraestrutura de sistema de saúde com disponibilidade
imediata, serviços de qualidade e mão de obra experiente.
A OMS (2016) destaca que menos de 50% das crianças diagnosticadas com pneumonia
foram levadas para atendimento médico e 44% dos estados-membro da OMS não oferecem a
quantidade mínima de médicos preconizado pela Organização (um médico para cada mil
habitantes). Em países na África a situação é ainda mais agravada, pois o continente sofre com
a incidência de 25% das doenças globais e possui apenas 3% de todos os profissionais em saúde
do mundo.
Hoje, pelo menos 400 milhões de pessoas não têm acesso a serviços essenciais de saúde
e anualmente 100 milhões entram na linha da pobreza e outros 150 milhões passam por
dificuldades financeiras por custear serviços em saúde.
Conforme os dados previstos no relatório World Health Statistics (2016), o Índice de
Cobertura Universal de Saúde, conforme a Figura 2, denota as discrepâncias. A região africana
é responsável por 30 dos 37 países com os índices mais baixos.
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Figura 2 - Índice de cobertura Universal de Saúde
Fonte: World Health Statistics (2016)

O relatório ainda traz dados como a expectativa de vida global para as crianças nascidas
em 2015, que é de 71,4 anos, enquanto as perspectivas de uma criança individual dependem de
onde ela nasce. O relatório mostra que os recém-nascidos em 29 países, todos eles de alta renda,
têm uma esperança média de vida de 80 anos ou mais, enquanto os recém-nascidos em outros
22 países, todos eles na África Subsaariana, têm expectativa de vida de menos de 60 anos.
Com uma média de vida de 86,8 anos, as mulheres no Japão podem esperar viver mais
que os homens. Suíça tem a sobrevivência média mais longa para os homens, em 81,3 anos. Os
nascidos em Serra Leoa têm a menor expectativa de vida do mundo para ambos os sexos: 50,8
anos para as mulheres e 49,3 anos para os homens.
A expectativa de vida saudável, uma medida do número de anos de boa saúde que um
recém-nascido em 2015 pode esperar, é de 63,1 anos a nível mundial (64,6 anos para as
mulheres e 61,5 anos para os homens).
Outro dado relevante a respeito da saúde da população mundial é o não registo de 53%
das mortes em todo o mundo, ou seja, assim existe, além do desconhecimento da ocorrência, o
desconhecimento dos fatores que a determinaram, inibindo qualquer ação e redução de novos
casos.
Além disso, um número significativo de pessoas que utilizam os serviços enfrenta
despesas de saúde exorbitantes, definidas como “despesas diretas com saúde” que ultrapassam
25% do gasto total das famílias.

24

A Figura 3 apresenta o percentual de despesas com a saúde em relação ao total da renda
familiar. Este dado demonstra o quanto de sua renda uma família tem de despender com o
financiamento de recursos para saúde.

Figura 3 - Despesas diretas com a saúde
Fonte: World Health Statistics (2016)

Os sistemas de financiamento da saúde em países de baixa renda e de renda média baixa
dependem fortemente dos pagamentos da saúde pelas famílias e tal despesa compromete 42,3%
e 40,6%, respectivamente do total da renda familiar. Em contraste, as despesas que
comprometem a renda familiar nos países de alta renda são muito menores, com 21,2%,
conforme a Figura 3.
Se tais custos causam dificuldades financeiras ou não, é necessário comparar os níveis
das despesas de saúde arcadas pelo responsável pela família com as despesas totais familiares.
De qualquer forma estes gastos com saúde são considerados catastróficos quando excedem a
proporção de 25% de do orçamento total familiar ou da capacidade de pagamento, segundo o
documento World Health Statistics (2016).
No mundo, existem diversos modelos de sistemas de saúde. Em alguns países o modelo
predominante é estabelecido pelo mercado, como é o caso dos EUA, enquanto outros, como a
Inglaterra, o Estado é responsável pela sua concepção (semelhante ao modelo brasileiro). Além,
disso ainda existem organizações como entidades classistas e outras instituições com papel
relevante e atuação forte nas nações.
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Conforme o levantamento da OMS (2010), os dez melhores sistemas de saúde do mundo
são: França, Itália, São Marino, Andorra, Malta, Singapura, Espanha, Omã, Áustria, Japão.
Neste contexto de avaliação dos sistemas de saúde, A OCDE – Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, organização internacional que avalia as políticas
econômicas dos 34 países membros, realizou uma publicação chamada Health at a Glance
(2015), cujo objetivo é ofertar um comparativo dos sistemas de saúde dos países membros da
OCDE. No relatório é possível verificar um conjunto de indicadores de saúde separados em dez
segmentações, gastos e financiamento em saúde, status de saúde, determinantes não médicos
em saúde, força de trabalho na saúde, utilização dos serviços de saúde, qualidade dos cuidados
em saúde, tendências de gastos farmacêuticos, desafios futuros, envelhecimento e proteção
social.
Neste contexto, utilizaremos os dados disponibilizados no relatório Health at a Glance
(2015), bem como os dados do documento World Health Statistics (2016) na tentativa de
nortear o presente estudo numa possível visualização a respeito do contexto mundial de acesso
à saúde, pautado por alguns indicadores que, de acordo com o referencial teórico levantado no
Capítulo 2, podem avaliar os resultados que auxiliam na determinação da existência de equidade
ou desigualdade no acesso à saúde, conforme descrito por Aday e Andersen (1974).
A figura 4 demonstra a quantidade de médicos para cada mil habitantes, ou seja, o Brasil
em 2013 apresentava 1,8 médicos para cada mil habitantes, número que cresceu se comparado
com o ano 2000, mas é muito inferior à média dos membros do OCDE, que é de 3,3.

Figura 4 - Quantidade de médicos por cada 1.000 habitantes, 2013
Fonte: Health at a Glance (2015)
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Já em relação ao número de enfermeiros, a Figura 5 mostra que a quantidade de
enfermeiros para cada mil habitante no Brasil é de 1,5, enquanto em países como a Suíça este
índice é de 17,4 enfermeiros.

Figura 5 - Quantidade de enfermeiros por cada 1.000 habitantes, 2013
Fonte: Health at a Glance (2015)

Um índice que denota de forma mais evidente situação de saúde de um país, é a
quantidade de consultas por habitante realizadas anualmente, visto que a consulta com um
profissional da medicina é essencial não apenas para o atendimento das enfermidades, mas sim
para ações preventivas que atuam na manutenção da saúde e bem-estar. Na Figura 6, é percebido
que o número de consultas realizadas por habitante no período no Brasil é de 2,7, e nos países
membros da OCDE a média é de 6,6. Já nos países asiáticos Coreia e Japão, a quantidade de
consultas anuais por habitante é, respectivamente, de 14,6 e 12,9.
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Figura 6 - Número de consultas realizadas por habitante
Fonte: Health at a Glance (2015)

Ainda em destaque, o Japão, país com o maior número de leitos para a população, oferta
11 leitos para cada mil habitantes a mais do que no Brasil, como é possível observar na Figura
7.

Figura 7 - Leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes
Fonte: Health at a Glance (2015)

As internações a cada mil habitantes, registradas na Figura 8, é um dos indicadores
relevantes na discrepância do acesso à saúde, visto que as necessidades são comuns a todos.
São observadas disparidades como as encontradas em países como a Áustria ou Alemanha, que
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possuem mais de 250 internações a casa mil habitantes e o Brasil 56 internações para mesma
parcela da população.

Figura 8 - Internações hospitalares
Fonte: Health at a Glance (2015)

Na Figura 9 é apresentado o percentual da população que possui cobertura de seguro/
plano de saúde. Aqui, o destaque em sistema de saúde, a França, garante cobertura a
praticamente toda a população. Em países como Brasil e Inglaterra o restante da população,
teoricamente, é assistido pela saúde pública.

Figura 9 – Percentual da população com cobertura de seguro/ plano de saúde, 2013
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Fonte: Health at a Glance (2015)

Nas Figuras 10 e 11, apesar de o Brasil estar atrás dos países membros da OCDE no que
tange as vacinas de tétano, difteria e coqueluche, nas vacinas contra o sarampo é o país que
apresenta a maior cobertura às crianças de um ano. Portanto, isso demonstra o destaque que o
Brasil possui na erradicação de doenças infecciosas. O índice é tão efetivo que na avaliação das
vacinas contra a hepatite B o Brasil possui quase 100% das suas crianças vacinadas.

Figura 10 - Vacinação contra a difteria, tétano e
coqueluche (1 ano)

Figura 11 - Vacina contra sarampo (1 ano)
Fonte: Health at a Glance (2015)

Fonte: Health at a Glance (2015)

As despesas públicas e privadas para o pagamento da saúde são previstas na Figura 12.
O Brasil aparece perto do final do ranking com U$1.471 de gasto per capita, em torno de 17%
da verba que os EUA destinam para cada cidadão. Percebe-se ainda que praticamente metade
dos custos brasileiros com saúde é realizado pelo sistema privado, sistema este que atende
somente um quarto da população.

Figura 12 - Despesas de saúde per capita (2013)
Fonte: Health at a Glance (2015)

Para elucidar a respeito dos Sistemas de Saúde Mundial, foi realizado um resumo dos
modelos dos principais países, registrados nas Tabelas 2 e 3:
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MODELO DE SISTEMA DE SAÚDE - ALGUNS PAÍSES DA EUROPA
SITUAÇÃO
PAÍS

MODELO

RECURSOS

PARA

OBS.

ATENDIMENTO
O cidadão é obrigado a ter plano de saúde.

ALEMANHA

Existem diferentes seguradoras públicas e

O cidadão pode

cada um dos planos públicos oferecem um

Custos divididos

escolher livremente

3º no ranking

nível de cobertura específico dentro de um

entre empregador e

os médicos e os

mundial de gastos

roll mínimo. Quem tem renda acima pode

empregado.

hospitais que

com saúde.

optar por plano privado. Seguradoras

procura.

privadas: custo varia bastante.

FRANÇA

O Parlamento
O Estado exerce um papel central no controle

decide sobre

das relações entre as diversas instituições

repasse às

financeiras, os médicos e

seguradoras

os pacientes. O restante da população possui

públicas. As

planos de saúde especiais, com

contribuições em

diferentes tabelas de custos e coberturas.

Liberdade de

Considerado pela

escolha do modelo

OMS como o melhor

público ou privado.

plano do mundo.

geral são pagas

HOLANDA

INGLATERRA

pelo empregador.
Universal e igualitário com atuação
preventiva e curativa. Não há caixas de
assistências.

Sistema de

Média de 18 meses

impostos nacional.

para cada cirurgia.

Os pacientes são obrigados — exceto em

Os custos dos

casos de emergência — a procurar um

planos de saúde

médico de família e estes possuem alta

são 10,25% dos

qualificação do "médico da família".

salários.

A escolha do
especialista ou da
clínica pode ficar
então a cargo do
paciente.

Envio de pacientes
para países vizinhos
para tratamento.

6% apenas dos
doentes são
direcionados para
especialistas.

SUIÇA

Todo cidadão que vive na Suíça é obrigado a
ter um plano de saúde. São oferecidos

Todo cidadão é

diversos tipos de planos de saúde, entre eles

obrigado a

alguns modelos que incluem um sistema de

pagar parte dos

bônus. Os custos variam conforme a renda do

custos das idas ao

paciente.

médico.

SUÉCIA

Extenso sistema público de benefícios e
seguros sociais: doença, deficiência física,

Toda população

velhice e acidentes de trabalho. Há também

possui cobertura,

seguros coletivos, negociados por

seja qual for o

associações de

trabalho se estiver

empregados.

desempregado.

Existem ainda serviços privados.

O cidadão pode
escolher entre mais
de cem seguradoras
do país.

Maior número de
médicos por cidadão
no mundo e possui
um dos melhores
índices de qualidade.

Menos de 10%
dos médicos
trabalham em tempo
integral em
consultórios
privados.
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ESPANHA

O financiamento é
Universalização da atenção: todos têm o

misto, por meio de

direito à proteção da saúde e à assistência

recursos do

com cobertura total da população,

Estado, das

independentemente de sua situação

Comunidades

econômica e da contribuição para a

Autônomas, das

seguridade social. Assistência farmacêutica

corporações locais

em alguns casos.

e do Sistema de

A população em
geral arca com
40% do custo do

Seguridade Social.

medicamento, com
algumas exceções
(crônicos,
aposentados e etc.)

Tabela 2 - Modelo do sistema de saúde na Europa
Fonte: elaborado pela autora

MODELO DE SISTEMA DE SAÚDE - ALGUNS PAÍSES DA AMÉRICA
PAÍS

MODELO

RECURSOS

SITUAÇÃO PARA
ATENDIMENTO

ARGENTINA

Existem três sistemas, o Público
(30% da população — baixa

No caso dos "Serviços

renda), o de Serviços Sociais

Sociais" o aporte é

(chamado de Obras Sociales ou

obrigatório ao funcionário e

OS - Funcionários e Aposentados)

empregador.

e o Privado (196 empresas).

Sistema Misto (Público social e

CHILE

privado) - FONASA (63% da
população) com instituições de
saúde privada (ISAPRE) - 17,6%
da população.

Os trabalhadores

As ISAPREs administram

contribuem com 7% da

as contribuições

renda (FONASA ou ISAPRE).

obrigatórias dos

A FONASA recebe

assalariados; seus

investimentos

membros podem

governamentais para o

contribuir com um valor

atendimento a indigentes e

adicional para melhorar

outros.

a cobertura do seu
Plano.

Existem três sistemas, seguridade

MÉXICO

Social - IMSS (50% da população),
o de Seguro Popular (cobre
pessoas de baixa renda - 28% da
população) e o Privado (21% da
população.

OBS.
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Desde lei Obama 2014, todo
cidadão é obrigado a ter um

EUA

plano de saúde. Hoje 150 milhões
de cidadãos possuem plano.
Também existe o Medicare:
seguro hospitalar e um seguro
suplementar subsidiado para os
pobres idosos.

70% dos idosos americanos
têm algum tipo de Medigap.
Os pobres (conforme renda)
têm direito ao Medicaid —
fundo federal e estadual (35

A opção é do cidadão

milhões de beneficiários)
custos do cidadão, exceto
planos para baixa renda
custeados pelo governo.

BRASIL

9,3% do PIB,
Único país no mundo com

O custo do SUS é financiado

Todo cidadão tem

conforme dados

Sistema Universal e gratuito.

pelos impostos recolhidos da

direito ao SUS, mas pela

do Health at a

Existe também o Sistema de

população e o Suplementar

deficiência existe grande

Glance (2015) é

Saúde Suplementar com 1293

pelo cidadão ou pelo

procura pelos planos de

revertido para

operadoras em atividade (25% da

empregador (na totalidade

saúde ou outras

saúde (quase 50%

população).

ou parcial).

alternativas

público e 50%
gastos privados)

Tabela 3 - Modelo do sistema de saúde em países da América
Fonte: elaborado pela autora

Em suma, pode-se ressaltar de forma apenas indicativa, conforme os números aqui
apresentados, que nos pilares que definem o conceito de acesso à saúde, conforme seus
respectivos indicadores, é possível relacionar nos quesitos mais tangíveis como Disponibilidade
e Capacidade de Pagamento, o aparente posicionamento de alguns países estudados. No fator
Disponibilidade, temos alguns países europeus como destaques na quantidade de recursos,
seguidos por Canadá e EUA.
No Quadro 2 o modelo do sistema de saúde inglês é identificado como ineficiente, o que
se confirma no levantamento previsto na Figura 13, em que a Inglaterra é apontada como o país
com menor índice de disponibilidade dos países analisados.
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DISPONIBILIDADE
13% 13%

12%

11%
9%

8%

7%

7%
6%

5%

5%

4%

3%

3%
1%

1%

Figura 13 - Disponibilidade recursos (médicos, enfermeiros, leitos, consultas por cada 1.000 habitantes)
Fonte: Elaborado pela autora

