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Resumo: : Este artigo analisa as condições de acesso da população aos serviços de saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde e aos planos privados,  
segundo áreas vulneráveis à pobreza da Região Metropolitana de São Paulo, a partir dos dados da Pesquisa de Condições de Vida, da Fundação Seade.

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde. Vulnerabilidade. Sistema Único de Saúde.

Abstract: This article examines the variables from Pesquisa de Condições de Vida, of Fundação Seade, identifying the access conditions to the  
Sistema Único de Saúde – SUS from the vulnerable population living in poor areas of the Região Metropolitana de Sao Paulo.
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Conhecer as condições de acesso e utilização de servi-
ços de saúde da população tem sido preocupação constante dos gestores, visando alcançar maior eficiência e 
qualidade das respostas do Sistema de Saúde, em particular no âmbito público. Os determinantes da utilização 
dos serviços de saúde podem ser relacionados às necessidades de saúde (morbidade, gravidade e urgência da 
doença), às características dos usuários dos serviços (demográficas, geográficas, socioeconômicas, culturais e 
psíquicas), aos serviços (tipo, prestadores de serviços e forma de pagamento) à organização (recursos disponí-
veis, características da oferta, modo de remuneração e acesso geográfico), e à política de saúde (tipo de sistema, 
modalidade de financiamento, tipo de seguro saúde, legislação e regulamentação do sistema) (TRAVASSOS; 
MARTINS, 2004).

O acesso a serviços de saúde compreende a possibilidade de utilizá-los quando necessário, sendo um con-
ceito importante para explicar seu padrão de uso. As condições de acesso refletem características da oferta de 
serviços, que facilitam ou dificultam a capacidade dos indivíduos de determinada população para utilizar os 
serviços de saúde de acordo com suas necessidades.
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A procura e a utilização de serviços estão con-
dicionadas por uma série de fatores que, segundo 
Andersen (apud TRAVASSOS; MARTINS, 2004,  
p. 191), podem ser agrupados em fatores predispo-
nentes, fatores capacitantes e necessidade de saúde. 
No primeiro grupo, de predisposição de procura, 
encontram-se variáveis relativas às características so-
ciodemográficas, como idade e sexo. No segundo, 
capacidade de consumo ou utilização, aglutinam-se 
fatores referentes à cobertura de serviços públicos 
e privados e a respectiva rede de serviços disponí-
veis. E, no terceiro, a necessidade é influenciada pela 
existência de autopercepção de problemas de saúde 
ou diagnósticos preexistentes que possam motivar o 
indivíduo a buscar atenção à saúde.

Para abordar o tema do acesso e utilização dos ser-
viços de saúde da população em áreas vulneráveis à 
pobreza, na Região Metropolitana de São Paulo, este 
estudo utiliza a base de dados da Pesquisa de Con-
dições de Vida – PCV da Fundação Seade, ano-base 
2006. São apresentados os primeiros resultados da 
pesquisa numa abordagem descritiva. Esse texto é 
complementado por artigo de Rita Barradas Barata 
(2008), nessa mesma edição, que analisa esses dados 
diante daqueles obtidos na PCV 1994 e para o Brasil 
na PNAD 2003 – Suplemento Saúde.

A partir dos dados da PCV, foi possível descrever 
os fatores relacionados às características sociodemo-
gráficas (raça/cor, sexo, idade, renda e escolaridade) 
e de capacidade de consumo, mensurada aqui pela 
posse ou não de plano de saúde, e a utilização efetiva 
dos serviços, tanto do Sistema Único de Saúde – SUS 
como da rede privada.

Desse modo, apresentam-se, na seqüência da me-
todologia da PCV, os dados sobre as características 
gerais da população da RMSP, bem como das pessoas 
que procuraram os serviços de saúde (com exceção 
de clínica ou consultório odontológico) nos 30 dias 
anteriores à pesquisa e as respectivas taxas de aten-
dimento. Na parte final, descrevem-se as condições 
de acesso da população usuária do SUS e dos planos 
privados de saúde, por meio das informações sobre 
condição de pagamento do atendimento realizado. 
Sempre que possível, foram comparados os dados 
por estrato de vulnerabilidade da população.

METODOLOGIA

A PCV consiste em uma pesquisa domiciliar por 
amostragem, que tem como objetivo captar e produzir 
informações que permitam avaliar as condições socio-
econômicas e de vida da população paulista, por meio 
de diferentes recortes analíticos: saúde, renda, habita-
ção, educação, emprego e acesso a programas sociais.

Os dados sobre acesso e utilização dos serviços de 
saúde pela população são coletados em um bloco es-
pecífico de questões da PCV. As informações, forne-
cidas pelo chefe de família ou pelo seu cônjuge, cor-
respondem a cada um dos moradores do domicílio.1 
Foram analisadas, neste trabalho, aquelas que permi-
tem identificar as condições de acesso da população 
aos serviços de saúde, com destaque para o Sistema 
Único de Saúde – SUS, que preconiza a integralida-
de da assistência e a universalidade da cobertura, de 
acordo com a Constituição Federal de 1988.

A base territorial aqui considerada é a da Região Me-
tropolitana de São Paulo, onde foram pesquisados 5.200 
domicílios, sendo 2.712 no Município de São Paulo. A 
amostra foi obtida por meio de amostragem estratifica-
da por conglomerados em dois estágios, com a unidade 
de primeiro estágio correspondendo ao setor censitário 
e, a de segundo, ao domicílio particular permanente. 

