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RESUMO 

A acessibilidade é algo de extrema importância, pois é o que garante ao ambiente o possível acesso 

facilitado e proporciona uma qualidade de vida. Em um ambiente em que há acessibilidade as 

barreiras físicas não existem, o que possibilita o fácil acesso e mobilidade do indivíduo. Este estudo 

tem como objetivo discorrer sobre a necessidade da acessibilidade nas unidades básicas de saúde 

do Município de Água Doce do Maranhão, estimulando a redução de barreiras físicas dentro das 

UBS. Tendo como proposta readequar às UBS viabilizando uma melhor acessibilidade aos usuários 

com diminuição de mobilidade. Portanto, pode-se inferir que é de extrema importância a melhoria do 

acesso, por eliminar barreiras físicas nas UBS de Água Doce do Maranhão, facilitando o fluxo dos 

usuários que tem redução da mobilidade. 

Descritores: Acesso aos Serviços de Saúde; Estruturas de Acesso; Saúde Pública; Atenção Primária 

à Saúde. 

INTRODUÇÃO 

A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), é 

o órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 

coordenação à qual tem responsabilidade sob a gestão de políticas voltadas para integração da 

pessoa portadora de deficiência, priorizando a defesa de direitos e cidadania. A lei nº 7.853/89 e o 

Decreto n° 3.298/99, delimitam a política nacional para integração da pessoa portadora de 

deficiência, onde cria as normas de acessibilidade para deficientes (ASSIS et al. 2012). Em termos 

conceituais a acessibilidade é uma característica importante que garante ao ambiente, a possibilidade 

de acesso facilitada, proporcionando aos indivíduos uma melhor qualidade de vida, já que o mesmo 

não obterá barreiras físicas que o impossibilitem de realizar algo ou mesmo de ser incluído em algo, 

propiciados por meio da acessibilidade (MENDES et al. 2012). 

O termo acessibilidade deve estar presente nos meios físico, nos transportes, na informação 

e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, além de outros 

serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo. Há a 

utilização por algum do termo acesso, outros utilizam a acessibilidade, sendo eles muitas vezes 

empregados de forma ambígua e intercalados (GASPAROTO et al. 2012). O acesso gera resultados 

sociais positivos e contribui para o desenvolvimento inclusivo e sustentável, sua implementação é 
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fundamental. Por isso as políticas públicas são indispensáveis para impulsionar uma nova forma de 

pensar, de agir, de construir, de comunicar e de utilizar recursos públicos, respeitando os direitos 

humanos e a cidadania Apesar de ter variações em seus conceitos, o acesso é considerado essencial 

para se conquistar uma boa qualidade nos serviços em saúde. Acessibilidade no Sistema Único de 

Saúde (SUS), apesar de que os profissionais atuantes nos programas de saúde pretenderem 

assegurar o atendimento a todos os cidadãos, ainda há muito por fazer para que as pessoas com 

deficiência recebam assistência equitativa, igualitária e universal tal qual, o SUS preconiza 

(OLIVEIRA et al. 2012). 

 Existem inúmeras barreiras, além das barreiras físicas que limitam o atendimento, por conta 

da dificuldade do acesso dos pacientes aos serviços da saúde. No entanto, as barreiras físicas 

seriam formas iniciais e facilitadora da locomoção e acesso de pacientes portadores de deficiências 

físicas, algo que existe de forma bastante precária no município de Água Doce do Maranhão 

(OLIVEIRA et al. 2017).  Este estudo se justifica devido ao acesso ser considerado um dos atributos 

essenciais para o alcance da qualidade nos serviços de saúde, o que não poderia ser diferente neste 

município. Já que, conscientizar os gestores sobre a necessidade e a importância da melhoria do 

acesso se torna tão importante e necessário.Portanto, este estudo tem como objetivo discorrer sobre 

a necessidade da acessibilidade nas unidades básicas de saúde do Município de Água Doce do 

Maranhão, estimulando a redução de barreiras físicas dentro das mesmas. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

• Discorrer sobre a necessidade da acessibilidade nas unidades básicas de saúde do Município 

de Água Doce do Maranhão, estimulando a redução de barreiras físicas dentro das Unidade 

Básica de Saúde (UBS); 

Objetivos Específicos 

• Discorrer sobre a importância da acessibilidade dentro da atenção Básica; 

• Estimular a gestão do município de Água Doce do Maranhão quanto a necessidade de 

mudanças na estrutura das UBS deste município; 

• Propiciar a eliminação de barreiras físicas dentro da UBS deste município; 

• Facilitar o fluxo de usuários com a mobilidade diminuída dentro das UBS; 

PLANO OPERATIVO 

Em Água Doce do Maranhão a estrutura das unidades básicas de saúde (UBS) deixa muito a 

desejar. Este município comporta 6 UBS, onde cinco deles tem sala de atendimento odontológico, em 

todos tem sala para enfermeiro e médico e infelizmente dispõe de poucos aparatos que deem auxílio 