Já em relação à avaliação da Capacidade de Pagamento, a Figura 14 aborda o total de
custos que os países repassam para saúde, seja por meio de recursos públicos ou recursos
privados. Nesta linha é verificado os EUA como país com maior investimento em saúde, ele
repassa no mínimo o dobro dos valores que países ditos como referência em saúde como França,
Canadá e Alemanha repassam. Já os 10 países avaliados que menos investem em saúde são:
Índia, Indonésia, China, Colômbia, Turquia, México, África do Sul, Letônia, Costa Rica e
Brasil.
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4. Contexto da saúde no Brasil
A crise do sistema de saúde no Brasil é de conhecimento de todos e é retratada
constantemente pela mídia por meio das manchetes sobre as frequentes filas de pacientes à
espera de tratamento de saúde, ausência de leitos nos hospitais, escassez de recursos financeiros,
materiais e humanos, vergonhosos valores pagos pelo SUS aos diversos procedimentos
médicos, aumento de incidência/ressurgimento de diversas doenças transmissíveis, problemas
no sistema de saúde privado, entre outros. Como o presente trabalho visa abordar as novas
alterativas para a problemática enfrentada na saúde pública e privada brasileira, faz-se
necessário conhecer os determinantes históricos intrínsecos a este processo, para buscar
compreender como e por que chegamos à crítica realidade da saúde brasileira.
O livro Agenda Brasileira (ano) organizado pela antropóloga Lilia Moritz Schwarcz e
o sociólogo André Botelho, traz a contribuição de diversos profissionais ao debate das
principais questões em voga no Brasil. Uma destas é a questão da saúde no Brasil, abordada
pelo estudioso Gilberto Hochman. Neste artigo é observada uma retrospectiva da saúde, debate
fundamental para o enriquecimento e explanação a respeito das questões abordadas no presente
trabalho, para tanto são apresentadas as contribuições colhidas neste material apoiadas de outros
estudos encontrados sobre o assunto.
Vale ressaltar que no modelo de exploração português durante o período do Brasil
colônia, a saúde pública definitivamente não era uma preocupação, cada indivíduo era
responsável pela sua saúde e poderia buscar o auxílio de pajés, curandeiros, cirurgiões-barbeiros
ou boticários que viajavam pelo país afora. A medicina era informal e esta situação estendia-se
a todas as camadas sociais, visto que à época o Rio de janeiro, grande cidade portuária, tinha
pouquíssimos médicos. As primeiras mudanças ocorreram com a chegada da família real,
evento que deu início ao ensino da medicina no Brasil.
Apesar dos poucos avanços no período, com a independência do Brasil o imperador D.
Pedro I criou a Lei da Junta Central de Higiene Pública, que objetivava a salubridade nas
cidades, bem como instauração da vacina contra a varíola a todas as crianças, entre outras
medidas para o controle da tuberculose, malária e febre amarela. Mas foi com a instauração da
República do Brasil e a criação do Instituto Soroterápico Federal (criado no ano de 1900) que
o sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma fase de intensas mudanças na saúde pública brasileira.
Porém, as medidas autoritaristas e militares de Oswaldo Cruz (demolição de casas, mosquitos
combatidos, isolamento de doentes, vacinações realizadas à força) em nome da saúde pública
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culminaram na Revolta da Vacina e foi seu sucessor Carlos Chagas quem conseguiu progredir
sem oposição popular.
Hochman (2011) ressalta então que desde o século XIX a saúde tem frequentado a
agenda intelectual e política brasileira de forma inversa, ou seja, por meio da doença. A célebre
frase do médico sanitarista Miguel Pereira “O Brasil ainda é um imenso hospital” (Fonte)
assombrou por décadas o país, tanto para sua afirmação, quanto para sua negação ou superação.
Os anos de 1910 e .980 foram os raros momentos em que a saúde teve lugar de destaque na
política brasileira e a reforma sanitária foi debatida no Congresso Nacional. Mas o chamado
“país doente” em tempo algum deixou de incomodar os intelectuais e elite que não conseguiam
vislumbrar a construção de um país moderno, desenvolvido e civilizado com o cidadão doente
e locais insalubres.
Muitos eram os chamados culpados pelo estado sanitário do Brasil naquela época, desde
a imigração que traziam epidemias vindas de fora além de outros fatores como o analfabetismo,
o clima, cultura popular, miscigenação, natureza, o capitalismo, entre outros. A saúde dos
imigrantes e a salubridade dos portos, por exemplo, eram fundamentais para garantir o fluxo de
pessoas e mercadorias, portanto, neste contexto, começaram a emergir pequenas reformas
urbanas como resposta a estas epidemias, ou seja, foram os primeiros passos da
institucionalização da saúde pública.
Assim, houve grande movimento dos cientistas e médicos da época (Miguel Pereira,
Belisário Penna, entre outros) que lutaram para que as políticas de saúde não ficassem restritas
às questões do perímetro urbano e que atingisse as chamadas “doenças do Brasil”, as endemias
rurais e doenças do interior do país. Rejeitando determinismos raciais e climáticos, esses
médicos e intelectuais elegeram a onipresença das endemias rurais — em especial a trindade
maldita (ancilostomíase, doença de Chagas e malária) — e a ausência do poder público no
interior, como explicação para o atraso do país e a improdutividade de sua população. Um dos
poucos consensos estabelecidos no Brasil república foi que era de responsabilidade do poder
público o dever de livrar o país de todos os males, visto que a ideia do contágio e transmissão
de doenças iria muito além das ações individuais ou voluntárias.
Em 1923, com a Lei Eloy Chaves, é instituída a previdência social para o operariado
urbano de determinas categorias organizadas, por meio das Caixas de Aposentadorias e
Pensões, que eram mantidas e geridas pelas empresas e ofereciam serviços médicos aos
funcionários e a suas famílias, além de descontos em medicamentos, aposentadoria e pensão
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para herdeiros. Já os trabalhadores urbanos que não pertenciam às categorias organizadas e os
operários rurais estavam excluídos da cesta de bens e serviços ofertados pelas Caixas.
Desse modo, difundia-se uma divisão política e institucional entre saúde pública e
previdência social.

Conforme o estudioso Hochman (2011), cabia à saúde pública

institucionalizada atender ao grupo das categorias não organizadas e rurais. Foi durante a era
Vargas, que o governo passou a centralizar as funções e aumentar o controle. Em 1930, foi
criado o Ministério da Educação e Saúde (inicialmente chamado de Ministério dos Negócios
da Educação e Saúde Pública) que desintegrou as atividades do Departamento Nacional de
Saúde Pública (vinculado ao Ministério da Justiça) e culminou em pulverização de ações de
saúde a outros setores. Neste mesmo ano ocorreu a substituição das Caixas de Aposentadoria e
Pensão pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). A escassez de recursos financeiros,
a pulverização destes recursos e de pessoal associado à Guerra Fria deixaram os desafios da
saúde pública ainda mais complexos com as necessidades de desenvolvimento e fizeram com
que a maioria das ações de saúde pública se reduzissem à aspectos normativos, sem efeito nos
grandes problemas sanitários brasileiros daquela época.
Em 1966, houve a criação o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que
definitivamente unificou os IAPs, retirando o controle das empresas e passando a ser
controlados por entidades sindicais. Como a demanda da população ultrapassava a capacidade
do governo em ofertar serviços de saúde, o déficit era coberto pelo sistema privado por meio
de repasses financeiros, proporcionando um grande crescimento da rede privada de hospitais.
Para organizar e controlar os repasses, o INPS virou o Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (INAMPS) e o foco da saúde pública ficou limitado ao processo curativo,
sem muitos investimentos em promoção e prevenção.
Após o fim da ditadura militar, a saúde pública finalmente ganhou um olhar social pela
reforma sanitarista e foram criados Conselhos Consultivos para ofertar maior apoio e
desenvolver a estruturação de um modelo de saúde pública. Assim, emergiam cada vez mais as
necessidades de saúde da população, fortalecendo ainda mais as novas formas de saúde privada
que originaram um subsistema de atenção médico-suplementar com a formação dos diversos
tipos de convênios: cooperativas médicas, medicina de grupo, seguro-saúde plano de
administração e autogestão.
Em 1986, houve a Conferencia Nacional da Saúde que reuniu a alta sociedade e
membros das principais organizações mundiais ligadas ao bem-estar das populações, em que
foi desenvolvido um relatório que serviu de fundamentação, no quesito saúde, para a construção
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da Constituição de 1988. A saúde foi definida como direito de todos e dever do Estado. Tal
constituição, também conhecida como Constituição Cidadã foi um marco da redemocratização
do Brasil e efetivamente o Estado estabeleceu como sua obrigação ofertar o direito ao cidadão
em ter direitos.
Segundo Hannah Arendt (1958 apud Lafer 1997), a cidadania é o direito a ter direitos,
pois a igualdade em dignidade e direito dos seres humanos não é um dado, e sim é construído
da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum, ou seja, o direito de
pertencer a uma comunidade política que possibilite a construção de um mundo comum através
do processo de asserção dos direitos humanos.
Assim, para auxiliar no entendimento da trajetória da saúde no Brasil, foi realizada uma
linha do tempo, registrada na Figura 14.
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PRIMEIRO
REINADO

FIM DO
IMPÉRIO E
INÍCIO DO
BRASIL
REPÚBLICA

1900 - 1920

1923

• D. Pedro I criou as primeiras faculdades e orgões para vistoria da higiene pública e delimitou
as funções dos profissionais de saúde. No entanto, as ações não repercutiram em significativa
melhora da saúde da população.

• Agrava situação do "Brasil doente“.
• Fim da escravidão.
• Vinda dos imigrantes para lavouras e fabricas.
• Estigma do "país doente" que gera alto risco de contaminação aos imigrantes.

• Reformas sanitárias urbanas, mas o país é refém das epidemias e problemas sanitárias.
• Chegada e atuação dos sanitaristas: Oswaldo Cruz implantou medidas de combate às
epidemias obrigatórias que culminou na Revolta da Vacina; Carlos Chagas que deu
continuidade às ações de forma menos impopular.
• Aumento da capacidade produtiva brasileira.

• Lei Eloy Chaves — Criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS) — geridas
pelas empresas e empregados, ofertava serviços médicos aos funcionários e sua família,
descontos em medicamentos, aposentadoria e pensão. Mas eram estruturas frágeis com baixa
contribuição e possibilidade de fraudes.

• As CAPS viram IAPS - Mais abrangente e segmentadas por categorias profissionais.
• 1930 - Criação do Ministério da Educação e Saúde e 53 Ministério da Saúde. Boa parte da
verba do IAPS vai para Industrialização. - Governo mais centralizador.
ERA VARGAS
• 1934 – Constituição prevê assistência médica, etc.
• 1943 – Criação da CLT.

• JK – Foco na industrialização e construção de Brasilia e apesar do otimismo do presidente
para a saúde pública, não houve atuação relevante.
• Ditatura – Foco na segurança e desenvolvimento e grande corte no orçamento da saúde.
JK E INÍCIO
• Aumento das epidemias (dengue, meningite, febre amarela) e da mortalidade infantil.
DA DITADURA
• Atenção primária à saúde dos Municípios e casos complexos dos Governos Estadual e
MILITAR
Federal

• 1966 – IAPS viram INPS - (Instituto Nacional da Previdência Social)
• Auge do milagre econômico e apenas 1% do orçamento geral da União para saúde.
• Piora nos serviços públicos, expansão dos serviços privados e surgem os planos de saúde
1966 E
oriundos das antigas CAPS.
MILAGRE
ECONOMICO • 1974 - INPS VIRA INAMPS – Para prestar atendimento médico aos contribuintes.

1988 – SAÚDE
DIREITO DE
TODOS

• 1986 – Conferencia Nacional de saúde com a participação da OMS e outras autoridades
mundiais e seu relatório fundamentou a proposta de universalização da saúde.
• 1988 – Constituição prevê – “SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO
ESTADO” e para tanto cria o SUS (Sistema Único de Saúde).
• 1998 – Criação da ANS – Agência para regulamentar a saúde privada (tem ¼ da população).
Figura 14 - Linha do Tempo da saúde no Brasil
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Fonte: Elaborado pela autora

Conforme relatado no resumo da Tabela, o acesso à assistência em saúde de qualidade
é um problema enfrentado pelo Brasil desde o início de sua colonização. Hoje, em torno de
75% da população vive exclusivamente do SUS e, dos 25% que possuem acesso à saúde privada
(aproximadamente 49,73 milhões de pessoas), boa parte possui plano ofertado pelos
empregadores e apenas um pouco mais de 30% realmente realiza a contratação direta de um
plano de saúde, prevista nos modelos Individual ou Coletivo por Adesão, conforme dados da
ANS (2016).
Outro dado relevante diz respeito à quantidade de Estabelecimentos de Saúde existentes
no país e quanto destes estão destinados para saúde privada. Um terço dos hospitais e mais da
metade dentre as clínicas, ambulatórios especializados e consultórios, atendem a planos de
saúde (CNES, 2015).
Estes dados reforçam que a falta de estrutura de atendimento ao restante dos brasileiros
reflete na atual situação caótica da saúde no país. De acordo com a pesquisa Sistema de
Indicadores de Percepção Social (SIPS, 2010) realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), os maiores problemas do SUS são estruturais, como ausência de médicos,
seguida pela demora no atendimento nos centros de saúde ou hospitais e posteriormente por
demora em conseguir uma consulta com especialista.
Outro movimento que demonstra o atraso do Brasil na evolução dos problemas de
acesso à saúde, diz respeito aos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
estabelecidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com estipulação de metas
para que os países solucionem até 2030 grandes problemas sociais e ambientais. O Brasil
caminha a passos lentos na Agenda 2030 e, enquanto muitos países europeus realizaram
divulgação massiva destes objetivos no cinema, televisão e até mesmo em papéis dos caixas
eletrônicos dos bancos, o Brasil formou a Comissão Nacional para os ODS apenas em junho de
2017, sem nenhuma reunião realizada para discutir os primeiros planos de ação para os ODS.
É a população de baixa renda que percebe de forma intensa a ineficácia da saúde pública
e, apesar do anseio em ter atendimento privado, em geral utiliza o SUS. Vale ressaltar que a
ascensão das classes populares, que dobro é duas vezes maior que as classes A e B, tem trazido
novas características desta população e sendo percebida como mais otimista, pois acredita que
sua vida melhorou, principalmente pelas oportunidades de acesso vividos nos últimos anos
(TARGET, 2010).
Em suma, ao tratarmos da questão do acesso a saúde no Brasil, devemos levar em
consideração o quadro de composição dos serviços de saúde no país, o qual é representado pelos
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setores público e privado. A partir da Constituição de 1988, a saúde passou a ser declarada
como um direito fundamental, devendo o Estado prover as condições para o seu exercício, e foi
garantida a participação da iniciativa privada em caráter complementar e suplementar. Em
2008, com a edição da Lei nº 9656, finalmente institucionalizou-se o setor suplementar
(BRASIL, 1998). O Sistema de Saúde Brasileiro hoje é duplicado, conforme apontado pela
OCDE (2008). A Tabela 4 apresenta a atual estrutura do Sistema de Saúde Brasileiro:
Sistema Único de Saúde Sistema de Saúde Suplementar
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
• Atenção à Saúde·
• Atenção à Saúde·
• Promoção à Saúde·
• Promoção à Saúde·
• Prevenção de riscos e
• Prevenção de riscos e
doenças·
doenças
• Atenção Básica
• Atenção Básica
• Atenção de Média e Alta • Atenção de Média e Alta
Complexidade
Complexidade
Sistema de Saúde Brasileiro – Duplicado na Atenção à Saúde
Tabela 4 - Estrutura do Sistema de Saúde no Brasil
Fonte: OCDE (2008)

O setor público é representado pelo SUS; o setor privado é composto por 1293
operadoras/seguradoras de planos de saúde ativas conforme dados da ANS (2016). Vale
ressaltar que a saúde é um direito da população, garantido pela Constituição Federal de 1988,
ou seja, a criação do SUS propôs universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde
como direito de todo cidadão brasileiro. Esses dados estão registrados na Figura 14.

Figura 15 - O Setor de Saúde Brasileiro
Fonte: ANS, IBGE e CNES/MS (2015)
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As Tabelas 5 e 6 trazem dados que ajudam a contextualizar acerca os estabelecimentos
de saúde:

Tabela 5 - Estabelecimentos de saúde no Brasil
Fonte: CNES/MS (2015)

Tabela 6 - Estabelecimentos de saúde por tipo de atendimento
Fonte: CNES/MS (2015)