Como variável de estratificação, foi adotado o 
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS  
(FUNDAÇÃO SEADE, 2004). Esse indicador classi-
fica áreas – no caso, o setor censitário – segundo o 
grau de vulnerabilidade à pobreza da população ali re-
sidente. O IPVS consiste em uma tipologia derivada 
da combinação entre as dimensões socioeconômica 
e demográfica, gerada a partir dos dados do Censo 
Demográfico 2000. O primeiro aspecto – socioeconô-
mico – relaciona-se à renda e ao nível de escolaridade 
do responsável pela família e reflete, além da renda 
apropriada, o poder de seus membros em gerá-la. A di-
mensão demográfica expressa o ciclo de vida familiar. 
A combinação desses itens permite classificar o setor 
censitário em uma das seis categorias que expressam o 
grau de vulnerabilidade à pobreza da sua população.

Para fins de obtenção da amostra e para as análises 
apresentadas neste artigo, os seis grupos do IPVS fo-
ram agregados em dois estratos: Estrato 1 – Grupos 1 
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(nenhuma vulnerabilidade), 2 (vulnerabilidade muito 
baixa) e 3 (vulnerabilidade baixa) – e Estrato 2 – Gru-
pos 4 (vulnerabilidade média), 5 (vulnerabilidade alta) 
e 6 (vulnerabilidade muito alta).

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA  
POPULAÇÃO RESIDENTE

Em 2006, a população projetada 
para a Região Metropolitana de São 
Paulo correspondia a 19.268.059 ha-
bitantes, segundo a Fundação Seade. 
Nessa área, 64,3% dos indivíduos se 
autodeclararam brancos e 34,8%, 
negros (pretos e pardos). Em re-
lação aos estratos, verifica-se que 
os brancos representavam 72,9% 
da população, no grupo de menor 
vulnerabilidade (estrato 1), e 54,1% 
no de maior grau de vulnerabilidade 
(estrato 2), com a proporção de ne-
gros equivalendo a 25,5% e 45,7%, 
respectivamente.

Em relação ao sexo, variável in-
fluente na determinação da procura 
de serviços de saúde, os homens eram 
47,2% da população e as mulheres, 
52,8%. No estrato de menor vulne-
rabilidade, registra-se uma proporção 
um pouco mais elevada de mulheres 
(53,7%) do que no de maior vulnera-
bilidade (51,8%) (Tabela 1).

Outro fator importante na pre-
disposição de demanda por atenção 
à saúde é a idade. Na RMSP, 25,3 da 
população pertencia ao grupo etá-
rio de 0 a 14 anos, 9,1% ao de 15 a 
19 anos, 40,7% ao de 20 a 44 anos, 
15,4% ao de 45 a 59 anos, e 9,6% 
ao de 60 anos e mais. No estrato de 
menor vulnerabilidade reside uma 
população mais envelhecida, ao 
contrário das áreas mais vulneráveis. 
As crianças representavam 20,0% 
nas regiões de menor vulnerabilida-

de, passando para 31,6% nas mais vulneráveis. Para 
a população com 45 anos e mais, verificam-se pro-
porções mais elevadas no estrato 1, com 17,7% de 
pessoas de 45 a 59 anos e 13,6% de 60 anos e mais, ao 
passo que, no estrato 2, os porcentuais são de 12,6% 
e 4,9%, respectivamente.

Tabela 1
Distribuição das Pessoas, por Grau de Vulnerabilidade à Pobreza do Local 

de Residência, segundo Características Socioeconômicas
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Características 
Socioeconômicas

Região 
Metropolitana 
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta 
e Muito Alta)

Raça/Cor (1) 100,0 100,0 100,0

Branca 64,3 72,9 54,1

Negra (2) 34,8 25,5 45,7

Sexo 100,0 100,0 100,0

Homens 47,2 46,4 48,2

Mulheres 52,8 53,7 51,8

Faixa etária 100,0 100,0 100,0

0 a 14 anos 25,3 20,0 31,6

15 a 19 anos 9,1 8,7 9,5

20 a 44 anos 40,7 40,0 41,5

45 a 59 anos 15,4 17,7 12,6

60 anos e mais 9,6 13,6 4,9

Renda mensal per capita 100,0 100,0 100,0

Até 1/2 SM 21,0 11,2 32,5

De 1/2 a 1 SM 23,3 18,0 29,5

De 1 a 2 SM 23,4 25,1 21,4

De 2 a 3 SM 9,7 13,5 5,3

Mais de 3 SM 22,7 32,3 11,3

Anos de estudo 100,0 100,0 100,0

Até 3 anos 20,0 14,9 26,2

De  4 a 7 anos 29,2 25,2 34,1

De  8 a 10 anos 16,4 15,8 17,1

11 anos e mais 34,5 44,1 22,6

Posse de plano de saúde 100,0 100,0 100,0

Sim 36,8 47,3 24,3

Não 63,1 52,5 75,6

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Inclui população amarela e indígena.
(2) Refere-se à população preta e parda.
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Na RMSP, os indivíduos com renda mensal per 
capita de até um salário mínimo correspondiam a 
44,3% da população (para 21,0% o valor chegava 
no máximo a meio salário) e aqueles com três sa-
lários mínimos per capita representavam 22,7%. Por 
área de residência, há grandes disparidades, visto 
que no estrato 2 predominam pessoas com baixa 
renda, com 62,0% auferindo até um salário mínimo 
per capita por mês, proporção um pouco mais do que 
o dobro da verificada no estrato 1 (29,2%). Consi-
derando a faixa de maior renda (mais de três salários 
mínimos), as proporções são de 11,3% e 32,3%, res-
pectivamente.

