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Como a população ava-
lia o sistema de saúde?
Quantos têm acesso a
postos de saúde, hospi-
tais e medicamentos?
Quantos se utilizam de

planos de saúde? Que doenças predo-
minam nas casas brasileiras? Essas são
algumas das perguntas que a Pesquisa
Mundial de Saúde pretende responder.
Desenvolvido simultaneamente em
vários países, o estudo é coordenado
no Brasil pela Fiocruz.

A pesquisa faz parte de um pro-
jeto desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) que irá avali-
ar o desempenho dos sistemas de saú-
de dos países membros. Trata-se de
um inquérito populacional para cole-
tar informações sobre o estado de saú-
de do brasileiro, avaliação de progra-
mas de saúde, bem como sobre a
qualidade da resposta dos serviços de
saúde. Pretende-se construir, no Brasil,
uma base para o desenvolvimento de
inquéritos sistemáticos no campo da
avaliação do desempenho dos sistemas
nacionais de saúde.

Internamente, a pesquisa tem o
objetivo principal de desenvolver ou
aperfeiçoar um instrumental para a ava-
liação do sistema nacional de saúde.
Nesse sentido, o instrumento original-
mente proposto pela OMS em 2000 foi
inteiramente revisto e modificado, de-
senvolvendo a adaptação necessária às
particularidades brasileiras. Para citar um
exemplo, a pesquisa original não con-
templava a avaliação da cobertura de
programas de saúde, módulo conside-
rado essencial para avaliação do desem-
penho do sistema nacional de saúde.

Cinco mil famílias brasileiras
participaram das entrevistas

O Ministério da Saúde, através
da Fiocruz, vai avaliar o desempenho
do sistema de saúde do Brasil e co-
nhecer melhor as condições de saú-
de da população brasileira. Cerca de
cinco mil famílias foram entrevista-
das em todo o Brasil, e os resultados
finais serão divulgados provavelmen-
te até dezembro deste ano. Os da-
dos servirão para o Ministério traçar
diretrizes para aprimorar o sistema de

saúde brasileiro e serão
também encaminhados à
Organização Mundial de
Saúde (OMS).

Os entrevistados res-
ponderam a perguntas sobre
seu estado de saúde, fatores
de risco (fumo, álcool, ativi-
dade física, nutrição, fatores
ambientais), diagnóstico e
tratamento de problemas
crônicos, acesso a programas
de saúde, respeito aos direi-
tos dos usuários do sistema
de saúde e gastos das famí-
lias em saúde. Segundo Célia
Landmann, coordenadora da
pesquisa, pretende-se lançar
uma publicação voltada à so-
ciedade com os resultados e
tornar a pesquisa periódica.

Os questionários fo-
ram aplicados em domicíli-
os localizados em 250 se-
tores censitários, sorteados
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), conforme o Censo
de 2000. Em cada setor, foram visita-
das 20 residências, nas quais foi sorte-
ado um morador, de tal forma que a
amostra seja representativa de todas
as faixas etárias, sexo e classes soci-
ais. Todos os estados participaram do
estudo, envolvendo um total de 191
municípios.

Em Olaria, bairro do Rio de Ja-
neiro, o fisioterapeuta Ronaldo Alves
Caloiero, de 37 anos, foi um dos en-
trevistados e achou importante se fa-
zer uma pesquisa desse porte. “É re-
almente necessário perguntar para o
usuário dos serviços, ou seja, à popu-
lação, sobre o que precisa melhorar
no sistema. Agora, resta saber se o Mi-
nistério vai cumprir mesmo a promes-
sa de investir nas áreas apontadas pela
população”, disse ele, que entrou na
justiça contra um plano de saúde que
não cobre a operação de redução de
mama de sua mulher, que está com
problemas de coluna. “Dizem que a
cirurgia é estética”.

No outro extremo do Brasil, em
Olinda, Pernambuco, a cabeleireira
Edna Bezerra dos Anjos, de 56 anos

classificou a saúde no Brasil como muito
ruim. “Quando a gente precisa, encon-
tra muitas portas fechadas. Uma amiga
minha, por exemplo, há um ano teve
aneurisma cerebral e passou uma se-
mana num hospital que não tinha lei-
to, esperando para fazer uma tomo-
grafia. Quando fizeram a tomografia ela
já estava morrendo”, desabafou Edna.

Em cada estado, a pesquisa tem
um coordenador local responsável
pela equipe de entrevistadores, que
ao visitarem os domicílios se identifi-
cam através de crachás da Fiocruz,
do Ministério da Saúde e uma mochi-
la da Pesquisa. As informações são to-
talmente confidenciais e os dados de
identificação das pessoas e domicíli-
os são removidos do questionário e
substituídos por um código. As infor-
mações serão utilizadas apenas para
fins estatísticos.

Dúvidas sobre a pesquisa po-
derão ser esclarecidas pela coorde-
nação local, ou pela coordenação
geral localizada no Depto de Infor-
mações em Saúde da Fiocruz, pelo
telefone (21) 2560-8156.
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Crachás identificaram as equipes da pesquisa
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