Evidencia-se uma disponibilidade bastante superior de estabelecimentos para
atendimento ambulatorial a planos de saúde privados em relação àqueles que atendem ao SUS
e isto é ainda mais grave em outros setores. Em relação ao número de leitos, conforme pesquisa
da AMS (2009), em 2005 o número de leitos privados era o dobro do previsto para os leitos
públicos.
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5. Público vs. Privado: por que o que é público é ruim?
Nos anos 1980, houve uma onda propagandística em defesa do neoliberalismo e da livre
economia de mercado que, juntamente com a dissolução da União Soviética, conduziu à ideia
de que tudo o que é público é ruim e tudo o que é privado é bom. Deste modo, nesse período, o
governo brasileiro adotou medidas de privatização de empresas estatais, algo que também foi
percebido, principalmente, por países do chamado terceiro mundo (CHAVES; FRAZÃO,
2009). O economista americano Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em
1976, é considerado o mais importante teórico da Escola Monetarista e descreve que a moeda
é o centro do processo econômico e, portanto, a variação determinante da inflação, sendo assim
contrário à intervenção estatal na economia e defensor da plena liberdade do sistema produtivo
via auto-regulamentação do mercado (BUTLER, 2012).
Outra defensora das ideias de Friedmann, por meio da bandeira da privatização, foi a
Primeira-Ministra inglesa Margareth Thatcher, que implementou uma extensa agenda de
privatizações, transferindo do Estado para a economia privada metades das responsabilidades
do governo inglês. Assim como Thatcher, o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald
Reagan, também fundamentado nas ideias do economista americano, realizou franca
privatização das empresas estatais. Reagan, em 1985, desenvolveu o Plano Baker, que
determinava que os países da América Latina que recebessem algum incentivo previsto em suas
diretrizes, deveriam abrir seus mercados e internacionalizar suas economias. Tal política foi
mais tarde instituída pelo presidente George Bush em 1990, plano conhecido como Iniciativa
para Américas, que forçava os países pobres da América Latina a seguirem as receitas da
privatização (ibidem).
Já no Brasil, o então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, instituiu um
programa de reformas neoliberais, criou o Programa Nacional de Privatizações e, para legitimálo, gastou alguns milhões de dólares com publicidade do seu projeto oficial de privatizações,
com o objetivo de obter a opinião pública favorável e contando com o vasto apoio da mídia
nacional (CHAVES; FRAZÃO, 2009).
A privatização, ao invés de decorrer da dicotomia público ineficiente versus privado
eficiente, foi na verdade impulsionada por pressões insuportáveis, geradas principalmente pelos
Estados Unidos e organismos internacionais como Fundo Monetário Internacional (FMI) e
Banco Mundial, em defesa dos interesses norte-americanos. Importantes aspectos da
privatização foram ocultados e deixavam a ideia de que outros países estavam vendendo suas
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estatais e a qualquer preço, e que, para o Brasil, as privatizações seriam a saída para a
modernização (ibidem).
Já na educação o mote “tudo o que é público é ruim, tudo que é bom é privado” é
empregado de modo bastante seletivo: em plena força na educação básica, na qual 83,5% dos
alunos frequentaram escolas públicas, em 2013, justamente os mais pobres; na educação
superior, o mote não se aplica, porque apenas 27,2% dos estudantes frequentaram as
consensualmente boas universidades e faculdades públicas, justamente os de mais elevada
renda (CUNHA, 2014).
Ainda assim, para fundamentar a questão da saúde pública como sendo algo ruim e a
saúde privada como algo bom, o livro do sociólogo Jessé Souza A Ralé Brasileira (2009) no
capitulo “Fazer viver e deixar morrer”, a Má-fé da saúde pública no Brasil” traz de forma mais
estrutural as causas da precariedade da saúde pública. Sua obra traz à tona a questão da classe
popular no sentido de compreender que a situação que a faz oprimida, destituída e humilhada é
a ausência de recursos como o capital cultural e o capital econômico.
O autor ressalta que ao associar desigualdade social ao nível de renda econômica,
esconde todos os fatores emocionais, morais e afetivos que constroem as diferenças sociais, das
quais a renda é apenas um dos efeitos e não a causa. Para Souza (2009) a construção das classes
se dá por meio de heranças familiares afetivas emocionais, repassadas de pai para filho através
de sinais muitas vezes invisíveis no universo particular da família e assim criam classes de
vencedores e de derrotados (classe chamada no livro provocativamente de “ralé”).
Como o abandono social e político não é perceptível o “fracasso” dos indivíduos das
classes não privilegiadas pode ser entendido como “culpa” individual e, assim, as raízes
familiares da reprodução do privilégio de classe secular, exercido pela sociedade inteira, são
tornados invisíveis para propiciar a “boa consciência do privilégio”, seja econômico (das
classes altas), seja cultural (das classes médias), e assim o torna legítimo.
O capitulo da autora Lara Luna da mesma obra trata basicamente da saúde pública no
Brasil e traz a importância em desvendar o que está por trás da debilidade dos seus serviços.
Para a autora, na verdade, a saúde está apenas reproduzindo o esquema de desigualdade que se
perpetua por alguns séculos em nosso país, contradizendo os princípios constitucionais que
fundaram o Sistema Único de Saúde, desfavorecendo a proposta de cidadania inclusiva e
igualitária.
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Como já abordado no trabalho, a trajetória política de saúde no Brasil caracterizou-se
pela segmentação entre duas formas de assistência (pública e privada) e, apesar dos avanços
representados da reforma sanitária, que criaram o SUS, e na crítica à mercantilização da saúde,
o sistema de saúde brasileiro mantem-se segregado entre os serviços destinados aos “que podem
pagar” pelo plano de saúde e aos que “não podem pagar”.
Desta forma a autora esclarece que o sistema público, frente às suas debilidades, instaura
um padrão de má-fé institucional, o que pode ser entendido como uma inclinação constante em
abdicar das medidas ou ações que fazem parte oficialmente de sua competência. Ao permitir
que o SUS tenha como alternativa os planos de saúde privados destinados às classes mais
elevadas, o Estado ajuda a intensificar a desigualdade visto que as classes menos favorecidas
terão como única alternativa a saúde pública, ineficiente e falha. Para Luna (Souza, 2009), é a
falta de reconhecimento de sua cidadania que está implícita no tratamento indigno, ou seja, a
desvalorização moral, social e política dos brasileiros que mais utilizam o SUS. Para esclarecer
o quadro, o texto apresenta que tal negligência está na raiz da causa de doenças persistentes, as
intituladas “doenças de pobre”, ao mesmo tempo em que privam pessoas do atendimento de
qualidade que é garantido por lei.
O texto faz menção ao termo “fazer viver, deixar morrer”, da obra Em defesa da
sociedade (1999) do filósofo Michel Foucault, que é usado pela autora de forma provocativa
com o objetivo de evidenciar como os efeitos perversos das debilidades institucionais
significam mais que a falta de saúde, visto que repercutem diretamente na vida dessa classe
social.
O Estado, ao criar um Sistema “Único” de Saúde que permite a concorrência do setor
privado, na realidade torna-se único responsável pela inviabilidade do sistema, pois oferta um
atendimento precário para milhões de pessoas que não têm sua cidadania respeitada e do outro
lado estão os cidadãos de classe média e alta que podem escapar de tais serviços, pois podem
pagar.
Ademais, a vida desse contingente populacional geralmente só é percebida, “torna-se
visível”, quando há risco de suas endemias contaminarem os indivíduos de outras classes sociais
e tornam-se, portanto, alvo da atenção da mídia e de comoção de toda a sociedade que
disponibilizam programas mais eficazes de prevenção e tratamento. Os contrastes podem ser
observados nas doenças “esquecidas” em vários cantos do Brasil e episódios de maus-tratos e
descaso aos pacientes da “ralé”, deixados à própria sorte.
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Assim, o esquecimento dessa “ralé” enquanto classe é reproduzido pelas falhas dessas
instituições como “esquecimento” da pessoa. Nesses termos, o “SUS real”, ao se distanciar do
“SUS constitucional”, reitera a desigualdade que retira da ralé o controle e o poder sobre sua
própria vida.
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6. Saúde nas camadas populares
A respeito da questão do acesso à saúde no Brasil das classes populares, este trabalho
teve como base o estudo sobre a sociologia da saúde e desigualdade social com o prisma voltada
para desigualdade em saúde. Como ponto de referência temos a definição de Anthony Giddens
(2005) para a desigualdade em saúde com sendo a diferença no acesso a recursos e a fatores
que influenciam a saúde e que podem ser alterados por circunstâncias e contextos sociais ou
políticas públicas. Tal tipo de desigualdade é pensado sob a ótica de grupos sociais em
desvantagens e tem-se a saúde como uma desvantagem adicional desses grupos menos
favorecidos socialmente.
Na visão do autor (GIDDENS, 2005), a desigualdade em saúde possui a distribuição de
seus determinantes entre diferentes grupos populacionais o que é entendido como uma
distribuição desigual e injusta. Reconhece-se assim a relevância dos fatores sociais na
causalidade da saúde e da doença e por isso constata-se a existência da desigualdade de acesso
a saúde no Brasil.
A princípio, na medicina, a medida em que se aumenta a experiência e o conhecimento
dos profissionais de saúde, associados às novas tecnologias, entendem-se que haverá melhora
sustentável na saúde pública. No entanto, segundo o autor, essa abordagem é insatisfatória,
visto que não considera as influencias sociais e ambientais nos fatores de saúde e doença e, de
acordo com pesquisas abordadas pela obra, certos grupos tendem a ter melhor saúde do que
outros e tais desigualdades parecem ter relação com padrões socioeconômicos mais amplos.
Muitos especialistas tentam explicar a relação entre saúde e as desigualdades sociais, e
apesar de reconhecerem a correlação, não existe conexão sobre sua natureza e a forma de
abordagem. As principais áreas concentram-se na importância oriunda das variáveis individuais
como estilo de vida, comportamento, padrões culturais e outros.
O estudo de Browne e Bottrill (1999 apud Giddens 2005), sintetizou algumas das
desigualdades de saúde baseado nas classes: trabalhadores manuais sem qualificação nas
classes ocupacionais inferiores são duas vezes mais prováveis de morrer antes da aposentadoria
do que trabalhadores de colarinho branco. Aproximadamente 90% das principais causas de
morte são mais comuns nas duas camadas ocupacionais; as doenças de longa duração são 50%
mais prováveis em trabalhadores manuais sem qualificação.
De acordo com o relatório World Health Statistics (2016), a desigualdade de saúde
persiste e aumenta entre e dentro dos países. Conforme Giddens (2005) apesar das crescentes
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pesquisas na busca da relação entre a desigualdade de saúde e a classe social, os estudiosos não
localizaram todos os mecanismos que as conectam. O relatório BLACK apresentado na obra de
Giddens, constatou que as principais explicações materialistas ou ambientais sobre a
desigualdade de saúde estão previstas em grandes estruturas sociais como pobreza, riqueza,
distribuição de renda, desemprego, habitação, poluição e más condições de trabalho. Portanto,
os padrões de desigualdades de saúde entre classes são considerados resultado da privação
material e a redução desta desigualdade somente ocorre abordando as raízes das desigualdades
sociais em geral.
O autor também aborda a questão de gênero sobre a desigualdade de saúde. Em média
as mulheres tendem a viver mais tempo do que os homens em quase todos os países do mundo,
mas possuem maior incidência em doenças. Já em relação à etnia, determinadas doenças são
mais comuns entre grupos de minorias étnicas do que entre a branca. Para tanto foram propostas
explicações genéticas para as diferenças de gênero e raciais na saúde, mas elas não conseguem
explicar todas as desigualdades. Apesar de poder haver uma base biológica para certas
condições de saúde, os padrões gerais de doença e saúde também devem considerar os fatores
sociais e diferenças de condições materiais entre grupos.
Para contextualizar, a Tabela 7 apresenta os custos da população com saúde
segmentados por faixas salarias.

Tabela 7 - Porcentagem da renda familiar brasileira gasta com saúde, por classes vs. rendimento familiar em
2003
Fonte: MAS 2009

Neste contexto, percebe-se a não concretização do direito à saúde para população
e, principalmente, a dificuldade de acesso para as classes populares.
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6.1. Camadas e produtos populares
O presenta trabalho se propõem a buscar entender como comportam-se os consumidores
das camadas populares em relação às novas alternativas populares para as necessidades
primárias de saúde, as chamadas “clínicas populares”. Mas afinal, o que são elas? E a qual parte
da sociedade correspondem as “camadas populares” e o que são os “produtos ou serviços
populares”?
As chamadas “camadas populares” é uma denominação habitual para designar as classes
CDE na economia nacional, também conhecidas como classes populares, base da pirâmide ou
baixa renda. Porém, é importante salientar que no Brasil existem vários parâmetros para
observar se um indivíduo faz parte de determinada classe, sendo muito difícil definir
exatamente os indivíduos de baixa renda, pois existem vários critérios econômicos. Por
exemplo, a Classe C, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV) classifica como sendo famílias
com ganhos mensais de R$ 1.065,00 até R$ 4.591,00 (TORRETA, 2009), já o Critério Brasil
entende indivíduos com renda de R$ 1.170,00 até R$ 1.700,00 (GRACIOSA, 2011) e a
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) considera como sendo famílias com
renda até R$ 1.194,53.
De todo modo nos últimos anos, foi percebido, conforme apresentado na pesquisa
Observador Brasil 2011 e 2012, realizada pela Cetelem BGN com o Instituto Ipsos Publics
Affairs, a grande ascensão das classes. A Classe C passou a representar 54% da população
brasileira, somente em 2010 foram 2,7 milhões de pessoas ascenderam das Classes D e E, sendo
assim a ideia de pirâmide social se transformou em uma figura mais parecida com o losango,
conforme a Figura 16

Figura 16 - Evolução das Classes na pirâmide social
Fonte: Cetelem BGN/Ipsos (2011)
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De acordo com a Figura 18, na base dos dados de 2011, estão às classes D e E, com 45
milhões de pessoas, aproximadamente 24% da população. Nesta perspectiva pode-se dizer que
as camadas populares (junção das classes C, D e E) representa quase 78% da população
brasileira.
Já os chamados produtos ou serviços populares, são aqueles considerados os mais
baratos da sua categoria, que ampliam o acesso para consumidores como menor poder
aquisitivo. Segundo complementa Giovanizzo (2003), são posicionados para atender às classes
C, D, e E, o que não impede de serem eventualmente consumidos pelas classes A e B. Seu
efeito-renda é negativo, visto que um acréscimo na renda deverá ocasionar a substituição deste
bem, ou desta marca popular, por um bem não popular.
Já o autor Zancul (2004), expande este conceito e acrescenta que se parte do não
consumo para o consumo. Sobral e Faria Neto (2005), por sua vez, discutem que a característica
básica do produto popular é o atendimento das classes sociais de baixa renda, excluindo do
conceito “carro popular” que não objetiva atender às camadas populares da sociedade.
Portanto, os autores definem o conceito de produto ou serviço popular, como
relacionado prioritariamente para atender às camadas populares e preço baixo e qualidade são
requisitos fundamentais para este mercado. Apesar de alguns autores ainda priorizarem a
segmentação como sendo o produto mais barato da categoria, boa parte dos estudos apontam
que o produto popular deve atender esta camada da população, portanto não necessariamente o
produto popular será o mais barato da categoria.
Para embasar este trabalho, será considerado como norteador para definição da classe o
critério da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep) adotado a partir de 2014 e
defendido por Kamakura e Mazzon (2016), pois, segundo os autores, produz uma melhor
explicação do consumo do que os outros critérios de estratificação socioeconômica, conforme
indica a Tabela 8.
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Perfil bruto da penetração de bens duráveis e serviços públicos nos sete estratos
socioeconômicos do modelo ABEP novo de verossimilhança condicional
Grupo

Renda média familiar

E7

R$ 673

E6

R$ 1.019

E5

R$ 1.463

E4

R$ 2.745

E3

R$ 4.783

E2

R$ 10.055

E1

R$ 17.603

Tabela 8 - ABEP novo de verossimilhança condicional
Fonte: Adaptado de “Estratificação socioeconômica e consumo no Brasil”, de W. A. Kamakura e J. A. Mazzon,
2013a, São Paulo: Blucher.

Neste critério a renda família média é de R$ 2.770, (SAE e ABEP antigo). Com isso,
com pequenas variações entre o classificador por verossimilhança e o adaptável a pesquisa irá
se nortear no quesito renda familiar para entender o estrato socioeconômico da população
entrevistada.

6.2. Saúde como produto
A saúde torna-se um produto quando é colocada à venda no comércio. Neste momento,
transforma-se em objeto de consumo, o que acontece além da natureza física, pois o produtosaúde incorpora serviços, pessoas, locais, organizações e ideias. Assim, além da matéria-prima
que é transformada em produto (clientes, equipamentos, médicos, medicamentos, hospitais) e
dos serviços ofertados, a natureza do produto-saúde é determinada por mecanismos
responsáveis pelo funcionamento e desempenho da organização como um todo, o que resulta
no sistema de saúde, que na pós-modernidade, também é convertido em produto.
Observa-se, então, que a “produtilização” da saúde, conforme Vieira, Vieira e Lopes
(2008), coloca frente ao ritmo frenético de consumo, norteada pela necessidade de se manter
sempre de acordo com as últimas tendências ditadas pela mídia. Como decorrência desse
processo, vê-se uma clara mudança no comportamento dos pacientes que, informados pela
mídia e pela internet, não são mais apenas pacientes, mas sim clientes que buscas os serviços
de saúde, resguardados pelas leis como Código de Defesa do Consumidor (CDC), Estatuto da
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Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso que asseguram o direito do cidadão à saúde
e à informação e seu consumo.
Nesse novo contexto, o paciente passa a ser visto como um consumidor e tem o direito
ao esclarecimento para decidir sobre todos os procedimentos a que será submetido. Desta
forma, existe uma tendência cada vez maior da utilização do consentimento livre e esclarecido
(consentimento informado consiste em um documento assinado pelo paciente que confirma que
foi informado dos riscos envolvidos). Portanto, este consumidor da saúde passa a ser mais
participativo, exigente e até mesmo responsável pelos serviços de saúde que irá utilizar. Isso
repercute no enfraquecimento da relação médico-paciente, o maior grau de conscientização do
indivíduo em relação aos seus direitos e este, na insatisfação do atendimento e/ou dos resultados
obtidos, tende a procurar as vias judiciais e/ou administrativas.
Em suma, a saúde e o médico tornaram-se produto em decorrência da dinâmica das
relações típicas da atualidade, visto a fragilização das relações, da queda das grandes ideologias
e da ótica consumista que direciona a busca de satisfação, realização e felicidade para as
relações de consumo.