Os dados de escolaridade mos-
tram que, na RMSP, 20,0% possuíam 
até três anos de estudo; 29,2%, de 
4 a 7 anos, 16,4%, de 8 a 10 anos; 
e 34,5% tinham 11 anos e mais de 
estudo. Por grupos de vulnerabi-
lidade, observa-se uma proporção 
maior de pessoas com escolaridade 
mais elevada (11 anos e mais) no 
estrato 1 (44,1%) do que no estrato 
2 (22,6%). Nas áreas mais vulnerá-
veis, predomina situação de menor 
escolaridade, fato que pode estar 
influenciado pela maior presença de 
crianças e de pessoas não alfabetiza-
das entre os idosos.

A posse ou não de plano de saú-
de tem sido associada a padrões 
distintos de demanda e utilização 
de serviços de saúde. No grupo 
de residentes em áreas menos vul-
neráveis, 47,3% possuíam plano, 
enquanto nas áreas mais vulnerá-
veis essa proporção cai para 24,3%, 
sendo que a média da RMSP atinge 
36,8%. Assim, o contingente popu-
lacional que não possui planos ou 
seguros de saúde pode ser consi-
derado usuário potencial do SUS, 
somando 63,1% da população da 
região e 52,5% e 75,6%, respectiva-
mente, nos estratos 1 e 2.

PROCURA POR ATENDIMENTO EM SERVIÇOS  
DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

A procura por serviços de saúde (excluindo-se clínica 
ou consultório odontológico) nos últimos 30 dias an-
teriores à pesquisa foi de 38,3% da população, não se 
registrando diferenças por estratos de vulnerabilidade 
à pobreza do local de residência do pesquisado. Da 
mesma forma, a proporção de indivíduos com procu-
ra foi praticamente a mesma entre brancos e negros 
(Tabela 2).

Tabela 2
Proporção de Pessoas com Procura por Serviço de Saúde, por Grau de 

Vulnerabilidade à Pobreza do Local de Residência,  
segundo Características Socioeconômicas
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Características 
Socioeconômicas

Região
Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta
e Muito Alta)

Total 38,3 38,0 38,7

Raça/Cor (1)

Branca 38,4 38,0 39,0

Negra (2) 38,5 38,8 38,3

Sexo

Homens 33,0 33,1 32,9

Mulheres 43,1 42,4 44,0

Renda mensal per capita

Até 1/2 SM 40,1 41,0 39,7

De 1/2 a 1 SM 39,0 42,0 36,9

De 1 a 2 SM 38,2 37,6 39,1

De 2 a 3 SM 43,2 44,0 40,8

Mais de 3 SM 34,1 32,8 38,6

Anos de estudo

Até 3 anos 42,2 43,8 41,1

De  4 a 7 anos 34,2 35,1 33,3

De  8 a 10 anos 33,2 35,1 31,0

11 anos e mais 34,0 33,6 35,0

Posse de plano de saúde

Sim 41,4 40,3 44,0

Não 36,6 36,1 37,0

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Inclui população amarela e indígena.
(2) Refere-se à população preta e parda.
Nota: Foi considerada apenas a última procura nos 30 dias que antecederam a pesquisa.
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As mulheres (43,1%) relataram maior procura do 
que os homens (33,0%). Esta situação pode ser ex-
plicada, em parte, por aspectos relativos à saúde re-
produtiva e, em parte, por questões relacionadas ao 
gênero, uma vez que as mulheres tendem a lidar com 
a percepção sobre o estado de saúde e a busca por 
atendimento de forma diferente dos homens.

A idade é um fator associado à necessidade de 
utilização de serviços de saúde, especialmente entre 
crianças e idosos. Assim, para a RMSP, verificou-se 
maior procura na faixa de 0 a 14 anos (42,9%), com 
declínio acentuado na de 15 a 19 anos (25,7%) e ele-
vação progressiva nos grupos etários subseqüentes, 
atingindo a maior proporção na faixa de 60 anos e 
mais (47,6%). O Gráfico 1 mostra que a situação de 
procura diferencia-se conforme os estratos de vulne-
rabilidade. Destaca-se a maior proporção de procura 
de serviços de saúde para os adolescentes das áre-
as do estrato 2 − situação provavelmente associada 
às maiores taxas de fecundidade, neste grupo etário, 
nas populações mais vulneráveis à pobreza (BRITO; 
YAZAKI; MAIA, 2006). Os indivíduos com 45 anos 
e mais também mencionaram maior procura, com 
55,4% no grupo de 60 anos e mais, nas áreas mais 
vulneráveis, e 45,3%, nas menos vulneráveis.

