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1. Introdução 

  A acessibilidade é uma característica dos 
serviços de saúde que facilita ou limita seu uso 
pela população1. Muitos serviços condicionam 
a prestação de cuidados domiciliários a 
pessoas com perdas funcionais e dependência 
à existência de um cuidador que possa assumir 
os cuidados no domicílio, dificultando o acesso 
à saúde e levando o cuidador a negligenciar 
suas próprias necessidades, especialmente na 
ausência de uma pessoa com quem possa 
compartilhar o cuidado2. 
 

2. Objetivos 
  Avaliar a acessibilidade dos cuidadores 
familiares de pacientes dependentes atendidos 
pela Estratégia Saúde da Família aos serviços 
de saúde. 
 

3. Casuística e Métodos 
  O estudo foi realizado em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) localizada na Zona 
Oeste do município de São Paulo. A amostra 
foi composta por 67 cuidadores familiares de 
pessoas com dependência, maiores de 16 
anos, que realizavam o cuidado há mais de 
dois meses, não recebiam remuneração pelo 
cuidado prestado e que eram atendidos por 
Equipes de Saúde da Família. Foi elaborado 
um questionário para avaliar a acessibilidade 
dos cuidadores aos serviços de saúde. 
 

4. Resultados 
  A maior parte (88,1%) procurava a UBS 
quando doente, 85,1% referiram ser atendidos 
nas consultas sempre que necessitavam, 
50,7% referiram aguardar mais de uma hora 
para serem atendidos, 76,1% dos cuidadores 
nunca deixou de comparecer a consultas pela 
necessidade de cuidar do familiar, porém 

dentre aqueles que já haviam faltado a alguma 
consulta, 9,0% faziam-no frequentemente. 
  Grande parte dos cuidadores (68,7%) referiu 
que a acessibilidade aos serviços de saúde era 
boa ou muito boa; 80,6% referiram não utilizar 
meios de transporte para ir ao serviço de saúde 
e a maior parte (52,2%) referiu demorar em 
média menos de 10 minutos para chegar ao 
serviço de saúde. 
  

5. Conclusão 
  Concluiu-se que a maior parte dos cuidadores 
procura atendimento na UBS pela proximidade 
da residência, leva menos de 10 minutos para 
chegar à Unidade e aguarda mais de uma hora 
para ser atendido. A demora pode afetar a 
continuidade do atendimento, já que muitos 
cuidadores somente podem contar com o 
auxílio de outras pessoas por um curto período 
de tempo.  
  A avaliação da acessibilidade pode contribuir 
para implementação de estratégias para 
melhorar o atendimento aos cuidadores 
familiares, garantindo melhor qualidade de vida 
e diminuindo a desigualdade no acesso à 
saúde, tendo em vista que se trata de um grupo 
sujeito a problemas de saúde pela sobrecarga 
e falta de auxílio no cuidado que realizam. 
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