6.3. Novas alternativas em saúde nas camadas populares
Assim, ao longo do tempo, a saúde foi se consolidando como produto e, com as latentes
necessidades de saúde, principalmente das camadas mais baixas, são percebidas pelos
investidores mais ousados as oportunidades previstas nesta relação. Portanto, segundo a
proposta de Phahalad (2005), as reais oportunidades de negócios e seu futuro estão na base da
pirâmide, nas classes menos favorecidas. Para o autor, destinar os esforços em desenvolver
produtos e serviços acessíveis às classes carentes da população é uma grande estratégia para
reduzir a pobreza presente em muitos países do mundo, inclusive no Brasil.
Prahalad (2005) entende que existe um gigantesco potencial nos mercados de baixa
renda dos países pobres e de grande população. Este pensador indiano chama atenção de
administradores e empreendedores às oportunidades existentes na base da pirâmide, visto que
compreende a inserção da classe menos favorecida no mercado como uma excelente forma de
fomentar o empreendedorismo e o surgimento de inovações na própria base. Ressalta também
que, ao pararmos de pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e começarmos a
reconhecê-los como empreendedores incansáveis e criativos e consumidores conscientes de
valor, veremos abrir-se um mundo totalmente novo de oportunidades. Ou seja, abordando um
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novo grupo, novos comportamentos e principalmente necessidades e desejos latentes que agora
se veem mais próximos de serem supridos.
O acesso a produtos diferenciados, atendimentos customizados, lazer, cultura, produtos
mais qualificados, plano de saúde, carro entre outros pontos que eram antes exclusivos ao
mercado de luxo, agora são vislumbrados pelos consumidores de baixa renda.
Com o objetivo de tentar atender às necessidades primárias de saúde desta população,
bem como buscar suprir o anseio de parte deste poder de consumo, o conceito de Clínicas
populares teve início nos EUA em varejistas como a CVS, Walgreens, Walmart entre outros
que hoje somam mais de 1800 lojas segundo dados do Robert Wood Johnson Foudation. Este
modelo chegou de forma tímida no Brasil em 1988 por meio das Clínicas Fares localizadas em
São Paulo, mas hoje já conta com mais de mais de dez redes de clínicas espalhadas pela cidade,
sendo as sete principais Fares, Dr. Família, Dr. Consulta, Dr. Agora, Minutomed, Docctor Med
e Globalmed, como mostra a Tabela 9.
ESTUDO DE

ANO

MODELO DE

CAMPO

FUNDAÇÃO

ATENDIMENTO

2012

AGENDADO

2011

AGENDADO

MINUTOMED

2014

IMEDIATO

DR. AGORA

2015

IMEDIATO

DR. FAMILIA

2004

AGENDADO

FARES

1998

AGENDADO

GLOBALMED

2014

AGENDADO

2014

AGENDADO

2013

AGENDADO

DOCCTOR
MED
DR.
CONSULTA

CUIDAR
MAIS
MEGAMED
MEU
DOUTOR

2014

LOCAIS

PREÇO CONSULTA

40 UNID. EM 12

A partir de R$ 55 a

ESTADOS

consulta

45 UNID. NA
GRANDE SP
5 UNID. NA CAPITAL
SP

R$ 90 a R$ 120 REAIS

R$ 80 a R$ 120 REAIS

5 UNID. NA CAPITAL

R$ 89,00 - VALOR

SP

ÚNICO

4 UNID. NA CAPITAL
SP
3 UNID. NA CAPITAL
SP
3 UNID. NA CAPITAL
SP
1 UNID. NA CAPITAL
SP
1 UNID. ARTUR
ALVIM

R$ 80 a R$ 120 REAIS

R$ 80 a R$ 160 REAIS

R$ 90 a R$ 120 REAIS

R$ 80 a R$ 90 REAIS

R$ 80 a R$ 120 REAIS

IMEDIATO/

1 UNID. VILA SÃO

R$ 49,00 - VALOR

AGENDADO

JOSÉ

ÚNICO

Tabela 9 - Mapeamento das Clínicas Populares com unidade na cidade de São Paulo
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Fonte: Elaborado pela autora

Essas clínicas, cujo foco é acesso à saúde para a baixa renda, ofertam consultas que
custam aproximadamente 1 quarto das cobradas em consultórios particulares de acordo com a
Associação Médica Brasileira (2016), ou seja, os valores variam de R$ 80 até 160 reais.
Conforme conversa com gestores do setor, o objetivo das clínicas não é oferecer tratamentos
de alta complexidade ou cirúrgicos, nem mesmo competir com centros de referência, essas
empresas cresceram aproveitando o aumento do poder de compra das classes C, D e E.
De acordo com o apresentado anteriormente na Tabela 4, a Saúde Suplementar tem o
dever de garantir quase a totalidade das necessidades de saúde da população, com exceção
apenas para questões de vigilância sanitária e epidemiológico. Nesta perspectiva, as clínicas
populares buscam ofertar boa parte dos atendimentos promovidas pelos planos de saúde no que
tange procedimentos de baixa e média complexidade e preventivos que hoje são mais de 80%
dos procedimentos realizados nos convênios médicos conforme dados da ANS (2015).
Mesmo com a inflação e a escassez de crédito atuais corroendo o poder de compra, os
gastos com saúde não são cortados. De acordo com a Pesquisa Data Popular (2015), os
consumidores buscam reduzir outros gastos e não reduzem o gasto com a saúde/medicamentos.
Outro ponto relevante a respeito da ascensão deste fenômeno que é a “Clínica Popular”, de
acordo com uma pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ao
Datafolha e realizada em 2015, 93% dos entrevistados avaliam os serviços públicos e privados
de saúde no Brasil como péssimos, ruins ou regulares. Os entrevistados apresentaram que a
demora para realização de um procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) chega até seis
meses e passa de um ano para um quarto da população. Portanto, é claro que a população pode
encontrar nestas clínicas o acesso rápido e de baixo custo ao problema que antes praticamente
não tinha solução.

6.4. Fenômeno das clínicas populares
O aumento do desemprego, que levou 1,9 milhão de brasileiros a perder a cobertura de
planos de saúde, a considerável dificuldade enfrentada pelos consumidores para ter acesso aos
planos de saúde e a situação do atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm
impulsionado a expansão de redes de clínicas populares no país.
As clínicas têm se demonstrado uma solução não apenas para as classes menos
favorecidas, mas até mesmo para esfera da saúde pública. Recentemente, o atual prefeito da
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cidade de São Paulo, João Dória Júnior, que iniciou seu mandato com medidas inovadoras para
ajudar na redução das imensas filas do SUS na cidade, anunciou, conforme veiculado nas mídias
como o jornal Folha de S. Paulo em 18 de janeiro de 2017, que após o convênio com hospitais
privados, fará parcerias também com clínicas populares para tentar zerar a fila de espera por
exames na rede municipal em seu programa chamado Corujão da Saúde. Serão 20 instituições
particulares, como Dr. Consulta e a Megamed, que já são reconhecidas pela população por seu
atrativo de agendamento rápido, fácil acesso às unidades (em geral próximo a metrôs), baixos
preços e possibilidade de parcelamento do atendimento em até dez vezes sem juros.
Este conceito surgiu há mais de dez anos nos Estados Unidos em redes de varejo como
a CVS, uma das maiores redes de farmácia do mundo, e a rede Walmart. O país não possui um
sistema de saúde público e, assim como em vários países, é comum o cidadão vender seus bens,
utilizar suas economias e até adquirir financiamentos para garantir o pagamento dos tratamentos
de saúde. Sendo assim, o contexto de saúde totalmente privada em países como os EUA tende
a facilitar para que as líderes na venda de medicamentos possam criar suas próprias clínicas
com escala e oferta de baixos preços nas consultas, exames e procedimento na saúde primária
que hoje comporta aproximadamente 80% dos procedimentos de saúde realizados no país
conforme o artigo Private Physicians or Walk-In Clinics: Do the Patients Differ?.
De forma análoga e dadas as devidas especificidades, no Brasil, as clínicas populares
trazem a essência deste conceito de atendimento rápido e acessível. No entanto, a atual
legislação brasileira impede a rede de varejo de ofertar atendimento médico e prescrição de
medicamentos, levando vários investidores a realizarem parcerias com estas clínicas populares
visando certo retorno.
O modelo deste negócio no Brasil compreende a oferta de serviços de atenção primária,
e em algumas clínicas, secundária à saúde. O nível primário de atenção à saúde refere-se ao
fornecimento de serviços integrados e acessíveis, que contemplam a maioria das necessidades
em saúde, conforme já apresentado neste trabalho. Já a atenção em nível secundário refere-se
aos atendimentos de curta duração feitos por um especialista, que realiza consultas e/ou
intervenções cirúrgicas ou avançadas. O modelo de negócio é composto pelas seguintes
especificidades:


Não aceita convênios/seguros saúde;



Atendem em média 30 especialidades — a Dr. Consulta já atende mais de 50
especialidades;
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Em geral, a oferta é de procedimentos de baixa e média complexidade como consultas
com médicos, nutricionistas, psicólogos ou terapeutas, exames laboratoriais, exames de
imagem, check-ups e vacinas. Algumas clinicas como a Globalmed e a Dr. Consulta já
oferecem cirurgias plásticas e cirurgias de menor complexidade;



Todos os serviços médicos são realizados nas próprias clínicas, exceto os exames
laboratoriais, patológicos e de imagem e cirurgias, que são feitos por entidades externas;



Os pacientes só são atendidos mediante agendamento e não há atendimento de
emergência para clínicas cujo tipo de atendimento segue esse processo. As que possuem
o modelo de atendimento imediato, o foco é o mesmo tipo de atendimento, mas sem a
necessidade de pré-agendamento. Esse formato é adotado apenas pelas clinicas Dr.
Agora, Minutomed e Meu Doutor;



A proposta de valor destes estabelecimentos está fundamentada na prestação de serviços
de saúde de qualidade a preços acessíveis, bem como na prontidão do atendimento aos
pacientes, com agilidade, preços razoáveis (por volta de um quarto do preço das clinicas
particulares tradicionais), bons profissionais e com variedade de serviços;



O pagamento dos serviços pode ser realizado de forma parcelada e, em alguns casos,
em até em dez vezes.



O modelo possui canais de atendimento eficientes como sites, aplicativos móveis
responsivos e amigáveis, além de central de atendimento telefônico;



O tempo de agendamento em geral ocorre de um dia para o outro ou na mesma semana
e o tempo de atendimento é em geral 45 minutos no Dr. Consulta (Boch, Rotondaro e
Meynhardt, 2014), sendo quinze minutos na sala de espera, quinze minutos com a
enfermagem e outros quinze com o médico.



A dinâmica de agendamento comporta os seguintes passos: (1) o horário da consulta é
agendado virtualmente ou por telefone (call center); (2) mensagens de texto (SMS) são
enviadas como lembrete e controle de pontualidade; (3) o cliente é recebido na recepção
da clínica (entrada e cadastro de informações básicas de saúde, pagamento); (4) Dentro
de quinze minutos é chamado para pré-consulta. Nessa fase o paciente é examinado e
triado por um enfermeiro (5-10 minutos) e encaminhado ao médico para avaliação; (5)
o paciente é examinado e cada visita médica dura em torno de quinze minutos; (6) após
o exame, o enfermeiro conduz o paciente para acompanhamento na recepção; (7) antes
de sair é solicitado que o paciente preencha uma pesquisa de satisfação sobre os
serviços.
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Vale ressaltar que a maior parte da interação realizada com o paciente antes que este
deixe a clínica é realizada de forma eletrônica, sem participação humana. Todo atendimento e
contato alimenta o banco de dados que torna o atendimento ainda mais inteligente e completo
já com o histórico do paciente em cada novo atendimento. Além de servir para atuação e ações
das clinicas com seus clientes.
Para facilitar a compreensão, ao chegar à clínica, o usuário visualiza um passo a passo
do funcionamento do atendimento e da sua trajetória na clínica, como mostra a Figura 17. O
paciente deve seguir as seguintes etapas: (1) retirada de senha; (2) cadastro na recepção e
pagamento, pré-consulta ou triagem; (4) consulta ou procedimento; (5) pós consulta e, se
necessário, encaminhamento aos demais atendimentos

Figura 17 - Fluxo do atendimento
Fonte: Fotografia tirada pela autora

Outra característica relevante deste modelo de negócio diz respeito ao relacionamento,
pagamento e valorização dos médicos, demais profissionais de saúde e funcionários. Um fator
decisivo para seu sucesso é a satisfação e a qualidade dos profissionais que atuam nas clínicas.
Em geral, recebem o pagamento de um atendimento na mesma semana, bem diferente do prazo
médio de dois meses dos convênios para repassarem seus pagamentos. Além disso, o valor é
geralmente maior do que o profissional receberia pelo convênio. No entanto o profissional conta
com toda a estrutura da clínica sem a necessidade de custos fixos com consultório, funcionários,
etc. A clinicas em geral são localizadas em pontos de fácil acesso da cidade como metrôs,
shoppings ou vias de grande fluxo diário.
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Figura 18 - Fachada Dr. Consulta
Fonte: Fotografia tirada pela autora

Os locais de atendimento são confortáveis e geralmente com decoração padronizada e
de qualidade. As clinicas presam por manter os locais sempre reformados e agradáveis, como
registrado nas Figuras 18, 19 e 20.

Figura 19 - Clinica Dr. Família
Fonte: Fotografia tirada pela autora
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Figura 20 - Clinica DocctorMed
Fonte: Fotografia tirada pela autora

Em relação à concorrência, como o movimento das clinicas populares é um fenômeno
recente, ainda não existe um mapeamento do setor. Entretanto, conforme Boch, Rotondaro e
Meynhardt (2014), a concorrência abrange os serviços de atendimento básico (primário e
secundário) do SUS, bem como os ofertados pela Assistência Médica Ambulatorial (AMA),
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Ambulatório Médico de Especialidades (AMES). No
entanto, ao longo deste trabalho foi observado cada vez mais o crescimento das clínicas
populares como alternativa também para população que utiliza clínicas de atendimento
particular e até mesmo possuíam planos de saúde. Assim, também pode-se considerar a Saúde
Suplementar por meio dos planos privados ou clinicas de atendimento primário e secundário,
como concorrentes das clinicas populares.
Dessa forma, as motivações que levam o usuário a procurar uma clínica popular podem
encontrar sua origem no Utilitarismo que leva em consideração os atributos ou benefícios
objetivos, funcionais, relacionadas a eficiência e sucesso em atingir um objetivo especifico.
Pode ser até mesmo no Hedonismo que abrange respostas, prazeres, fantasias e questões
estéticas subjetivas (MINIARD; ENGEL; BLACKWELL, 2000), assim como em outras formas
que podem incitar o usuário para tal busca.

59

7. Categorias de análise
Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo é descrito como um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). Portanto, é entendido como um método de tratamento
da informação contida nas mensagens. O autor esclarece que existem três etapas na análise do
conteúdo: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, como mostra a
Figura 21.

ANÁLISE DE
CONTEÚDO

Pré-análise

Exploração do material

Tratamento dos resultados,
inferência e interpretação

Figura 21 - As três fases da Análise de Conteúdo
Fonte: Adaptado de Bardin (2011)

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização do
material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional e representar as ideias iniciais.
Tal fase envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que
serão submetidos à análise, sua posterior escolha, a formulação dos objetivos, bem como a
criação de indicadores que irão nortear a preparação do material. A transcrição das entrevistas
constituirá o corpus da pesquisa. Segundo Bardin (2011), a pré-análise deve obedecer algumas
regras para sua execução:


Exaustividade, deve esgotar a totalidade da comunicação, do acervo e de todo conteúdo
envolvido;



Representatividade, a amostra deve representar o universo;
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Homogeneidade, sendo seus dados referidos ao mesmo tema, obtidos por técnicas iguais
e colhidos por indivíduos semelhantes;



Pertinência, os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo previstos;



Exclusividade, um elemento não pode ser classificado em mais de uma categoria.
Conforme proposto por Bardin (2010), este estudo foi desenvolvido buscando associar

a análise de conteúdo por meio da leitura flutuante das entrevistas, seguida pela correlação com
a literatura proposta determinada nas categorias dedutivas. Será então avaliada a manutenção
ou exclusão destas categorias, bem como, o surgimento de categorias indutivas, conforme
previsto na Figura 24, seguida pelo tratamento dos resultados e busca de dados significativos e
válidos para definição dos resultados da pesquisa. A segunda e terceira fases serão abordadas
nos próximos tópicos por meio da exploração da pesquisa realizada.
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Figura 22 - Etapas do Processo de análise qualitativa

Fonte: Adaptado de Bardin (2011)
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A partir do objetivo da pesquisa e a literatura apresentada, foram elencadas sete
categorias de análise, segmentadas em dois blocos temáticos com um total de 21 subcategorias.
Estas categorias serviram de norteador para o desenvolvimento do roteiro das entrevistas em
profundidade e as subcategorias fundamentaram a criação das perguntas que posteriormente,
acrescidas de subcategorias indutivas (oriundas no conhecimento empírico levantado), irão
embasar seus posteriores resultados.
As entrevistas foram realizadas com base em uma estrutura flexível, com perguntas
abertas que exploram a área a ser investigada (POPE, 2009). Para Flick (2009), por mais que
não sejam necessárias hipóteses nas pesquisas qualitativas, é essencial a criação de categorias,
que, de acordo com a evolução da pesquisa, poderão sofrer alterações.
A categorização do trabalho se inicia de forma paralela às coletas de indicadores
apresentadas no decorrer do estudo. Tais indicadores são comparados gerando categorias ou
conceitos, processo que persiste até se identificar categorias que emergem como centrais, ou
seja, aquelas que respondem pela maior variação dos dados (LAROSSA, 2005). Para
construção das categorias foram consideradas pelo menos dois autores previstos no referencial
teórico.
Os temas centrais são a dificuldade de acesso à saúde e imagens das clínicas
populares. O primeiro bloco abrange quatro aspectos relativos às questões determinantes de
acesso à saúde. Já o segundo denota três fatores que abordam as influências, mudanças,
impactos, significados e atributos que determinam as imagens que estes estabelecimentos
obtêm de seus consumidores, como indica a Tabela 10.
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Tabela 10 - Categorias e subcategorias de análise
Fonte: Elaborado pela autora
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8. Metodologia
A pesquisa tem acompanhado desde sempre a evolução humana, à medida que abrange
os pressupostos próprios da pesquisa qualitativa no paradigma interpretativo, sendo o indivíduo
um agente social que influencia e é influenciado pela estrutura. Tal processo oferece percepções
tênues da realidade que permitem uma interpretação própria que poderá se distinguir conforme
o indivíduo e posição do mesmo frente ao fenômeno em estudo. Este e todo trabalho científico
apresentam dados como objetivo, justificativa, pergunta da pesquisa e sua contribuição para a
área de estudo.
O que irá nortear todo o processo é o problema da pesquisa e segundo Salomon (1991),
trabalhos de relevância operativa possuem o objetivo de produzir conhecimento inédito na área
de atuação. Isso porque os estudos cujo foco é relevância contemporânea, apresentam um
assunto que se justifica por sua contemporaneidade e a relevância humana em busca da
produção de conteúdo específico, visando a solução de problemas ligados a sociedade.
O estudo realizado envolve conceitos relacionados a saúde, acesso, formas alternativas
de acesso, comportamento do consumidor, imagens e significados dos serviços. Portanto,
poderá ser considerado de relevância contemporânea por seu viés ousado e ambicioso ao
oferecer conhecimento relevante para análise de novas alternativas que visam suprir
necessidades gritantes de atendimento às questões de saúde da população.