A busca por serviços de saúde diminui conforme 
avança a escolaridade. Assim, a procura foi de 42,2% 
para os que tinham até três anos de estudo − ressal-
tando-se que nesse grupo há um peso importante das 
crianças e de parcela de pessoas idosas −, porcentual 
que declina nas demais faixas: 34,2% na de 4 a 7 anos 
de estudo; 33,2% na de 8 a 10 anos; e 34% na de 11 
anos e mais de estudo. A mesma tendência foi obser-
vada nos dois estratos de vulnerabilidade, porém com 
porcentuais um pouco mais elevados para as pessoas 
com até dez anos de estudo, nas áreas de menor vul-
nerabilidade, e para as com 11 anos e mais, nas mais 
vulneráveis à pobreza.

A posse de plano de saúde é considerada um fator 
de capacidade de consumo de serviços de saúde. Na 
RMSP, a proporção de procura foi de 41,4% para os 
beneficiários de planos de saúde, em comparação a 
36,6% para os que não possuíam, ou seja, para usuá-
rios potenciais do SUS. Observa-se ainda que, entre 
os que tinham plano, a procura foi maior nas áreas 
mais vulneráveis 44% do que nas menos, (40,3%), o 
que pode indicar necessidade mais acentuada de cui-
dados de saúde no estrato 2.

Tipo de esTabelecimenTo de saúde

O tipo de estabelecimento mais procurado foi pos-
to ou centro de saúde (30,1%), seguido de hospital 
(23,7%), pronto-socorro (23,4%), clínica ou consul-
tório médico (20,6%) e laboratório ou centro de diag-
nóstico (1,9%) (Tabela 3).

Entre os que possuem plano, a principal porta de 
entrada no sistema foi a clínica ou consultório mé-
dico (46,1%), com pouca diferença entre os estratos 
1 e 2. Já para os que dependem do SUS, o centro 
ou posto de saúde é o mais procurado (45,4%), com 
maior intensidade nas áreas mais vulneráveis à pobre-
za (46,8%) em relação às menos (43,6%).

Outro diferencial refere-se à procura de pronto-
socorro, que foi muito mais elevada entre os usuários 
potenciais do SUS (26,9%) do que entre os beneficiá-
rios de planos de saúde (18,1%). Nos dois grupos, 
a procura por esse tipo de estabelecimento é mais 
freqüente nas áreas mais vulneráveis. Tal diferença 
pode indicar, dificuldades de acesso aos serviços ti-

Gráfico 1
Proporção de Indivíduos que Procuraram Serviços 

de Saúde, por Faixa Etária, segundo Grupo de 
Vulnerabilidade à Pobreza

Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
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Taxa de aTendimenTo  
no mesmo dia da procura

Das pessoas que procuraram 
serviços de saúde, na RMSP, 
93,5% foram atendidas no mes-
mo dia (Tabela 4), sem registrar 
diferenças significativas por área 
de vulnerabilidade à pobreza. 
Esse dado indica que a região 
apresenta bom nível de acesso 
aos serviços de saúde, entre-
tanto, é necessário investigar as 
razões do não-atendimento de 
6,5% daqueles que procuraram a 
rede de serviços.

Os homens apresentaram 
maior proporção de atendimen-
to no mesmo dia (95,4%) do 
que as mulheres (92,2%), fato 
que se repetiu tanto nas áreas 
de menor vulnerabilidade como 
nas de maior. Cabe investigar se 
essa diferença deve-se ao tipo 
de estabelecimento procurado, 
uma vez que homens tendem a 
buscar mais serviços de emer-
gência, que apresentam maior 
taxa de atendimento no mes-
mo dia, conforme explicitado 
adiante.

O grupo de 0 a 14 anos apre-
sentou maior taxa de atendi-
mento (97,0%) em relação aos 
outros grupos etários, possivel-
mente devido à existência de 

programas direcionados à saúde das crianças, inclu-
sive as campanhas de vacinação. Por estrato, observa-
se que a proporção de atendidos foi superior nas áre-
as menos vulneráveis (98,8%) do que nas com maior 
vulnerabilidade à pobreza (95,6%). A proporção de 
atendimento decresce nos outros grupos etários, 
com a menor taxa registrada na faixa de 45 a 59 anos 
(89,7%), sem diferenças significativas entre os estra-
tos de vulnerabilidade.

Tabela 3
Distribuição das Pessoas com Procura por Serviço de Saúde, por Grau de 

Vulnerabilidade à Pobreza do Local de Residência, segundo Tipo de Estabelecimento
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Tipo de Estabelecimento e 
Posse de Plano de Saúde

Região
Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta e
Muito Alta)

Total 100,0 100,0 100,0

Pronto-socorro 23,4 20,7 26,6

Hospital 23,7 25,4 21,7

Clínica ou consultório médico 20,6 25,9 14,5

Posto ou centro de saúde 30,1 24,8 36,2

Laboratório ou centro  
de diagnóstico 1,9 2,8 (1)

Outro estabelecimento (1) (1) (1)

Possui plano de saúde 100,0 100,0 100,0

Pronto-socorro 18,1 16,8 20,7

Hospital 24,5 24,8 23,8

Clínica ou consultório médico 46,1 46,5 45,3

Posto ou centro de saúde 6,8 6,1 (1)

Laboratório ou centro de 
diagnóstico 4,1 5,1 (1)

Outro estabelecimento (1) (1) (1)

Não possui plano de saúde 100,0 100,0 100,0

Pronto-socorro 26,9 24,5 28,9

Hospital 23,2 26,1 20,9

Clínica ou consultório médico 3,8 5,1 (1)

Posto ou centro de saúde 45,4 43,6 46,8

Laboratório ou centro de 
diagnóstico (1) (1) (1)

Outro estabelecimento (1) (1) (1)

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Esta categoria possui erro amostral relativo superior a 30%, limite máximo 
estabelecido para a divulgação dos dados da PCV.
Nota: Foi considerada apenas a última procura nos 30 dias que antecederam a pesquisa.

dos como de entrada no sistema ou maior gravidade 
do estado de saúde, indicando necessidade de atendi-
mento de urgência/emergência.