àqueles que tem sua mobilidade reduzida, tais como deficientes físicos ou idosos. Na UBS da sede, 

havia uma rampa absurdamente íngreme, e de superfície lisa, a ponto de ter havido várias quedas de 

usuários ao entrar no posto, o prefeito anterior e o secretário de saúde, tropeçaram bastante nele e 
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mesmo assim não tomaram uma medida. Nesse início de ano tentaram corrigi-la, pois houve troca de 

gestores do município, porém não foi suficiente e a rampa continua inadequada, sendo ineficiente na 

facilitação da entrada de pessoas com dificuldade da mobilidade.Na UBS do povoado Salgadinho 

esta rampa é também muito íngreme, mas, muito maior e mais inadequada do que a da UBS da 

Sede, se fizemos uma comparação prática. A UBS do povoado Coqueiro, Curvinha e Canabrava, tem 

rampas sem corrimãos é dividida de uma forma inadequada com a porta, e as ruas do Coqueiro e 

Curvinha ainda são vicinais. 

Situação 

Problema 

Objetivos Metas/Prazos Ações/Estratégias Responsáveis 

Barreiras 
Físicas nas 
UBS. 

Reduzir e/ 
ou eliminar 
as Barreiras 
físicas nas 
UBS de 
Agua Doce 
do 
Maranhão. 

Melhorar a 
acessibilidadedos 
usuários nas 
UBS; 
Com o prazo de 6 
meses a 1 ano. 

Readequar às UBS com 
viabilizando a melhor 
acessibilidade do 
usuários com 
diminuição de 
mobilidade. 

Gestores (prefeita, 
Secretária de 
Saúde e Secretário 
de Obras); 
Fisioterapeutas do 
Nasf 

Tabela 1. Planilha de Intervenção 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

Para acompanhar os resultados do projeto é de total importância a observação do empenho 

dos gestores a fim de dar inícios às modificações pertinentes na melhoria de estruturas das UBS, 

visando melhorar a acessibilidade dos usuários, como também com o acompanhamento das reformas 

de adequação, propriamente dita. O feedback dos usuários frente a essas modificações que serão 

realizados na estrutura das UBS será analisada, através de uma pesquisa qualitativa, solicitando aos 

usuários opinar as mudanças ocorridas nas UBS, de modo a observar pontos positivos quanto 

negativos, de acordo com os usuários que tenham mobilidade reduzida, como também de seus 

cuidadores.  A tabela 1 mostra de forma esquemática objetivos e estratégias a serem utilizadas nesse 

projeto. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A organização dos serviços de saúde no Brasil é realizada por meio do SUS, e essa 

organização é feita como através de uma rede de atenção à saúde articulada, o que vai possibilitar 

aos usuários um acesso universal, integral, equânime, de modo a tornar a assistência à saúde mais 

próxima possível dos usuários da saúde pública (OLIVEIRA et al. 2011). O acesso contribui para a 

organização da assistência do usuário, facilitando a identificação das prioridades em saúde, 

subsidiando o seu atendimento modo universal e igualitário.  Esse acesso em saúde, torna-se 

importante a ser assegurado em todos os níveis de atenção, e de acordo com a complexidade e a 

necessidade de cada situação e com o intuito de ser suficiente dentro das necessidades dos usuários 

deste sistema de saúde (CUNHA et al. 2010; MENDES et al. 2012; FURTADO et al. 2016).  
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A implantação do SUS trouxe, em 1988, trouxe a mudança do modelo de atenção à saúde até 

então inexistente. Passou de um modelo curativo, para um modelo voltado para a promoção e 

prevenção da saúde, em que havia a existência de ações coletivas. A partir de então, a 

universalização do acesso, a integralidade e a territorialização passam a orientar o sistema de saúde. 

O modelo de atenção à saúde do SUS, o qual tem princípios e diretrizes que o norteiam, além de 

serem orientados pelas diretrizes da atenção básica, e tem a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização e expansão, proporcionando maior acesso e resolubilidade (ARAÚJO 

ASSIS et al. 2012). Os profissionais ao trabalhar nesse sistema através do trabalho em equipe, 

assumem a responsabilidade pela população de uma área geográfica definida onde são 

desenvolvidas ações individuais e coletivas de forma integral e contínua (FRIEDRICH et al 2017). 

Acessibilidade está diretamente relacionada há vários aspectos tais como: nutrição, 

habitação, poder aquisitivo e educação dos usuários; remuneração dos profissionais de saúde, além 

da qualificação do mesmo; locais com estruturas e equipamentos adequados para serem utilizados 

nos serviços de saúde. (Gerondi et al. 2011). É notório que, a acessibilidade tem relação com vários 

aspectos de modo bem amplo, que vai abranger itens tais como, a dimensão geográfica, a 

necessidade do usuário em buscar o serviço de saúde, e o que vai facilitar essa busca ou dificultar. A 

acessibilidade então, além de ser um aspecto bastante amplo é um importante item a ser discutido 

por sua tamanha importância, e interferência no que desrespeita a saúde da comunidade (PAGLIUCA 

et al. 2007, RAMALHO DE ARAGÃO et al. 2011). 