8.1. Método
Como define Fachin (2002, p. 27), método é um instrumento do conhecimento que
proporciona aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita
planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e
interpretar resultados. Odília (ibidem) reforça que o trabalho científico deve realizar as
operações denominadas como conhecer, agir e fazer. Nesta perspectiva, para gerar estes
benefícios o estudo deve ser analisado e aprofundado, sendo estabelecido um método
apropriado para se atingir o saber.
Portanto, optou-se pela abordagem metodológica qualitativa, que visa compreender os
significados da interação entre pensamento e experiência estabelecidos, com base em
referencial teórico (MARTIN, 2006). Tal abordagem é aplicada na busca de uma compreensão
complexa e detalhada, possível somente por meio de conversa direta com os sujeitos da
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pesquisa, levando em consideração seu ambiente e o contexto que ocorre a pesquisa
(CRESWELL, 2013).

8.2. Tipo de pesquisa
É desenvolvida a pesquisa documental que, de acordo com Gil (2002), vale-se de
materiais que não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa. Este tipo de estudo tem o intuito de diminuir o impacto das
limitações da pesquisa, visto que abordagens como Contexto da saúde Mundial,
Comportamento do Consumidor, Definição de acesso à saúde, exigem uma melhor definição e
descrição de suas características e fotografias consideradas neste trabalho. Portanto, são
essenciais na sua estruturação e orientação. Para Fachin (2002), a pesquisa documental é toda
informação escrita, visualizada e oral como imagens, documentos, gravações, editoriais, atas,
relatórios, etc.
Para responder às questões presentes nesta pesquisa e com base nos dados levantados
no estudo, serão realizados estudos de campo que visam trabalhar na observação de fatos sociais
colhidos do contexto natural, apresentados simplesmente como eles se sucedem em
determinada sociedade (FACHIN, 2002), na linha de abordagem qualitativa.

8.3. Pesquisa qualitativa
A pesquisa qualitativa busca responder questões singulares em uma profundidade
analítica que não seria possível quantificar. Algumas das situações analisados pela pesquisa
qualitativa são crenças, motivações, atitudes e valores que compõem as relações e dificulta sua
redução a números. Uma pesquisa qualitativa geralmente não traz um procedimento
estabelecido e sua evolução ocorre ao longo do trabalho, apontando um caminho indutivo
passível de modificações, conforme a interpretação dos dados e se contrapondo à metodologia
quantitativa (SILVERMAN, 2006; DENZIN, 2006).
O método qualitativo permite uma flexibilidade que visa nutrir o aprendizado a respeito
da percepção dos consumidores sobre a utilização da saúde suplementar. Em relação aos
métodos de pesquisa, são descritos como processos, modelos e técnicas metodológicos usados
nas pesquisas que instrumentalizam a coleta e análise de dados. Os métodos geralmente
utilizados nas pesquisas qualitativas são diversos e existe grandes divergências entre autores,
visto que não foi identificado consenso a respeito de todos os métodos. Porém, os mais
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incidentes são o estudo de caso, etnografia, fenomenologia, histórico, pesquisa-ação, análise de
conteúdo e método genérico qualitativo.
Para a pesquisa realizada aqui, foi escolhido o método de análise de conteúdo, visto que
visa a busca por padrões nos dados coletados para posterior interpretação com base na teoria
utilizada e no contexto em que os casos se encontram, conforme Neuman (1997). Esta técnica
é capaz de oferecer com profundidade uma análise das respostas dos entrevistados, por meio da
identificação dos conjuntos de palavras que se destacam e compreender seu sentido, seu
conteúdo relevante e, principalmente, seus significados implícitos. O objetivo da técnica de
análise do conteúdo é interpretar e reinterpretar as entrevistas para alcançar uma compreensão
dos significados de forma categorizadas que vai muito além de uma leitura comum
(KRIPPENDORFF, 1986).
A análise pode ser definida como o estudo das comunicações humanas gravadas por
meio da codificação, que por sua vez é responsável por formatar dados coletados em padrões,
conforme Babbie (2001). A análise de conteúdo aplica uma abordagem sistemática embasada
na teoria, utilizando um sistema de categorias e não se limita à análise do seu conteúdo explícito,
a dinâmica envolve também o conteúdo implícito e subjetivo apresentado na narrativa. Assim
serão analisados os conteúdos colhidos dos consumidores das clínicas populares para analisar
os desdobramentos e significados previstos nesta relação.
A pesquisa qualitativa será realizada por meio de entrevista em profundidade com
roteiro semiestruturado com consumidores das clínicas populares. Assim, será possível
entender e interpretar os fatores que determinam e influenciam a utilização dos serviços
ofertados a este público, com foco nas classes populares que é o foco destas entidades médicas,
conforme previsto no Apêndice 1.
Em contribuição, Mynaio (2004, p. 21) descreve que uma pesquisa qualitativa “trabalha
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
podem ser reduzidos em operacionalização de variáveis”. Portanto, será possível uma maior
profundidade e compreensão do desejo desta camada da sociedade.
A pesquisa aqui apresentada tem por objetivo mapear os significados existentes da
relação que os consumidores das clínicas populares possuem com o sistema de saúde e as novas
alternativas.
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8.4. Campo de coleta
As entrevistar foram realizadas nas principais clínicas da cidade de São Paulo. Foram
elencados como locais foco as unidades das clínicas populares: Dr. Consulta e Dr. Agora,
localizadas na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e centro. Vale ressaltar que a Dr. Agora possui
o tipo de atendimento previsto como “imediato”, sua opção visa também ofertar ao estudo uma
visão dos consumidores que optam por este tipo de atendimento, além do atendimento
modalidade “agendado” comum a boa parte das clínicas populares existentes. Os locais de
coleta foram: Dr. Consulta unidades de Santana (Zona Norte), Jabaquara (Zona Sul) e Itaquera
(Zona Leste) e Dr. Agora unidade da Sé (Centro).

8.5. Seleção dos Entrevistados
A população de estudo foi constituída pelos pacientes das unidades citadas pertencentes
às classes populares e a escolha desta população atendeu aos seguintes critérios:


Ter feito o uso dos serviços das clínicas populares no mínimo três vezes;



Ter entre 18 e 65 anos;



Não ter plano de saúde;



Ser usuário do serviço;



Respeitar a proporção de 50% mulheres e 50% homens.
Assim, foram realizadas 12 entrevistas, sendo três entrevistados de cada unidade, com

o intuito de ofertar a diversidade dos locais de atendimento, tipos de clínicas, regiões e outros.
Apesar de haver um número de entrevistas pré-definidas, concluindo-se que a saturação de
dados foi alcançada, visto que ao final os relatos estavam apresentando repetições.
Seguindo a classificação da ABEP novo foi possível identificar entrevistados de várias
categorias, sendo mais presentes os enquadrados pela renda familiar em E4 e E3 com
respectivamente seis e quatro entrevistados, um enquadrado no E2 e um no E7. Isso indica que,
apesar do modelo das clínicas populares estar previsto para a classe popular, é possível perceber
uma mistura de perfis que buscam essa alternativa.
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8.6. Pré-teste
Antes de iniciar a coleta de dados no campo foi realizada a aplicação do roteiro de
perguntas, por meio de duas entrevistas piloto com consumidores das clinicas populares. Assim,
houve o ajuste do roteiro para o modelo utilizado conforme Apêndice 1.
O roteiro prevê o levantamento de dados para mapeamento do perfil dos entrevistados
e entrevista semiestruturada, com perguntas abertas e organizadas a partir das categorias e
subcategorias de análise com temas relacionados à dificuldade de acesso à saúde e imagens das
clínicas populares. O recrutamento dos entrevistados foi feito a partir de visitas às clínicas e,
em seguida, foi agendado um encontro com os selecionados.
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9. Pesquisa empírica
Neste capítulo, é apresentada a caracterização dos sujeitos entrevistados, com trechos
das entrevistas, promovendo diálogo e reflexões a partir da literatura levantada. A Tabela 8
indica a caracterização das entrevistas e na Figura 25 é possível identificar as categorias
dedutivas e indutivas que emergiram no campo de estudo.
Todas as entrevistas analisadas, bem como a percepção dos pesquisadores, serão
exibidas ao decorrer do capítulo, acompanhadas de tabelas com o reconhecimento ou alteração
das subcategorias ou o surgimento de novas. Em seguida, será apresentada a estrutura final das
categorias de análise.

9.1. Descrição dos entrevistados
Do total de entrevistados, seis são homens e seis são mulheres, com idades entre 19 e
65 anos, sendo a faixa etária média de 42 anos. Todos os entrevistados realizaram no mínimo
três atendimentos em clínicas populares nos últimos 24 meses, entre consultas, exames ou
retorno de consultas. Em relação à religião, oito entrevistados se declaram católicos, um
evangélico e três alegam não possuir religião.
Já sobre o estado civil, sete eram solteiros, quatro casados e um divorciado e não
possuíam plano de saúde no momento das entrevistas. Dois tiveram em um passado próximo
plano de saúde, de modo que sabiam opinar sobre este tipo de serviço também.
Sobre o nível de ensino dos entrevistados, cinco completaram escolaridade até o
segundo grau, quatro completaram apenas o primeiro grau, um não chegou a completar o
primeiro grau e apenas dois completaram o ensino superior. Tal aspecto corrobora o estudo de
Ortega (2011), que cita que não é incomum que um indivíduo da classe C, atualmente, possua
nível de instrução superior, embora a maioria somente tenha chegado ao ensino médio, com
parte tendo-o completado.
Em relação à ocupação dos entrevistados, um estava desempregado e um aposentado,
três eram vendedores, dois professores, uma promotora, uma diarista, uma dona de casa, um
árbitro de tênis e uma funcionária pública. A Tabela 11 apresenta os dados do perfil dos
entrevistados de forma detalhada.
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Perfil dos entrevistados
Part. Idade Sexo Escolaridade

Religião

E1

32

M

Superior
completo

Católica

Estado
civil
Solteiro

E2

33

M

2 grau
completo

Católica

Solteiro

E3

58

F

2 grau
completo

Católica

E4

32

M

2 grau
completo

Não
possui

E5

37

F

E6

19

E7

Ocupação
Professor de
Educação Física
Vendedor e
importador

Renda
familiar
7500,00

Reside com
Mãe e 2
irmãos

Reside em

Clinica pop.

Vila
Dr. Agora Sé
Bandeirantes

15000,00 Pais

Casa Verde

Dr. Agora Sé

Divorciada Funcionária
pública

5000,00

2 filhos

Casa Verde

Dr. Agora Sé

Solteiro

Vendedor

3000,00

Pais e 1
irmão

Bairro do
Limão

Dr. Consulta
Santana

1 grau
completo

Evangélica Casada

Vendedor

9000,00

Marido e 2
filhas

Vila Guacá

Dr. Consulta
Santana

F

2 grau
completo

Não
possui

Solteira

Promotora

4000,00

Namorado

Jardim Peri

Dr. Consulta
Santana

57

M

1 grau
completo

Católica

Solteiro

Árbitro de tênis
de mesa

3000,00

Mãe

Jabaquara

Dr. Consulta
Jabaquara

E8

57

F

1 grau
incompleto

Católica

Casada

Dona de casa

2800,00

Marido e 2
filhos

Santo Amaro

Dr. Consulta
Jabaquara

E9

45

F

1 grau
completo

Católica

Solteira

Diarista

3000,00

Pais

Jabaquara

Dr. Consulta
Jabaquara

E10

49

F

Superior
completo

Não
possui

Casada

Professora

6000,00

Marido e 2
filhos

Vila Nova
Saboia

Dr. Consulta
Itaquera

E11

19

M

2 grau
incompleto

Católica

Solteiro

Desempregado

3000,00

Pais

Jardim
Iguatemi

Dr. Consulta
Itaquera

E12

65

M

1 grau
completo

Católica

Casado

Aposentado

937,00

Esposa e 1
filho

São Miguel
Paulista

Dr. Consulta
Itaquera

Tabela 11 - Perfil dos entrevistados
Fonte: Elaborado pela autora
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A categorização do trabalho foi feita levando em consideração as anotações realizadas
e percebidas em cada pesquisa, sendo revisadas o mínimo de cinco vezes de acordo com o
apresentado por Mayring (2000) e apresentados na Figura 23.

Figura 23 - Modelo de Aplicação de Categorias Dedutivas e Indutivas
Fonte: Adaptado de Mayring (2000)

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente em local previamente acordado
entre o as duas partes, e, mediante o consentimento de todos os pesquisados, as entrevistas
foram gravadas e acompanhadas pelas anotações da entrevistadora.
De acordo com a Tabela 10, as entrevistas então foram separadas em dois blocos:
dificuldade de acesso à saúde e imagens das clínicas populares. De acordo com o levantamento
bibliográfico realizado, o primeiro bloco contava com quatro categorias e 12 subcategorias
dedutivas, sendo elas: Disponibilidade (Abrangência; Qualidade; Tempo de espera);
Capacidade de pagamento (Renda; Despesas com saúde; Reserva Financeira); Informação
(Fontes de informação; Autoconhecimento; Assimetria de informação) e Aceitabilidade
(Aspecto cultural; Confiança; Crenças e atitudes).
Já o segundo bloco contava com três categorias e nove subcategorias dedutivas, sendo
elas: Fatores de Influência (Ambiente; Inovação; Profissionais); Motivações (Motivos
Utilitários; Motivos hedônicos; Mudança) e Significados de Imagem (Supre a necessidade;
Percepção de acesso; Público é ruim, privado é bom).
Todo o processo de categorização se iniciou com as 21 subcategorias para serem
percebidas nas entrevistas realizadas, e posteriormente, com o suporte do processo de análise
de categorias de Mayring (2000), além do reconhecimento das subcategorias dedutivas, foi
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avaliada a emergência de categorias indutivas. Destaca-se que foi realizada a reanálise de todas
as entrevistas a cada nova categoria/subcategoria que emergia.

9.2. Análise entrevista 1
A pesquisa com o entrevistado E1 de 32 anos, que utilizou o Dr. Agora da Sé, no centro
da cidade de São Paulo, ocorreu em um café próximo a sua residência no bairro da Vila
Bandeirantes. O entrevistado pretende em breve contratar um plano de saúde. Já concluiu curso
superior em Educação Física e hoje trabalha como professor nesta área. Tem uma percepção da
saúde como sinônimo de bem-estar, bons hábitos de alimentação e atividade física. Apesar de
estar cansado, o entrevistado estava calmo e, como já utilizou por longo tempo um plano de
saúde, possui larga experiência com sistema de saúde privado. De maneira geral, demonstrou
firmeza e segurança em suas opiniões ao longo da pesquisa.
O entrevistado apresentou alta insatisfação com o sistema de saúde público, visto que
sua experiência foi de exaustivo tempo de espera e baixa qualidade do serviço ofertado.
Inclusive descreveu o atendimento público como sendo o oposto do atendimento privado e
enfatizou em outras palavras que “o público é ruim, como já se é esperado! ”.
Apesar de reconhecer que um bom estado de saúde exige um tratamento preventivo, sua
relação com o sistema é meramente curativa, ou seja, o propósito do cuidado dispensado ocorre
para minimizar a enfermidade e não acontece com a prevenção ou antecedência para evitá-la.
Seus custos com saúde estavam diretamente relacionados à empregabilidade, ou seja,
possuiu plano de saúde, pois este era fornecido pelo clube onde trabalhava, apesar de haver
desconto em seu salário.
O entrevistado acredita que os profissionais de saúde em geral atuam conforme sua
possibilidade e limitação (situações de plantão, remuneração), assim, sua confiança nestes
profissionais acaba reduzida. Vale destacar que os problemas de confiança influenciam a
decisão do paciente e a experiência adquirida. O entrevistado reforçou ainda que a avaliação do
profissional de saúde resulta da qualidade de recuperação de seus pacientes, o que acaba por
desonerar a responsabilidade do paciente em sua própria recuperação.
Em relação a escolha da clínica popular Dr. Agora, o entrevistado menciona a
conectividade como o fator de decisão, seguidos pela localização e a recomendação. Os
sentimentos percebidos são de fácil acesso, atendimento rápido, confiança, conforme
mencionado pelo entrevistado. Desse modo, a motivação utilitarista é reforçada no discurso do
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entrevistado que, conforme Babin (1994), ressalta a eficiência e sucesso em atingir o objetivo
específico, visto que pode ser acessado a qualquer momento e em qualquer local. Deixa claro.
Porém, que enxerga as clínicas populares apenas como mais uma opção caso as outras não
funcionem.
O entrevistado falou da inovação trazida no sentido de até então depender de indicação
ou ficar “perdido” na necessidade de saúde. Com o Dr. Agora basta relatar a enfermidade por
meio dos canais eletrônicos e o profissional adequado, local e horário para atendimento já são
prontamente fornecidos, comodidade inexistente anteriormente.
Ressalta que, no geral, o Dr. Agora atende ao seu propósito, ou seja, supre as
necessidades de saúde para os atendimentos de baixa complexidade, ainda que esteja distante
de uma oferta de acesso à saúde mais completa conforme apresentado neste trabalho, vide o
segundo capitulo.
Finaliza falando da sensação de confiança que reconhece no Dr. Agora, com
qualificação e profissionais melhores do que as clínicas em geral, mas ainda possui um bom
caminho a percorrer para ser um serviço de saúde ideal. Na Tabela 12, categorização da
entrevista E1 e as subcategorias dedutivas (advindas da pesquisa bibliográfica) estão descritas
com fundo branco e as subcategorias indutivas (advindas da análise de dados) estão descritas
com o fundo cinza.