Já a procura por atendimento nos hospitais é ligei-
ramente mais elevada no grupo beneficiário de plano 
de saúde e no estrato de menor vulnerabilidade à po-
breza, sugerindo associação com a maior presença de 
população idosa, como descrito anteriormente.
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A variável renda mostrou-se 
associada à utilização de ser-
viços. A taxa de atendimento 
cresce progressivamente con-
forme aumenta a renda per ca-
pita mensal, passando de 91,9% 
entre os que recebem até meio 
salário mínimo para 95,0% para 
quem recebe mais de três salá-
rios mínimos.

A posse de plano de saú-
de também relaciona-se com a 
maior proporção de atendimen-
to no mesmo dia: 96,9% para as 
pessoas com plano e 91,3% para 
as que não o possuíam.

O atendimento no mesmo dia 
da procura por serviços de saúde 
variou também conforme o tipo 
de estabelecimento procurado, 
com a maior taxa registrada para 
laboratório ou centro de diag-
nóstico (97,0%), seguido por 
pronto-socorro (95,5%), clínica 
ou consultório médico (95,3%), 
hospital (95,3%) e centro ou 
posto de saúde (89,5%) (Grá-
fico 2). Este último porcentual 
indica que pelo menos 10% das 
pessoas que procuraram centro 
ou posto de saúde não conse-
guiram ser atendidas no mesmo 
dia, o que afeta majoritariamen-
te a população usuária do SUS, 
visto que 91% dos indivíduos 
que procuraram este serviço não 
possuíam plano de saúde.

Não houve diferença signifi-
cativa segundo áreas de vulne-
rabilidade à pobreza, indicando 
que as variações na taxa de aten-
dimento estão mais relacionadas 
às características da rede de ser-
viços do que ao local de residên-
cia da clientela.

Tabela 4
Pessoas Atendidas no Mesmo Dia da Procura por Serviço de Saúde,

por Grau de Vulnerabilidade à Pobreza do Local de Residência,
segundo Características Socioeconômicas
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Características 
Socioeconômicas

Região
Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta e
Muito Alta)

Raça/Cor (1) 93,5 94,0 93,0

Branca 93,8 94,0 93,6

Negra (2) 93,5 95,0 92,5

Sexo 93,5 94,0 93,0

Homens 95,4 96,0 94,8

Mulheres 92,2 92,6 91,7

Faixa etária 93,5 94,0 93,0

0 a 14 anos 97,0 98,8 95,6

15 a 19 anos 92,7 93,8 91,6

20 a 44 anos 93,0 93,9 92,0

45 a 59 anos 89,7 89,6 89,9

60 anos e mais 92,8 92,6 93,3

Renda mensal per capita 93,5 94,0 93,0

Até 1/2 SM 91,9 93,4 91,3

De 1/2 a 1 SM 93,1 92,2 93,8

De 1 a 2 SM 93,5 93,5 93,6

De 2 a 3 SM 94,9 94,5 96,1

Mais de 3 SM 95,0 95,7 93,2

Anos de estudo 93,5 94,0 93,0

Até 3 anos 92,9 93,4 92,6

De 4 a 7 anos 91,5 91,5 91,4

De 8 a 10 anos 90,6 89,6 91,9

11 anos e mais 94,6 95,1 93,5

Posse de plano de saúde 93,5 94,0 93,0

Sim 96,9 97,1 96,4

Não 91,3 90,8 91,7

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Inclui população amarela e indígena.
(2) Refere-se à população preta e parda
Nota: Foi considerada apenas a última procura nos 30 dias que antecederam a pesquisa.
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pagamenTo pelo aTendimenTo de saúde

Os dados da PCV revelam que, na RMSP, 61,8% da 
população que procurou por serviços de saúde não 
pagou pelo atendimento, utilizando-se de serviços do 
SUS. Os atendimentos restantes foram pagos dire-
tamente pela população (2,8%) ou foram realizados 
em rede credenciada por convênio ou plano de saúde 
(35,4%) (Tabela 5).

A população do estrato 1, em proporções maiores 
do que o conjunto da RMSP, pagou pelo atendimento 
(3,3%) ou procurou a rede credenciada por convênios 
ou planos de saúde (45,4%), utilizando com menor 
intensidade, mesmo que em patamares ainda signifi-
cativos, a rede do SUS (51,3%). Tal fato relaciona-se 
com a concentração mais significativa da população 
mais rica e com mais posse de convênio nos setores de 
menor vulnerabilidade, conforme apontado na análise 
das características da população da região. Já no estrato 
2, quase três quartos da população utilizaram a rede 
SUS, enquanto os demais usaram a rede credenciada 
por convênio e plano de saúde (23,8%). Não foram 
verificadas diferenças importantes entre a situação de 
pagamento pelos serviços de saúde e a distinção entre 
atendimento ambulatorial e internação.