De formas estruturais, existem barreiras físicas que dificultam e delimitam a acessibilidade 

dos usuários do SUS. Principalmente, quando observamos grupos que necessitam da facilitação do 

acesso (PAGLIUCA et al. 2007).  Nesse sentido existem as adequações dos espaços da ESF, o que 

torna possível ao usuário a equidade legalmente prometida, na regulamentação do SUS. Adequações 

como estas demonstram a preocupação, com necessidades as específicas, individuais e intrínsecas 

aos grupos que tem dificuldades de locomoção, de um modo geral. Além de o um ambiente 

adequado possibilitar independência maior ao indivíduo e os motiva a buscar cuidados em saúde, na 

Atenção Básica, fortalecendo o vínculo entre atenção básica e usuários. 

Estima-se que 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora de algum 

tipo de deficiência, de acordo com a organização mundial da saúde. Com base nesse percentual, é 

estimado que no Brasil existem 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência. O rápido e intenso 

envelhecimento populacional já é um fenômeno bastante discutido na atualidade, principalmente por 

esse grupo precisar de cuidados a mais, e ter necessidades diferenciadas da população mais jovens, 

tais como adequações de espaços, o que venha a facilitar o acesso dos mesmos no sistema de 

saúde (CASTRO et al. 20110.Esse aumento dessa população mais velha decorre da queda das taxas 

de fecundidade, diminuição da mortalidade, ampliação da expectativa de vida ao nascer e aos 60 

anos, melhoria dos serviços de saúde, do uso de novas tecnologias em geral e outros (RIBEIRO et al. 

2015). 

 Por outro lado, o aumento das comorbidades e os novos arranjos familiares processam uma 

nova forma de envelhecimento. Logo, há que se ressaltar a grande heterogeneidade nos padrões de 
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envelhecimento, vulnerabilidades e dependência dos idosos. À medida que a estrutura da população 

está mais envelhecida, a proporção de pessoas com fragilidades aumenta, surgindo um novo elenco 

de demandas para atender às necessidades específicas desse grupo (DE ROSÁRIO et al. 2013). 

Atualmente, pode-se verificar que a condição de incapacidade e de deficiência tem relevância no 

âmbito da saúde pública, embora a assistência a essa população se insira marginalmente no sistema 

de saúde (GERONDI et al. 2011). 

A situação da assistência à pessoa com deficiência no Brasil ainda apresenta um perfil de 

fragilidade, desarticulação e descontinuidade de ações na esfera pública e privada. A partir dos anos 

1980, a crítica ao desenvolvimento da assistência em saúde coloca em cena demandas de atenção 

em relação à saúde da pessoa com deficiência, aos idosos e a outros grupos populacionais. Existindo 

a necessidade de implementação de políticas sociais para ampliar o acesso à saúde, à educação, ao 

trabalho e a melhores condições de vida para essa população (CASTRO 2011). Como resultado de 

todo esse processo, é evidente que os idosos estão, cada vez mais, procurando os serviços de 

saúde. E, sendo a atenção básica, teoricamente, a porta de entrada para o sistema público de saúde, 

possivelmente essa seja a primeira instância onde o idoso receberá atendimento. No entanto, há uma 

dificuldade em relação à obtenção desse acesso, demonstrando que os serviços na atenção básica 

não têm funcionado como porta de entrada para todos os idosos (PAGLIUCA et al. 2007). 

Unido a algumas reflexões vale ressaltar que no Brasil, o modelo assistencial ao idoso é 

fortemente marcado pela abordagem biomédica/curativa. Por isso, surge a busca incansável para 

potencializar as ações de cuidado aos idosos na atenção básica, com a complementação de outros 

serviços de maior complexidade, quando necessários (REMOALDO 2003). No tocante da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) busca-se uma construção por uma adequada abordagem da pessoa 

idosa, uma compreensão ampliada para entender o envelhecimento como um processo natural do 

viver humano, e não um processo patológico. Reconhecer que as políticas públicas, os serviços e 

instituições não mais correspondem a essa necessidade emergente, traz à tona a necessidade de 

reformulação desse cuidado e da reorganização dos serviços de saúde (VIANA et al. 2010). 

Havendo um atendimento equânime haverá uma adaptação e aceitação maior por parte 

dessa pessoas idosas e/ou deficientes físicos, por tornar mais acessível para esse grupo da 

população, principalmente facilitando o acesso dentro das unidades, tais como reduzir as barreiras 

estruturais dentro das UBS, para isso a grande importância de rampas, banheiros adaptados, 

corrimãos, dentre outros aparatos necessário para esse grupo da população específico, que 

necessitam de cuidados especializados e maiores em relação aos demais requerem (DOS SANTOS 

AMARAL et al. 2012). 

CONCLUSÃO 

Pode-se considerar que a acessibilidade na Atenção Básica, acerca de possíveis barreiras 

físicas é de grande importância para facilitar o fluxo de usuários com dificuldades em sua mobilidade, 
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tais como idosos e/ou portadores de necessidades físicas. E proporcionar isto ao usuário fortalece o 

vínculo usuário/ESF. 
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