IMAGENS DAS
CLÍNICAS
POPULARES

DIFICULDADE DE
ACESSO À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E1
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE
Qualidade
Mobilidade
Empregabilidade
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Custo com saúde
INFORMAÇÃO
Curativo
Confiança
ACEITABILIDADE
Crenças e atitudes

FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Conectividade
Inovação
Princípios e Crenças
Localização
Motivos utilitários
Supre a necessidade
Público é ruim, privado é bom

Tabela 12 - Resultado das Categorias – Entrevista E1
Fonte: Elaborado pela autora
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9.3. Análise entrevista 2
O entrevistado E2 utilizou a clínica popular Dr. Agora. Para ele saúde é ter qualidade
de vida e diz sempre estar em busca de informação que leve a isto. Estava calmo e concentrado
nas perguntas. Procurou responder com suas experiências pessoais e dando mais detalhes.
Demonstrou sinceridade em suas respostas, apesar de parecer um pouco tímido devido ao tom
de voz mais baixo e postura um tanto retraída. Sobre sua relação com o sistema de saúde, o
entrevistado ressalta que teve experiências ruins ao utilizar o SUS, até mesmo traumáticas.
Tende a buscar tratamento com proposito curativo e não preventivo e muitas vezes recorre à
automedicação. Segundo a Organização Mundial de Saúde OMS (2017), a automedicação é
considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, onde 50% dos pacientes
tomam medicamentos de forma incorreta, podendo levar ao agravamento de uma doença.
Em relação às diferenças do atendimento público para o privado, o entrevistado
esclarece que o serviço é similar, no entanto, a discrepância está principalmente na espera pelo
atendimento no serviço público. Financeiramente, não realiza qualquer reserva para as
necessidades de saúde, pois entende que, por não ter problemas frequentes, não há motivo para
economizar no dia a dia, de forma que, geralmente os procedimentos são realizados aos poucos
para evitar grande investimento.
Para estar informado, o entrevistado busca dados na internet e tem costume de repassar
as informações a amigos e parentes. Já passou por situações em que demorou para perceber que
estava doente. Segundo Sanchez e Ciconelli (2012), o número de escolhas possíveis percebido
pelo indivíduo é frequentemente menor do que o as opções disponíveis devido à ausência de
conhecimento das opções por esse indivíduo, ou seja, o conhecimento ausente impede o
indivíduo de realizar as escolhas adequadas, efeito descrito como falta de empoderamento.
Ainda a respeito do atendimento no SUS, enfatiza que a experiência que possui foi boa.
Tem o Dr. Agora como uma opção certa numa necessidade de saúde, mas destaca que tanto o
público quanto esta alternativa suprem suas necessidades de saúde. Ressalta ainda que houve
considerável melhora nos atendimentos de saúde em geral nos últimos tempos.
Quando falou a respeito do Dr. Agora e sua relação com a clínica, ressaltou o volumoso
marketing empregado pela rede, demonstrou bastante desconfiança e necessidade de um bom
acompanhamento. O entrevistado destacou a segurança como sensação resultante do uso dos
serviços. Finalizou falando sobre sua expectativa de que com estes movimentos o sistema de
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saúde e seu custo tendem a melhorar e acredita que isto já esteja acontecendo. Entende que, de
maneira geral, o Dr. Consulta atende ao que se propõe.

IMAGENS DAS CLÍNICAS DIFICULDADE DE ACESSO
POPULARES
À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E2
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE
Qualidade
Despesas com saúde
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Reserva Financeira
Autoconhecimento
INFORMAÇÃO
Curativo

ACEITABILIDADE

FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES

SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Falta de empoderamento
Aspecto cultural
Confiança
Ambiente
Inovação
Profissionais
Segurança
Motivos utilitários
Mais uma opção
Mudança
Supre a necessidade
Expectativa de melhora

Tabela 13 - Resultado das Categorias – Entrevista E2
Fonte: Elaborado pela autora.

9.4. Análise entrevista 3
A entrevistada E3 também frequenta a clínica popular Dr. Agora e estava bem segura
em suas respostas. Mostrou sua opinião com transparência e explicou suas respostas. Não
entendeu bem a última pergunta, mas conseguiu responder após esclarecida. Se mostrou bem
insatisfeita com o serviço público e prefere o atendimento privado. Define saúde como o que
existe de mais importante, e entende que o atendimento do SUS piora consideravelmente em
situações emergenciais, porém nos procedimentos mais ambulatoriais isto é minimizado.
Utiliza sempre os serviços de saúde.
Os gastos com saúde ocorrem conforme demanda, sem reserva financeira para isto e o
conhecimento a respeito dos cuidados com sua saúde fica restrito a conversas. Contudo, em
geral, percebe que está doente fazendo uso de automedicação apenas para necessidades
corriqueiras e de baixa complexidade.
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Em geral, percebe o atendimento particular de mais qualidade e com profissionais mais
dispostos a solucionar suas necessidades de saúde. Tende a ter grande confiança nos
profissionais e com base nos seus princípios e crenças acredita que eles cumprem bem o seu
papel dentro das suas possibilidades e limitações, definindo-os como verdadeiros heróis por
toda precariedade e responsabilidade envolvidas em sua profissão.
Enfatiza que o Dr. Agora é melhor do que os serviços públicos e, em suas palavras, isto
se dá “porque eu tô pagando! ”, e ainda reforça “o privado eu acho melhor que o público, claro,
sempre é”. No discurso da entrevistada é gritante a satisfação em poder “pagar” pela saúde o
que demonstra certo sentimento de mobilidade social e um não pertencimento às chamadas
classes menos favorecidas cuja única alternativa é a saúde pública.
De acordo com a entrevistada, de maneira geral a saúde tem melhorado com a chegada
do Dr. Agora. Ressalta que as pessoas que até então não tinham alternativa a não ser o SUS,
agora podem contar com algo que “funciona”. Reforça que basta ter alguma necessidade de
saúde que logo alguém diz “ah, você tá com algum problema...? Tem essa clínica, então vai,
liga, marca”, ou seja, a alternativa já virou solução para tais situações.
A entrevistada finaliza dizendo que nos procedimentos de baixa complexidade o Dr.
Agora atende à expectativa e de forma geral contribuem um pouco no que tange a prevenção
das doenças.
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IMAGENS DAS CLÍNICAS
POPULARES

DIFICULDADE DE
ACESSO À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E3
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Qualidade
DISPONIBILIDADE
Urgência/ Morbidade
Renda
CAPACIDADE DE PAGAMENTO Despesas com saúde
Reserva Financeira
INFORMAÇÃO
Fontes de informação
Curativo
ACEITABILIDADE
Aspecto Cultural
Segurança
Localização
FATORES DE INFLUÊNCIA
Profissionais
Princípios e Crenças
Mobilidade Social
MOTIVAÇÕES
Solução
Mudança
Supre a necessidade
SIGNIFICADOS DE IMAGEM
Expectativa de melhora
Público é ruim, privado é bom
Tabela 14 - Resultado das Categorias – Entrevista E3
Fonte: Elaborado pela autora

9.5. Análise entrevista 4
Para o entrevistado E4, paciente da clínica popular Dr. Consulta Santana de 32 anos,
saúde é sinônimo de bem-estar. Demonstrou segurança e firmeza nas respostas desde o início.
Parecia estar confortável, teve paciência e respondeu às perguntas com mais detalhes e calma.
Recorre com um pouco mais de frequência ao serviço médico do que os demais homens
entrevistados.
Sua experiência com o sistema de saúde púbico é bem ruim com demora no
atendimento, baixa qualidade e sem efetividade. Somente busca atendimento de saúde em
caráter curativo e não busca para previr doenças. Para ele o atendimento particular também é
falho, mas prefere “pagar caro” para ser bem atendido e receber o tratamento correto do que
depender do SUS que considera “complicado, difícil e bem ruim”.
Deixou claro que buscou o Dr. Consulta por ser mais uma opção na ausência de um
modelo de saúde eficiente. Em relação aos custos envolvidos, considera que boa parte da renda
é comprometida com a saúde direta por meio dos serviços médicos ou indireta pelos demais
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gastos para sua manutenção, como manter uma alimentação balanceada. Mas busca realizar um
bom controle dos gastos, inclusive mantem uma reserva para isto. O fato de estar empregado
ajudou em momentos que teve necessidades de saúde.
O entrevistado afirmou que se automedica com frequência e que por diversas vezes não
foi capaz de reconhecer que estava doente, assim conforme Sanchez e Ciconelli (2012), o
conhecimento precário ou ausente impede o indivíduo de realizar as escolhas mais adequadas
para a sua necessidade, fenômeno chamado de falta de empoderamento. O entrevistado ainda
deixa claro que não segue as orientações médicas, de modo que os fatores que norteiam a
predisposição, como crenças e atitudes, o levam a negligenciar o seu tratamento. Apesar de
alegar “confiar” nos profissionais de saúde, tendo em vista que, segundo Sanchez e Ciconelli
(2012), os problemas de aceitabilidade ligados à confiança estão também relacionados à adesão
limitada ao tratamento e indisposição do paciente, assim o entrevistado não demonstra confiar
nos profissionais de saúde, o que é segundo estes autores, uma barreira de acesso. O
entrevistado ainda ressalta que reconhece que tais hábitos são prejudiciais à sua saúde, mas não
pretende alterar isso.
Já sobre fatores que o influenciaram para utilizar o Dr. Consulta, destaca aspectos como
o atendimento, a atenção, a proximidade com o paciente e ressalta que isto inclusive gera uma
liberdade para falar das suas necessidades de saúde. O entrevistado aborda que, com o a clínica
popular, não irá mais recorrer ao atendimento via SUS, somente em último caso.
Por fim, o entrevistado deixa claro que o Dr. Consulta, apesar de estar longe de ser uma
solução ideal para a saúde, traz uma mudança no segmento e entende que com tempo isto vai
auxiliar na melhora do sistema de saúde como um todo, visto que a pessoa que agora busca
atendimento, terá uma melhora no seu estado de saúde. Reforça a necessidade de humanização
de serviços desta natureza, visto que para ele, a relação capitalista, saúde como produto, é algo
muito claro inclusive no atendimento médico.
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DIFICULDADE DE ACESSO
À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E4
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE
Qualidade
Renda
CAPACIDADE DE PAGAMENTO Despesas com saúde
Empregabilidade
INFORMAÇÃO
Autoconhecimento

IMAGENS DAS
CLÍNICAS POPULARES

ACEITABILIDADE

FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Falta de empoderamento
Curativo
Aspecto cultural
Confiança
Crenças e atitudes
Ambiente
Profissionais
Liberdade
Mais uma opção
Mudança
Supre a necessidade
Expectativa de melhora
Saúde como produto

Tabela 15 - Resultado das Categorias – Entrevista E4
Fonte: Elaborado pela autora.

9.6. Análise entrevista 5
Para a entrevistada E5 e paciente da clínica popular Dr. Consulta em Santana, saúde é
entendido como o que existe de mais importante, visto que é responsável por viabilizar ou
inviabilizar qualquer coisa que queira realizar. Durante a pesquisa, a entrevistada mostrou-se
calma, porém insatisfeita com a saúde, tanto no setor privado quanto no público. Tentou
elaborar um pouco melhor algumas respostas e não entendeu muito bem algumas perguntas,
mas após explicação conseguiu responder. Transpareceu segurança e franqueza.
O atendimento de saúde para a entrevistada, tanto no público quanto nos planos de saúde
(possui plano para sua filha), é descrito como demorado e somente recorre a estes em momentos
de urgência. Já seus gastos com saúde são bem reduzidos e diz que realiza um bom controle das
contas e hoje, pelo fato do marido ter ficado desempregado, mantem apenas o gasto com o plano
de saúde de sua filha e não relatou ter nenhuma reserva para suprir necessidades de sua saúde
ou a de seu marido.

80

Em geral, não busca informações a respeito da sua saúde e também não tem o habito de
compartilhá-las, mas relata que não toma nenhuma decisão de saúde sem orientação médica e
alega sempre perceber quando está doente.
Entre o atendimento público e o privado destaca a atenção percebida neste último, porém
de maneira geral diz que não vê muita diferença, pois teve um parto pelo SUS e outro pelo
convênio médico e disse que preferiu o realizado no público. Portanto destaca que o “bom
atendimento” depende exclusivamente do profissional e alega que, na medida, do possível
confia nos profissionais de saúde.
Afirmou ainda que o Dr. Consulta atende de forma rápida e oferece acesso para
agendamento, mas nada a mais do que isso, sendo mais uma opção, visto que antes existia
apenas o SUS. Entende que existe uma melhora com tal opção e que isto traz uma tranquilidade,
pois se houver um problema amanhã imediatamente poderá consultar um médico para resolver.
Acredita que um modelo ideal de sistema de saúde agrega baixo custo, profissionais
competentes e atenciosos e atendimento que oferte uma prevenção à doença, visto que na sua
opinião a maioria dos problemas de saúde ocorrem pela ausência prévia de acompanhamento e
não enxerga nas clínicas esse modelo.

IMAGENS DAS
DIFICULDADE DE
CLÍNICAS
ACESSO À SAÚDE
POPULARES

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E5
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE
Urgência/ Morbidade
Reserva Financeira
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Empregabilidade
INFORMAÇÃO
Fontes de informação
ACEITABILIDADE
Crenças e atitudes
FATORES DE INFLUÊNCIA
MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Conectividade
Inovação
Mais uma opção
Supre a necessidade
Tranquilidade
Expectativa de melhora

Tabela 16 - Resultado das Categorias – Entrevista E5
Fonte: Elaborado pela autora.
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9.7. Análise entrevista 6
A entrevistada E6 é paciente do Dr. Consulta de Santana e estava bem tímida no começo,
por isso suas respostas eram curtas e com tom de voz baixo. Definiu saúde como “viver bem,
se sentir bem”.
Em relação ao atendimento no SUS, entende que os principais problemas são o tempo
para conseguir atendimento e a baixa qualidade do serviço: “se você tiver morrendo, você
morre, quando você paga vale mais a pena”, afirmou. Portanto, percebe o sistema privado, pelo
fato de ser pago, como de maior qualidade.
Relatou também que somente procura um profissional de saúde em situações de
enfermidade, ressaltando assim a função utilitarista que percebe nestes serviços. Em relação
aos custos com saúde, entende que com sua renda é possível conciliar as contas e, a respeito de
como busca manter-se informada sobre as situações de saúde, alega que consulta a internet e
que por vezes se automedica, com exceção de medicamentos restritos à venda com receita.
A entrevistada, apesar de dizer que confia nos profissionais de saúde, enfatizando que
os médicos em geral são atenciosos, conta que no SUS normalmente prescrevem exames ou
fazem diagnósticos incorretos, algo que também pode acontecer no particular. Acredita,
contudo, que isto é normal, o que apresenta certa assimetria entre o conhecimento da
entrevistada e do profissional de saúde. Assim, a entrevistada não demonstra confiar nos
profissionais, mas diz seguir as recomendações médicas.
Vê o Dr. Consulta como algo novo, que resolve rápido uma necessidade de saúde e é
uma oportunidade de investigar problemas, o que não seria possível via SUS. Assim, percebe
como uma melhora no segmento e se sente mais segurança com esta opção, principalmente pelo
agendamento via internet sem nenhuma dificuldade e a fácil localização das unidades.
Por fim, esclarece que seria muito melhor se não tivesse que pagar pelo atendimento e
que o Dr. Consulta contribui, pois agora o indivíduo pode realizar atendimento e prevenção,
algo que não seria possível sem esta alternativa.

BLOCO

CATEGORIAS

DIFICULDADE DE
ACESSO À SAÚDE
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DISPONIBILIDADE
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
INFORMAÇÃO

IMAGENS DAS CLÍNICAS
POPULARES

ACEITABILIDADE

FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES

SIGNIFICADOS DE IMAGEM

SUBCATEGORIAS
Tempo de espera
Qualidade
Renda
Despesas com saúde
Curativo
Assimetria
de informação
Confiança
Crenças e atitudes
Conectividade
Inovação
Segurança
Localização
Motivos utilitários
Mais uma opção
Supre a necessidade
Expectativa de melhora
Público é ruim, privado é bom

Tabela 17 - Resultado das Categorias – Entrevista E6
Fonte: Elaborado pela autora.

9.8. Análise entrevista 7
O entrevistado E7, que utiliza a clínica popular Dr. Consulta no Jabaquara, disse por
diversas vezes que a rede mudou a forma de tratamento de sua mãe, que melhorou de forma
considerável o tato com a paciente e sua convivência. Porém, deixou claro que antes tinha plano
de saúde e não o trocaria pelos serviços do Dr. Consulta se ainda pudesse pagar pelo convênio.
Para o entrevistado, saúde é sinônimo de cuidado, e relata que o SUS “é um horror,
ninguém consegue realmente ser atendido”, sendo que, geralmente, quando consegue
atendimento já é tarde demais. Apesar de ainda preferir ter um plano de saúde, o entrevistado
diz que no caso do atendimento da sua mãe, que possui convênio, tem optado pelo Dr. Consulta
pela localização e facilidade de agendamento.
Já a respeito dos custos com saúde, consegue administrar bem visto que, no seu caso,
vai à uma consulta ou faz algum exame esporadicamente e sem custo de locomoção. Esclarece
ainda que já ficou sem trabalhar por problemas de saúde, o que afetou sua renda, uma vez que
é árbitro de tênis de mesa, ou seja, trabalho autônomo sem renda fica. O entrevistado diz utilizar
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a internet para estar informado sobre situações de saúde e por vezes de automedica. Costuma
seguir as orientações médicas mediante uma prévia averiguação destas.
O entrevistado alega confiar no profissional de saúde do Dr. Consulta, pelo modelo do
serviço que na consulta já possui todo o histórico de saúde, resultado de exames e resumo dos
problemas anteriormente investigados nas clínicas. Sobre as influências que o levaram a utilizar
as clínicas populares o entrevistado pontua que entende que em virtude da impossibilidade de
ter um plano de saúde, o Dr. Consulta oferta um atendimento satisfatório. No caso de sua mãe,
que possui um plano com atendimento distante, oferta uma alternativa até mesmo ao plano de
saúde que deixa a desejar em localização e tempo de espera.
O entrevistado alega que nunca utiliza o SUS, pois acredita não ser confiável e tem o
Dr. Consulta como um serviço para usar no tratamento preventivo, visto que não pode correr o
risco de ter uma necessidade de maior complexidade, já que na sua opinião não terá a quem
recorrer.
Em relação ao preço, o entrevistado ressalta que é um atrativo e que, de maneira geral,
a percepção é de melhora no sistema de saúde, suprindo as questões de saúde que se propõe.
Ainda afirma que ter o Dr. Consulta traz uma sensação de tranquilidade e as clínicas populares
contribuem para o sistema de saúde, várias pessoas passaram a recorrer a essa alternativa.