Os dados sobre pagamento pelo atendimento per-
mitem ainda dimensionar o contingente de pessoas 
que, mesmo possuindo convênios ou planos médicos, 
procuraram serviços do SUS. Em 2006, tal fato ocor-
reu para 12,8% dos beneficiários de planos que busca-
ram a rede de serviços, sendo 11,1 % no estrato 1 e 
16,4% no estrato 2 de maior vulnerabilidade. Esse fe-
nômeno pode estar relacionado ao fato de a rede pri-
vada não contar com serviços em número satisfatório 
nas regiões de maior vulnerabilidade, ou ainda indicar 
que os planos ou convênios não fornecem cobertura 
para a totalidade dos procedimentos de saúde.

Gráfico 2
Pessoas Atendidas no Mesmo Dia da Procura por 
Serviços de Saúde, por Tipo de Estabelecimento

Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
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Tabela 5
Distribuição das Pessoas Atendidas, por Grau de Vulnerabilidade à Pobreza do Local de Residência,  

segundo Condição de Pagamento pelo Atendimento
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Condição de Pagamento
Região

Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito Baixa 
e Baixa Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade Média, Alta 

e Muito Alta)

Total 100,0 100,0 100,0

Sim 2,8 3,3 (1)

Não, utilizou rede credenciada 
pelo convênio ou plano de saúde

35,4 45,4 23,8

Não, foi atendido gratuitamente 61,8 51,3 74,1

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Esta categoria possui erro amostral relativo superior a 30%, limite máximo estabelecido para a divulgação dos dados da PCV.
Nota: Inclui atendimento em pronto-socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentário, clínica, laboratório ou outros estabelecimentos de saúde. 
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aTendimenTo odonTológico

Na RMSP, em 2006, 10,7% das pessoas que relataram 
procura por atendimento de saúde nos 30 dias ante-
riores à pesquisa foram a uma clínica ou consultório 
odontológico. Por estrato de vulnerabilidade, a busca 
por serviços odontológicos foi proporcionalmente 
maior nas áreas menos vulneráveis (13,4%) do que 
nas mais vulneráveis (7,5%). 

A importância da saúde bucal é amplamente re-
conhecida, com recomendações que indicam a visi-
ta freqüente ao dentista. Não obstante as ações para 
ampliação dos serviços de atenção à saúde bucal no 
Sistema Único de Saúde – SUS, sua participação ain-
da é proporcionalmente pequena. As informações 
sobre pagamento dos serviços utilizados, no período 
de referência da pesquisa, mostram que 62,4% pa-
garam pelo atendimento, 23,8% não pagaram, utili-
zando convênio ou plano de saúde, e apenas 11,2% 
tiveram atendimento gratuito (Tabela 6). 

PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA, SEGUNDO 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO ATENDIMENTO

Nessa seção será mostrado o perfil da população 
que recebeu atendimento de saúde, segundo condi-

ção de pagamento. Inicialmente, apresenta-se o perfil 
da população com atendimento gratuito, ou seja, os 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, seguido 
do perfil dos que utilizaram os serviços de planos ou 
convênios de saúde. São apresentadas ainda informa-
ções sobre agendamento do atendimento. Os dados 
tanto de usuários do SUS como dos beneficiários dos 
planos privados foram comparados às características 
do total da população em cada estrato de vulnerabi-
lidade. 

população aTendida graTuiTamenTe pelo sus

A PCV revela que a população com atendimento 
de saúde na rede do SUS é em sua maioria branca 
(59,0%, Tabela 7), porém em proporção inferior 
àquela verificada no total da região (64,3%, Tabela 1). 
A situação é semelhante no estrato populacional 1, 
em que a proporção de brancos que utilizaram o SUS 
é menos acentuada (66,3%) do que o total de bran-
cos (72,9%) desse estrato. No estrato 2, a distribuição 
entre brancos e negros atendidos pelo SUS (53,0% 
e 46,8%, respectivamente) é próxima à distribuição 
desses segmentos na população da RMSP (54,1% e 
45,7%, idem).

A população feminina que utilizou os serviços do 
SUS (60,0%) é superior à do conjunto das mulheres 
(52,9%), situação que ocorre nos dois estratos de 
vulnerabilidade socioeconômica (61,8% de utilização 
feminina no estrato de 1 e 58,5%, no estrato 2, em 
comparação a proporção total de mulheres de 53,7% 
e 51,8%, respectivamente).

Observou-se a utilização mais expressiva dos servi-
ços do SUS entre a população de 0 a 14 anos (32,4%, 
em comparação à participação desse segmento popu-
lacional na população total, de 25,3%). A participa-
ção das crianças também se revelou mais significativa 
nos dois estratos de vulnerabilidade socioeconômica 
(26,4% no estrato 1 e 37,3% no estrato 2) do que na 
RMSP (19,9% e 31,6%, respectivamente).

Os rendimentos médios mensais representam um 
expressivo diferencial entre a população usuária do 
SUS e o conjunto da RMSP. Na análise dos extre-
mos das faixas de rendimento, verifica-se que 31,6% 
da população usuária do SUS possuía de rendimento 

Tabela 6
Distribuição das Pessoas com Procura por Atendimento 

em Clínica ou Consultório Odontológico,
segundo Condição de Pagamento

Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Condição de Pagamento
Região

Metropolitana
de São Paulo

Total 100,0

Sim 62,4

Não, utilizou rede credenciada 
pelo convênio ou plano de saúde

23,8

Não, foi atendido gratuitamente 11,2

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
Nota: Foi considerada apenas a última procura nos 30 dias que antece-
deram a pesquisa.
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e muito alta situava-se na faixa 
de rendimento per capita de até 
meio salário mínimo mensal.

Em relação à escolaridade, a 
concentração no intervalo in-
ferior (até três anos de estudo) 
mostra-se mais expressiva na 
população usuária do SUS do 
que no conjunto da população, 
assim como nos estratos de vul-
nerabilidade 1 e 2.

população que uTilizou  
convênio ou plano de saúde

Segundo a pesquisa, as pessoas 
que utilizaram os serviços de 
planos ou convênios eram ma-
joritariamente brancas (73,4%, 
Tabela 8), proporção superior 
à verificada na população da 
RMSP (64,3%, Tabela 1). A 
situação é semelhante nos es-
tratos populacionais 1 e 2: nos 
dois casos a proporção de bran-
cos era mais expressiva entre os 
que utilizaram planos de saúde 
(79,6% e 59,6%, respectivamen-
te) do que na totalidade destes 
estratos (72,9% e 54,1%).

Verifica-se que a proporção 
de mulheres era ligeiramente 
superior entre aqueles que uti-
lizaram convênio ou plano de 
saúde (55,9%) do que no con-
junto da população (52,9%), 
situação influenciada pela dis-

tribuição no estrato 2 (57,1% de mulheres entre os 
atendidos com convênios em relação a 51,8% da po-
pulação do estrato 2). 

Situação semelhante é encontrada na população 
de 60 anos e mais, cuja concentração era maior entre 
aqueles que utilizaram convênios (11,6%) do que no 
conjunto da população (9,6%). Esse fenômeno ocorre, 
também, nas variáveis relacionadas à renda dos indi-

Tabela 7
Distribuição das Pessoas Atendidas Gratuitamente, por Grau de Vulnerabilidade 

à Pobreza do Local de Residência, segundo Características Socioeconômicas
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Características 
Socioeconômicas

Região
Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta e
Muito Alta)

Raça/Cor (1) 100,0 100,0 100,0

Branca 59,0 66,3 53,0

Negra (2) 40,5 32,9 46,8

Sexo 100,0 100,0 100,0

Homens 40,0 38,2 41,5

Mulheres 60,0 61,8 58,5

Faixa Etária 100,0 100,0 100,0

0 a 14 anos 32,4 26,4 37,3

15 a 19 anos 6,7 6,3 7,0

20 a 44 anos 32,5 31,4 33,4

45 a 59 anos 16,6 19,2 14,5

60 anos e mais 11,8 16,7 7,9

Renda mensal per capita 100,0 100,0 100,0

Até 1/2 SM 31,6 19,9 41,1

De 1/2 a 1 SM 27,1 25,2 28,6

De 1 a 2 SM 21,0 25,1 17,7

De 2 a 3 SM 7,7 12,4 3,8

Mais de 3 SM 12,7 17,4 8,9

Anos de estudo 100,0 100,0 100,0

Até 3 anos 30,0 24,4 34,9

De 4 a 7 anos 32,7 31,5 33,8

De 8 a 10 anos 16,2 17,6 15,1

11 anos e mais 21,1 26,6 16,3

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Inclui população amarela e indígena.
(2) Refere-se à população preta e parda.
Nota: Inclui atendimento em pronto socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentá-
rio, clínica, laboratório ou outros estabelecimentos de saúde. 

per capita de até meio salário mínimo, em comparação 
a 20,1% na RMSP. Em sentido oposto, a faixa mais 
elevada de rendimentos (superior a três salários míni-
mos per capita) englobava 12,7% das pessoas atendidas 
gratuitamente de 22,7% do conjunto da população. 
Situações similares são verificadas entre os estratos 1 
e 2, destacando-se que 41,1% da população atendida 
pelo SUS no estrato de vulnerabilidade média, alta 
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víduos, cuja proporção no seg-
mento mais elevado (acima de 
três salários mínimos per capita 
por mês) correspondia a 33,0% 
entre os que utilizaram convê-
nio, em comparação ao porcen-
tual de 22,7% nessa faixa de ren-
dimento na população da RMSP. 
A concentração nesse patamar 
de renda entre os que utilizaram 
convênios e planos de saúde é 
superior, indiferentemente do 
estrato de vulnerabilidade.

Seguem a mesma tendência 
os dados relacionados aos anos 
de estudo da população usuá-
ria de convênios ou planos de 
saúde. Neste grupo, mostrou-se 
mais significativa a presença de 
pessoas (53,5%) com escolari-
dade elevada (11 anos de estu-
do e mais), em relação ao con-
junto da população da RMSP 
(34,5%), fenômeno verificado 
também nos dois estratos de 
vulnerabilidade.

siTuação de marcação de 
consulTa com anTecedência

A PCV investigou a situação de 
marcação de atendimento com 
antecedência, apontando dife-
renças em relação à condição 
de pagamento. A população da 
RMSP que utilizou os serviços 
de planos de saúde marcou seu 
atendimento com antecedência 
em 64,3% dos casos, contra 
48,3% da população atendida 
pelo SUS. Essa situação menos 
favorável aos usuários do SUS 
reproduziu-se nos diferentes 
estratos de vulnerabilidade so-
cioeconômica.