DIFICULDADE DE
ACESSO À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E7
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Qualidade
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE

CAPACIDADE DE PAGAMENTO
INFORMAÇÃO

IMAGENS DAS
CLÍNICAS
POPULARES

ACEITABILIDADE
FATORES DE INFLUÊNCIA
MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Mobilidade
Empregabilidade
Despesas com saúde
Falta de empoderamento
Aspecto cultural
Confiança
Crenças e atitudes
Localização
Mais uma opção
Supre a necessidade
Tranquilidade
Expectativa de melhora

Tabela 18 - Resultado das Categorias – Entrevista E7
Fonte: Elaborado pela autora.
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9.9. Análise entrevista 8
A entrevistada E8 fazia uso dos serviços do Dr. Consulta Jabaquara para ela e sua filha,
que necessita de acompanhamento psiquiátrico. Falava com propriedade e demonstrou relativo
interesse na discussão dos problemas de saúde do país pelo fato principalmente de atuar na
comunidade como conselheira de saúde.
Ela descreve saúde como algo essencial para a vida e sobre sua experiência com o
sistema de saúde público define como sendo “uma porcaria. Marcava consulta com três meses,
seis meses”, assim reconhece no Dr. Consulta uma oportunidade para ser bem atendida, mesmo
que tenha que pagar por isso. O custo com saúde a entrevistada passou a ter quando começou a
recorrer aos atendimentos particulares e acredita que é possível conciliar com as demais
despesas, inclusive teve de parar de trabalhar para conseguir cuidar da sua filha que tem
problema neurológico.
Costuma informar-se sobre as questões de saúde somente pela rádio e televisão e o faz
apenas para sua família. Procura sempre seguir as orientações médicas e não faz uso de
medicamentos sem prescrição. Descreve sua relação com o profissional de saúde do SUS como
péssima, isto quando era possível conseguir uma consulta, pois sua filha precisava de
acompanhamento mensal, algo que somente foi possível com o do Dr. Consulta. Para ela, no
SUS, a demora é tanta que “a pessoa já até morreu às vezes, quando marcam a consulta”.
Já no Dr. Consulta, percebe a relação com o profissional de saúde de forma muito
positiva às vezes parece, assim, da família”, além de todo tratamento diferenciado que recebe
desde a recepção. Diz confiar plenamente em nos profissionais da rede.
A entrevistada ainda ressalta que o atendimento da clínica é diferente, por causa do
ambiente, e dos os médicos das atendentes, que fazem mais perguntas, examina melhor. Foi a
urgência do tratamento de sua filha que a fez buscar uma clínica popular e, por meio de um
anúncio no rádio, encontrou o Dr. Consulta, onde conseguiu de forma imediata a oportunidade
de atendimento que esperava meses no SUS.
Os sentimentos percebidos por ter a alternativa das clínicas populares, segundo a
entrevistada, são de segurança e tranquilidade. Entende que sua relação com o sistema de saúde
mudou bastante, visto que agora tem uma real melhora das condições de saúde de sua família,
sendo que no passado não havia nenhuma opção.

Figura xx: Resultado das Categorias – Entrevista E8.
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ESTRUTURA ENTREVISTA E8
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Qualidade
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE

IMAGENS DAS
CLÍNICAS
POPULARES

DIFICULDADE DE
ACESSO À SAÚDE

BLOCO

CAPACIDADE DE PAGAMENTO
INFORMAÇÃO
ACEITABILIDADE
FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Urgência/ Morbidade
Despesas com saúde
Reserva Financeira
Fontes de informação
Aspecto cultural
Ambiente
Segurança
Profissionais
Motivos utilitários
Mudança
Tranquilidade
Expectativa de melhora

Tabela 19 - Resultado das Categorias – Entrevista E8
Fonte: Elaborado pela autora.

9.10. Análise entrevista 9
A entrevistada E9, paciente do Dr. Consulta Jabaquara, aparentava estar com dor por
conta dos problemas de saúde que a fizeram procurar a clínica, mas mesmo assim foi atenciosa
e respondeu às perguntas de forma clara e objetiva. Define saúde como algo de muita
importância sem o qual não se é nada.
Recentemente, tentou utilizar o pronto socorro do SUS, onde não havia médicos com
aparelhos em funcionamento. Essa situação a levou a buscar atendimento particular. Ressalta
que o atendimento do SUS na sua opinião sempre foi de má qualidade, enquanto nas clinicas
populares o atendimento é muito bom, acessível, rápido e que, apesar do custo que por ventura
tenha na consulta, na locomoção, alimentação, por ser um gasto esporádico é possível “apertar
as contas” e pagar.
Já ficou sem trabalhar por problemas de saúde e ficar doente atrapalha drasticamente
sua renda pelo fato de não ter estabilidade e trabalhar somente quando está em perfeito estado
de saúde como diarista. Pelo seu discurso, não apresenta ter qualquer reserva financeira para
auxiliar nos eventuais custos com saúde.
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Para estar informada sobre saúde a entrevistada faz buscas pela internet, inclusive para
familiares e amigos. Ressalta que desta forma consegue inclusive selecionar locais de
atendimento conforme localização, preço, serviço.
Declara que quando precisa busca um profissional de saúde, segue suas orientações e
diz sempre perceber quando está doente. Para a entrevistada, o Dr. Consulta se diferencia do
SUS pelo cuidado também na atenção ao paciente, pela abrangência de profissionais e
facilidade de acesso e pelas marcações e opções via internet e telefone.
Relata que a sensação é de alivio, tranquilidade e pelo fato de, se houver alguma
enfermidade, basta entrar na internet e imediatamente agendar. Com isso, destaca uma grande
melhora no acesso à saúde, sendo que no passado provavelmente não teria solução para
situações como cálculo renal, problemas de coluna, atendimentos já solucionados via Dr.
Consulta. Reforça que não mudaria nada clínica e que o modelo atende perfeitamente à sua
necessidade de saúde em todos os âmbitos, o que demonstra certa ingenuidade e
desconhecimento das deficiências e limitações do modelo.
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IMAGENS DAS
CLÍNICAS POPULARES

DIFICULDADE DE ACESSO
À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E9
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Qualidade
Tempo de espera
DISPONIBILIDADE
Urgência/ Morbidade
Abrangência
Renda
Despesas com saúde
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Empregabilidade
Reserva Financeira
Aspecto cultural
ACEITABILIDADE
Crenças e atitudes
FATORES DE INFLUÊNCIA

MOTIVAÇÕES
SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Ambiente
Profissionais
Liberdade
Mais uma opção
Mudança
Supre a necessidade
Expectativa de melhora
Saúde como produto

Tabela 20 - Resultado das Categorias – Entrevista E9
Fonte: Elaborado pela autora.

9.11. Análise entrevista 10
A entrevistada E10 demonstrou ter esclarecimento quanto aos assuntos relacionados à
saúde. Paciente do Dr. Consulta do Itaquera, define saúde como bem-estar e qualidade de vida
e esclarece que sua experiência no SUS sempre foi muito ruim, sendo ainda pior em situações
de urgência: “fui tratada pior que um cachorro, foi terrível! Aí eu falei, ‘não, tenho que voltar
pro Dr. consulta”, relata.
A entrevistada possuía plano de saúde, mas, por questões financeiras e desemprego,
cancelou o convênio e entende que agora seus custos com saúde são bem reduzidos e
esporádicos, já que somente paga quando precisa utilizar e ainda conta com a possibilidade de
parcelamento, além de poder restituir no imposto de renda. Em relação aos custos, acrescenta
que é possível equacionar as contas e apertar, já que a renda é pequena e não possuem reservas.
Sobre a forma que busca estar informada sobre questões de saúde, alega conversar com
suas amigas e, para saber algo mais complexo, solicita ao filho para ver na internet, assim suas
fontes de informação acabam por ser reduzidas e dependentes de outras pessoas.
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Em geral, a entrevistada diz buscar um profissional quando necessita, mas por vezes
também busca sozinha resolver questões menos complicadas de saúde com automedicação.
Afirma ser gritante a diferença do atendimento prestado pelo SUS e pelo Dr. Consulta, ressalta
que na clínica “os médicos são excelentes, perguntam as coisas. Dão a maior atenção pra gente,
orientam, [enquanto o SUS] não te orienta, nem olha na sua cara. Me mandaram tomar remédio,
aí eu tive uma reação a moça nem foi lá para ver. Ninguém voltou lá para ajudar. ”
Afirma confiar nos profissionais de saúde do Dr. Consulta e que, quando encontra um
bom profissional no SUS, também tende a confiar nele. Complementa que, mesmo tendo que
pagar pelo atendimento, vale a pena, pois é rápido, perto do metro, está incluído o retorno o
retorno, o atendimento é rápido e é melhor que o convênio que, esperava um mês para conseguir
agendar. Em geral, busca a clínica quando tem alguma enfermidade e não de forma preventiva.
A entrevistada percebe que houve uma boa mudança no sistema de saúde com o Dr.
Consulta, que é uma solução e, apesar de barato e acessível, eles ofertam boa qualidade. “Levei
meus exames que fiz no Dr. consulta pro meu médico particular. Ele falou que a qualidade do
exame deles tá melhor do que o da sua clínica, que é uma clínica renomada”, revela
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ESTRUTURA ENTREVISTA E10
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Pagto parcelado
Mudança
Solução
Supre a necessidade
Expectativa de melhora

Tabela 21 - Resultado das Categorias – Entrevista E10
Fonte: Elaborado pela autora.

9.12. Análise entrevista 11
Paciente do Dr. Consulta Itaquera, o entrevistado E11 é o mais jovem dos selecionados,
parecia tímido e preocupado com a saúde. Conta com o auxílio dos pais para arcar com os
custos do Dr. Consulta e, mesmo desempregado, dizia manter visitas à clínica com uma certa
frequência.
Para ele, saúde é estar bem com você mesmo e com a sociedade. Sobre sua experiência
com o sistema de saúde diz ter aguardado um ano para realizar um exame no SUS e mais seis
meses para consulta de retorno. “Não dá! Já o Dr. Consulta veio em um momento em que eu
acredito que os exames e as consultas são mais baratos que em outros locais”, conta.
Como está desempregado, tem de contar com os pais para auxiliar nos custos e procura
estar informado sobre as questões de saúde pela internet, mais no sentido de buscar locais para
consulta e não para conhecimento sobre a sua situação de saúde. Com frequência toma decisões
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para sua saúde sem consultar um especialista. Diz que confia nos profissionais do Dr. Consulta,
mas não nos do SUS, diz que tal opção traz alivio e tranquilidade.
Sobre o que é fundamental para ter boa saúde e de que forma a rede contribui nisto, o
entrevistado relata: “Acredito que contribui sim. O público tem que se igualar ou até ser
superior. Então, a cobrança existe. Acredito que pressione”.

IMAGENS DAS
CLÍNICAS
POPULARES

DIFICULDADE DE ACESSO
À SAÚDE

BLOCO

ESTRUTURA ENTREVISTA E11
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Qualidade
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SIGNIFICADOS DE IMAGEM

Falta de empoderamento
Confiança
Crenças e atitudes
Profissionais
Localização
Mais uma opção
Tranquilidade
Supre a necessidade
Expectativa de melhora

Tabela 22 - Resultado das Categorias – Entrevista E11
Fonte: Elaborado pela autora.

9.13. Análise entrevista 12

O entrevistado E12 é o mais velho do grupo, com 65 anos, e é paciente do Dr. Consulta
Itaquera. Conta com aposentadoria para utilizar a clínica, o que só fazia em casos de extrema
necessidade. Para o entrevistado, saúde é o bem mais precioso, pois sem ela não é possível fazer
nada. Sua relação com o SUS sempre foi traumática: “você até tem ajuda do SUS, mas é aquele
negócio, você vai lá e não sabe se vai ser atendido antes de morrer”, conta.
Ressalta que hoje o Dr. Consulta é a única opção dele e de sua família pela
impossibilidade de ter um convênio médico, por causa do preço acessível: “realmente o preço
de uma consulta encaixa no padrão da gente. Você tem pouco dinheiro e passar no médico
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especialista não é tão caro e te dá um bom atendimento. Tira daqui, tira de lá, dá pra passar
aqui, ajustando”, revela.
Para estar informado sobre saúde não realiza buscas, apenas se informa conforme o que
assiste na televisão e com frequência se automedica. Diz confiar no profissional do Dr.
Consulta, algo que não é possível no profissional do SUS, pois, ” ter dez, 15, na fila, ele não
vai ficar com cuidado para não dar nada errado. Se Deus ajudar o paciente da tudo bem, se não”.
O entrevistado fez uma cirurgia no SUS e ficou com sequela, que há mais de três anos
não consegue consulta para tentar solucionar o seu caso. “Então, tem que achar outra opção.
Não adianta procurar outro lugar, aqui a gente já sabe como é e acabou. Já recomendei no bairro
para pessoas conhecidas”, afirma. Acrescenta a tranquilidade e segurança que percebe na
clínica, diz que resolvem seus problemas de saúde quando necessita e finaliza: “aqui, encaixa
as condições das pessoas que não tem salário para médico particular, as clínicas são caríssimas
por aí e no SUS você não aguenta esperar. ” E complementa “Aqui, você liga de casa, marca
consulta, pede os exames, faz tudo e é uma comodidade muito boa para gente. Já saí daqui bom,
na hora que eu precisar eu venho aqui, ligo, marco para fazer o exame e venho aqui”.
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ESTRUTURA ENTREVISTA E12
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
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Despesas com saúde
Reserva Financeira
Empregabilidade
Fontes de informação
Autoconhecimento
Curativo
Falta de empoderamento
Aspecto cultural
Confiança
Crenças e atitudes
Inovação
Profissionais
Segurança
Localização
Motivos utilitários
Mudança
Supre a necessidade
Tranquilidade
Expectativa de melhora

Tabela 23 - Resultado das Categorias – Entrevista E12
Fonte: Elaborado pela autora.

9.14. Estrutura final das categorias de análise
A Tabela 21 ilustra as categorias e subcategorias dedutivas e indutivas ao final do
procedimento de análise de dados tanto no bloco de dificuldade de acesso à saúde e imagens
das clinicas populares.
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Tabela 24 - Categorias e Subcategorias Dedutivas e Indutivas
Fonte: Elaborado pela autora.

Além da emergência de subcategorias indutivas descritas em cinza, também houve
modificações nas categorias dedutivas com a exclusão das categorias destacadas em laranja,
pois não foram encontradas ao longo do processo de análise de dados.
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10. Considerações finais
O desafio aqui era entender as imagens que o público possui acerca da utilização de
serviços de saúde ofertados pelas clínicas populares e desmistificar o paradoxal cenário no qual
a baixa renda destina apenas 8% da sua renda com saúde e medicamentos (TARGET, 2010),
sendo que ter um plano de saúde, ou seja, a concretização do acesso à saúde, é o terceiro maior
desejo da população, segundo o IESS (2015). Portanto, hoje apenas um pouco mais de oito
milhões de consumidores da baixa renda adquirem planos de saúde de forma particular e
existem quase 80 milhões de pessoas desta população sem plano de saúde, dependendo
exclusivamente do SUS.
Assim, é de suma relevância analisar o comportamento na relação desta população e
entender os desdobramentos intrínsecos ao processo que leva o indivíduo a buscar e adquirir
estes serviços. Existem muitos artigos e estudos que abordam as motivações desta parcela da
população em diversos segmentos e, no que tange a satisfação dos clientes da saúde pública e
de planos de saúde, existem inúmeros conteúdos e pesquisas setoriais, tanto do mercado, quanto
dos órgãos reguladores e de apoio ao setor, que embasam este trabalho.
No entanto, não foram encontrados estudos ou materiais produzidos por instituições
como o Ministério da Saúde, estudos da Agência Nacional de saúde, IBGE, Instituto de Saúde
Suplementar ou demais fontes acadêmicas nos bancos de artigos da USP, Scielo e Google
Scholar a respeito dos fatores que levam o indivíduo a optar por um serviço de saúde particular
em detrimento ao atendimento gratuito à saúde, direito do cidadão que é previsto na
Constituição Federal, bem como os significados previstos nesta relação. Entender o que leva
um indivíduo a comprar ou usar um produto é entender por que os consumidores fazem o que
fazem. Tudo o que é feito tem uma razão, nos estudos de Marketing a meta básica sempre é
satisfazer as necessidades dos consumidores, no entanto, tal informação não tem validade a
menos que possa descobrir como e de que forma isto acontece.
Existem muitos fatores que motivaram a realização do presente estudo sobre o
fenômeno das clínicas populares. A relevância em entender o real comportamento de
consumo da maior camada da sociedade — as classes populares — no uso destas novas
alternativas de saúde suplementar que embasem o desenvolvimento de modelos de negócios
eficazes, é uma das justificativas apresentadas ao longo da pesquisa.
A pergunta da pesquisa diz respeito ao seguinte questionamento: “qual a imagem e
significados que os consumidores das Clínicas Populares possuem dos serviços ofertados por
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estes estabelecimentos, bem como, quais são os desdobramentos desta relação? ”. Já os
objetivos aqui previstos estavam relacionados ao mapeamento de tais percepções, bem como
compreensão da relação do público com o sistema de saúde, motivações, crenças, necessidades
e anseios que possuem no que tange o acesso a saúde.
Em relação ao tipo de atendimento, esta pesquisa foi aplicada com pacientes das clínicas
populares que ofertam atendimento agendado e atendimento imediato para obter uma visão da
percepção dos indivíduos destes dois modelos de atuação. No entanto, conforme verificado nas
entrevistas, não existe por parte do público tal segmentação, ambos são avaliados como
atendimento de baixa complexidade e ofertam serviços similares, ou seja, consultas e exames
com agendamento/ atendimento o mais breve possível, o que em geral ocorre dentro da mesma
semana.
Conforme previsto na metodologia deste trabalho, a pesquisa foi direcionada para o
público que utiliza com frequência os serviços das clínicas populares e não houve uma
determinação de classe social, para realmente mapear a situação econômica de quem procura
tais serviços. Portanto, diferente do público-alvo definido pelas clínicas populares como sendo
a classe popular, o estudo apresentou que os pacientes são de diversas classes econômicas, com
renda familiar mensal que vai de um salário mínimo até quinze mil reais. Além da questão
financeira, alguns indivíduos enxergam a clínica popular como uma alternativa pela
impossibilidade momentânea de ter plano de saúde, enquanto outros, menos abastados, definem
as clinicas populares como uma “fuga” ao SUS, visto que não percebem “ter um plano de saúde”
como uma opção válida.
Em geral os entrevistados definem saúde como algo maior, necessário de forma quase
inatingível, já que relatam pontos como “quem tem saúde, tem tudo” ou “sem saúde a gente não
é nada” ou até mesmo “saúde em primeiro lugar”. Portanto, talvez isto esteja relacionado ao
conceito macro da OMS que traz essa relação sublime ou utópica de saúde como “situação de
bem-estar físico, mental e social” que dificilmente será conquistada pelo indivíduo.
Como já esperado, a experiência que os entrevistados possuem no sistema público é de
deficiência nos serviços, baixa qualidade e demora, que se traduz em um sistema totalmente
aquém da oferta de acesso à saúde universal que se propõe. Os entrevistados apresentam um
perfil “curativo” para utilização dos serviços, ou seja, apenas buscam o atendimento no caso de
enfermidade e não para prevenção da doença e promoção da saúde. Assim, percebeu-se que a
subcategoria “Abrangência” ocorreu poucas vezes e questões relacionadas a urgência do
atendimento definidos como subcategoria “urgência/ morbidade” foram muito mais frequentes
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nas entrevistas. Outro ponto que surgiu foi a questão da mobilidade, dificuldade em chegar até
os locais de serviço do SUS, que apesar dos programas do governo de capilaridade dos
atendimentos como a UBS (Unidades básicas de saúde) e AMA (Assistência Médica
Ambulatorial), este ainda é um fator de alto descontentamento do público.
Já no que tange a Capacidade de pagamento dos entrevistados, as dificuldades se
confirmaram com a literatura, sendo em geral relacionadas à restrição da renda, alto custo da
saúde privada e não reserva financeira desta população que, de acordo com o estudo, por muitas
vezes deixam de arcar com outras despesas para suprir eventuais custos com a saúde. A questão
da dificuldade por ‘empregabilidade” apareceu por muitas vezes, visto que no Brasil
aproximadamente 80% das pessoas que possuem planos de saúde obtém como benefício
empregatício (66%) ou por meio da adesão às categorias profissionais (14%), de acordo com
dados da CNES (2016). Assim o fato de ser autônomo, desempregado ou possuir empregos
com poucos ou sem benefícios, potencializa a incapacidade de acesso.
As entrevistas demonstraram também que restrições de fontes de informação, visto
muitos entrevistados utilizarem apenas um ou dois veículos de informação (televisão, internet,
rádio), distanciam o público da compreensão das questões relacionadas a saúde. A falta de
autoconhecimento também se confirmou, assim a percepção individual de saúde e doença que
norteia os critérios de escolhas é escasso e atrapalha a tomada de decisão. Outro apontamento,
mas visto apenas em uma entrevista (entrevistada E6), foi a assimetria entre o conhecimento do
paciente e do profissional de saúde.
Também surgiu fortemente a questão do atendimento “curativo”, voltado para doença,
em detrimento do “preventivo” que é tão almejado pelo sistema de saúde. Ainda na dimensão
da informação, outro ponto que apareceu foi a falta de empoderamento, que é o nome dado ao
efeito em decorrência do conhecimento precário ou ausente que impede o indivíduo de realizar
escolhas adequadas para a sua necessidade de saúde.
No âmbito da aceitabilidade, por ser o parâmetro menos tangível, fica mais difícil sua
interpretação e categorização nas entrevistas. A deficiência cultural e de crenças e atitudes
aparecem pouco, principalmente pela dificuldade em mensuração de seus fatores, mas a questão
da falta de confiança nos profissionais de saúde se confirmou de forma mais contundente e
também denota questões e limitações relativas às crenças e cultura desta população. A
aceitabilidade e os problemas de confiança influenciam a decisão do paciente e a experiência
adquirida e foram percebidos nas entrevistas por meio dos relatos de adesão limitada ao
tratamento, indisposição do paciente em abordar seu histórico, entre outros.
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O conceito de acesso e suas determinantes podem variar ao longo do tempo e conforme
o surgimento de novas necessidades. No entanto, conforme confirmado por este estudo, a
avaliação do público pesquisado é de um sistema de saúde público falido, deixando o indivíduo
definitivamente sem acesso à saúde.
Assim, de acordo a pesquisa e a literatura, faltam recursos, qualidade, estrutura, gestão
eficaz, entre outros pontos, para manter um padrão mínimo de qualidade no atendimento
médico-hospitalar da rede pública, algo que historicamente somente agrava. No setor privado
em dois anos quase 3 milhões de pessoas perderam o convênio médico em decorrência do
aumento dos preços, da alta do desemprego ou do endividamento familiar. Isso aumentou ainda
mais a demanda pela saúde pública, cenário que impõe sérios desafios aos gestores
governamentais e ao setor de saúde suplementar.
Desta forma é evidente a necessidade de alternativas mais baratas, para que mais pessoas
possam utilizar serviços de saúde, ainda que sejam opções mais limitadas, desde que ofereçam
um custo menor.
Apesar de replicar um modelo com serviços de saúde que já existiam no setor privado,
com cobertura para consulta e exames, o modelo das clínicas populares, já descrito pelos Órgãos
do setor e empresários como um modelo inovador, também é percebido desta forma pelos
entrevistados. A pesquisa revela que os fatores que influenciam os entrevistados na busca das
clinicas populares estão ligados ao seu “ambiente”, sua “inovação” e excelência de seus
“profissionais”.
As clinicas são descritas como algo novo, que supre as necessidades de saúde de forma
rápida, podendo até mesmo em necessidade de localização e tempo de espera, superar o
atendimento do convênio médico, conforme relata o entrevistado E6. Apesar de boa parte dos
entrevistados relatarem a utilização das clínicas para atendimento “curativo”, para alguns
entrevistados as clínicas são uma solução para prevenção, algo que revelam inexistente do
sistema público de saúde.
Outro ponto de influência que surgiram nas análises de forma recorrente foi a
“conectividade” ofertada, visto que é possível acessar de qualquer lugar, a qualquer horário e
agendar seu procedimento muitas vezes para o mesmo dia. Em seguida as categorias que
apareceram foram “segurança”, “localização”, “princípios e crenças” e “liberdade”.
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Em relação à segurança, os entrevistados descrevem que o fato de ter uma alternativa
para as necessidades de saúde traz essa sensação de segurança e certo alívio, pois em outro
momento não teriam outra forma de atender aos anseios da saúde e ficariam totalmente à mercê
da doença, como relatado por vários entrevistados. A “localização” apontado pela pesquisa, traz
não somente a situação de proximidade do trabalho ou meio de transporte, mas a viabilidade de
atendimento sem a necessidade de perder dia(s) de trabalho, conforme ocorria antes das clinicas
populares e em geral sem ter a enfermidade assistida.
Já a subcategoria “princípios e crenças” denota que os entrevistados buscaram as
clinicas pois acreditam que estes estabelecimentos são capazes de ofertar um procedimento de
qualidade e com base em seus valores vislumbraram o atendimento como uma porta de acesso,
restrita, mas segura. A “liberdade” foi apontada por dois entrevistados, pois perceberam nesta
alternativa uma possibilidade de poder falar, “ter liberdade” para explicar suas necessidades e
de serem ouvidos.
A respeito dos fatores que motivaram a utilização dos serviços, estes se confirmaram
como sendo “utilitários”, que visam a eficiência e sucesso em atingir um objetivo especifico,
no caso, a realização de uma consulta ou exame. Já as questões relacionadas às motivações
hedônicas, relativas ao prazer e questões mais simbólicas, não foram percebidas nos relatos.
Outro ponto muito abordado pelos entrevistados foi a percepção de mudança que as
clinicas populares trouxeram, não restrita ao dia a dia dos pesquisados, mas sim uma mudança
descrita como substancial e que permeia todo o sistema de saúde por dar voz a uma camada da
população que não tinham nenhuma opção de atendimento desta natureza.
Nesta perspectiva da motivação surgiram mais quatro subcategorias indutivas. A
subcategoria “mais uma opção” descreve que apesar de ser uma alternativa, a clínica popular é
vista como mais uma opção, com restrições e limitações, mais ainda assim, uma opção para
quem não tinha nenhuma. Também surgiu de forma superficial a avaliação do público como
sendo uma “solução”, mas tal subcategoria indutiva é apontada com alerta, visto que é denotado
certa inocência em não compreender as limitações e restrições destes serviços.
A subcategoria indutiva “mobilidade social” apareceu de forma tímida, mas revela um
ponto bem relevante, pois apesar de incipiente, existe no público a percepção de certa ascensão
social por agora pode pagar pelo serviço e assim ter atendimento particular, algo que era restrito
às classes mais favorecidas. Também aparece a subcategoria indutiva “pagamento parcelado”
como uma motivação para o atendimento via clinica popular.
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Assim, os significados de imagem percebidos pelos entrevistados confirmam que de
forma geral as clinicas populares “suprem as necessidades” que se propõem, isto é muito claro
para o público. Já a questão de que “o que é público é ruim e o que o privado é bom” se confirma,
mas aparece muito mais relacionado ao estigma do público de baixa qualidade e já taxado como
ineficiente. Já o privado aqui é visto como falho, mas como única alternativa. Existe um certo
conformismo dos indivíduos em relação aos problemas dos planos de saúde e clínicas privadas.
É claro que os entrevistados estão de forma geral animados com o modelo ofertado pelas
clínicas populares e com o fato de oferecerem uma resposta a uma demanda antiga e gritante
desta camada da população. Apesar deste “encantamento”, a população tem convicção de que
os serviços ofertados pelas clínicas não só não se traduzem em “acesso à saúde”, como estão
bem distantes disso. Mesmo assim, essas redes despertam sentimentos de tranquilidade e
segurança acerca das necessidades de saúde dos entrevistados, que demonstram um grande
receio com os procedimentos de alta complexidade, não previstos nos serviços das clinicas.
Outro ponto de Imagens das clínicas que surgiu foi a subcategoria “tranquilidade”, visto
a oferta de uma alternativa real a este anseio da população, apesar de restrita. A “´saúde como
produto” aparece, pois, como previsto na literatura, uma vez colocada à venda, ela já é entendida
como um produto. Por fim é muito recorrente pelos entrevistados a imagem de “expectativa de
melhora”, pois além das questões sanadas por esta alternativa, existe uma esperança do público
e um anseio em ter uma alternativa que realmente melhore e mobilize o desenvolvimento, cada
vez mais, de soluções para esta tão delicada e necessária demanda da população.

10.1. Alguns pontos de atenção
Vale ressaltar que o maior acesso à medicina primária oferecida pelas clinicas populares,
distancia ainda mais o indivíduo da percepção de acesso à saúde que passa a ter mais
consciência/informação e aceitabilidade. Isto aprimora a capacidade do cidadão em perceber a
sua situação de saúde, mas dá luz à ineficiência do sistema de saúde e sua impossibilidade de
acesso. Desse modo, a população se sente totalmente desolada e à deriva na necessidade de um
procedimento de maior complexidade, não oferecido pelas clínicas populares.
É muito preocupante esta “falsa ascensão” ofertada por este tipo de serviço, pois,
conforme Souza (2009), saber da existência de outras possibilidades melhores do que as reais,
este conhecimento, serve apenas para fazer o indivíduo descobrir que as portas estão
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irremediavelmente fechadas e pior ainda, sendo entendido como um fracasso individual, e não
de um processo histórico que reproduz uma classe inteira.

Tal discussão era adiada há muito tempo pelos órgãos reguladores e relacionados ao
setor, porém com a vinda das clínicas populares já estão sendo discutidos modelos de planos
de saúde para baixa renda, ainda que exista muita polemica envolvida, tendo em vista a
dificuldade em encontrar meios de viabilidade e, principalmente, os conflitos de interesse dos
grupos envolvidos. As entrevistas demonstram que a população está cada vez mais consciente
da ausência de um modelo que atenda às suas necessidades de saúde e isto tende a pressionar
ainda mais a urgência de políticas desta natureza.
Outro ponto que ganha enfoque é a relação “curativa” que os entrevistados possuem
com a saúde, ou seja, apesar de apresentarem definições preventivas para a sua saúde, como
bem-estar e qualidade de vida, sua relação com o sistema de saúde é, em geral, consequência
da doença. Esse cenário vai de encontro com o atual momento do setor, que busca soluções de
Atenção Primária à saúde, e/ou o modelo de médico da família, que são focados no atendimento
preventivo e em um sistema voltado para o cuidado com a saúde e não com a doença.
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Apêndice
1. Roteiro para entrevista em profundidade
Dados sociodemográficos:
Nome
Sexo
Data de Nascimento
Idade
Endereço
Telefone
Escolaridade
Religião

Praticante: Sim ( ) Não ( )

Profissão/ocupação: Está trabalhando?
Estado civil
Renda familiar
Possui filhos? Idade (s)?
Reside com quem?
Possui plano de saúde?
Qual a frequência na utilização dos serviços das clínicas populares?
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1.1. Bloco acesso à saúde
Observações: Somente serão válidas pesquisas com clientes frequentes das clínicas (3 ou
mais consultas realizadas). Sempre explorar as visões pública e privada de forma distinta.
Vamos conversar um pouco sobre os recursos no Sistema de saúde.
Fale um pouco sobre o que é saúde para você?
Pensando nos momentos que procurou atendimento, fale um pouco sobre estas experiências.
(Explore bem)
Com qual frequência você tem buscado estes serviços? Por quais motivos?
Em relação a qualidade, como eram estes serviços? De que forma poderiam ser melhores?
Por que optou por estes locais de atendimento?

Agora vamos falar um pouco sobre o custo da saúde.
Você normalmente tem gastos com a sua saúde? Quais foram estes custos de atendimentos e
com qual frequência eles são necessários? (Explorar inclusive custos indiretos como
alimentação especial, gastos com transportes para realizar atendimento de saúde, etc)
Como você administra suas contas e gastos com a saúde? Como concilia tais custos com as
demais despesas mensais?
Você já ficou sem trabalhar por problemas de saúde? Isto prejudicou a sua renda? De que
forma?
Você participa de algum programa ou recebe algum benefício de saúde nas esferas pública ou
privada?

Já conversamos sobre os recursos físicos e financeiros para a saúde, agora vamos falar
um pouco sobre como você se informa sobre saúde.
A respeito das necessidades de saúde que você comentou, como você busca estar informado
sobre elas? Você também as utiliza para ajudar outras pessoas ou normalmente apenas para
você? (Explorar todas as formas utilizadas e razões)
Costuma tomar decisões em relação a tratamento de saúde, medicamentos sem consultar um
profissional? Como foram?
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Ocorreram situações em que você demorou para saber que estava doente? Fale sobre isto.

Vamos falar sobre a relação médico-paciente.
Em geral. como flui a conversa com médico no momento do atendimento? (Explore o
atendimento público e o privado e caso sejam apontadas diferenças entre estes, também
explorar)
Em geral. você segue a orientação médica ou não? Por que?
Como você define o profissional de saúde? Por que?

Ainda sobre a relação médico-paciente, vamos explorar um pouco a credibilidade do
profissional.
Você acredita que pode confiar nos atuais profissionais de saúde? (Explorar bem os motivos)
Numa necessidade de saúde, quais são as ações para solucioná-las? Isto é satisfatório? (Explore
como poderia ser melhor)
Para você quais são as diferenças do serviço público (SUS) e do serviço privado (clínicas
populares (falar o nome da clínica que ele está usando)? Porque acredita que eles são tão
diferentes?
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1.2. Bloco clínicas populares
Vamos conversar um pouco sobre as clínicas populares, começando pelas motivações.
Explique como e porque buscou a (falar o nome da clínica). (Explorar bem)
Como você se sente em ter agora esta opção?
Relate quais são as necessidades que você supre agora que pode usar as clínicas populares?

Agora vamos falar sobre o impacto que estes serviços possuem na sua vida.
O que é diferente hoje de quando não haviam as clínicas populares? O que mudou? O que
melhorou? O que piorou?
Pensando nos últimos anos, com a utilização destes serviços você, a sua saúde tem melhorado,
piorado ou não houve mudança relevante?
(Explorar bem)

Falamos das motivações e das mudanças em relação ao uso das clínicas populares, agora
vamos falar um pouco sobre o que isto tem significado para você.
Como são as imagens dos serviços ofertados pelas clínicas populares? (Explorar bem)
Quais as sensações e emoções que este serviço trouxe para o seu dia a dia? (Explorar bem)
Na sua opinião, o que é fundamental para ter uma boa saúde? (Listar vários pontos e depois
pedir para selecionar 3 e explorar)
Para você o que seria um serviço de saúde ideal? O quanto as clinicas populares estão próximas
disto? O que falta?
Ainda na questão do que é fundamental para ter uma boa saúde, avalie de que forma as clinicas
populares contribuem ou não para isso?
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