Tabela 8
Distribuição das Pessoas Atendidas por Plano de Saúde, por Grau de 

Vulnerabilidade à Pobreza do Local de Residência,  
segundo Características Socioeconômicas
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Características 
Socioeconômicas

Região
Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito 

Baixa e Baixa 
Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade 

Média, Alta e
Muito Alta)

Raça/Cor (1) 100,0 100,0 100,0

Branca 73,4 79,6 59,6

Negra (2) 25,9 19,6 40,2

Sexo 100,0 100,0 100,0

Homens 44,1 44,7 43,0

Mulheres 55,9 55,3 57,1

Faixa etária 100,0 100,0 100,0

0 a 14 anos 25,2 21,8 32,9

15 a 19 anos 5,1 (3) (3)

20 a 44 anos 42,9 42,2 44,3

45 a 59 anos 15,3 16,1 13,3

60 anos e mais 11,6 15,0 (3)

Renda mensal per capita 100,0 100,0 100,0

Até 1/2 SM 5,2 (3) (3)

De 1/2 a 1 SM 17,7 13,3 27,6

De 1 a 2 SM 27,9 25,3 33,7

De 2 a 3 SM 16,2 18,3 (3)

Mais de 3 SM 33,0 39,7 18,0

Anos de estudo 100,0 100,0 100,0

Até 3 anos 14,0 12,5 17,8

De 4 a 7 anos 19,5 16,8 26,1

De 8 a 10 anos 13,0 12,2 15,0

11 anos e mais 53,5 58,6 41,0

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
(1) Inclui população amarela e indígena.
(2) Refere-se à população preta e parda.
(3) Esta categoria possui erro amostral relativo superior a 30%, limite máximo estabelecido para a 
divulgação dos dados da PCV.
Nota: Inclui atendimento em pronto- socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentário, clínica, 
laboratório ou outros estabelecimentos de saúde.
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O tempo de agendamento foi menor para os usuá-
rios de rede credenciada de planos e convênios de 
saúde do que para a população atendida pelo SUS. 
Para o primeiro grupo, a antecedência foi inferior a 
um mês para 93,9% dos que agendaram atendimento, 
enquanto no segundo tal situação ocorreu em 55,0% 
dos casos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos serviços de saúde é resultante, por 
um lado, da organização dos serviços de saúde (ofer-
ta) e, por outro, das características sociodemográficas 
e das necessidades de saúde da população (demanda). 
No Brasil, a organização dos serviços de saúde en-
volve um sistema público, de orientação universal, e 
um sistema privado constituído das modalidades de 
pagamento direto e, majoritariamente, de pré-paga-
mento através de planos e seguros de saúde. 

Os dados da PCV para a Região Metropolitana de 
São Paulo, segundo grupos de vulnerabilidade, reve-
lam condições diferenciadas de acesso e utilização 
dos serviços de saúde, de acordo com fatores rela-
cionados às características socioeconômicas, assim 
como da capacidade de consumo, mensurada pela 
posse ou não de plano ou convênio de saúde.

No estrato de menor vulnerabilidade da RMSP, 
reside população mais envelhecida, enquanto nos se-
tores mais vulneráveis há número mais expressivo de 
crianças. Com relação aos rendimentos, existe grande 
disparidade, pois no estrato 2 predominam pessoas 

com baixa renda: 62,1% auferiam até um salário míni-
mo per capita por mês, mais do que o dobro do por-
centual registrado no estrato 1 (29,1%) . Verificou-se, 
ainda, no estrato 1 uma proporção maior de pessoas 
com escolaridade mais elevada (11 anos e mais) do 
que no estrato 2. No grupo de indivíduos residentes 
em áreas menos vulneráveis, a proporção de posse de 
plano de saúde era de 47,3%, enquanto nas áreas mais 
vulneráveis diminuiu para 24,3%, sendo que a média 
da região atingiu 36,7%.

Todas essas características influenciam no aces-
so e utilização dos serviços de saúde. A procura por 
serviços de saúde foi maior entre as mulheres do que 
entre os homens, e os dados confirmam ainda que a 
idade é um dos fatores condicionantes da necessidade 
de utilização de serviços de saúde, especialmente para 
os grupos etários de crianças e idosos. A PCV mostra 
que a procura por serviços de saúde diminui conforme 
avança a escolaridade. Já a renda representa um expres-
sivo diferencial entre os usuários do SUS e o conjunto 
da RMSP. Para os primeiros, a concentração na faixa 
de rendimento per capita de até meio salário mínimo era 
de 31,6%, em comparação a 20,1% na RMSP. Já a faixa 
mais elevada de rendimentos per capita (superior a três 
salários mínimos) englobava 12,7% das pessoas atendi-
das gratuitamente e 22,7% no conjunto da população.

A posse de plano de saúde revelou-se um fator ca-
pacitante do acesso de serviços de saúde. Na RMSP, 
a proporção de procura foi de 41,4% para os que 
referiram posse de plano de saúde, em oposição a 
36,6% para os que não possuíam, ou seja, para usuá-

Tabela 9
Pessoas Atendidas que Marcaram Consulta com Antecedência, por  Grau de Vulnerabilidade  

à Pobreza do Local de Residência, segundo Condição de Pagamento
Região Metropolitana de São Paulo – 2006

Em porcentagem

Condição de Pagamento 
Região

Metropolitana
de São Paulo

Estrato 1
(Nenhuma, Muito Baixa 
e Baixa Vulnerabilidade)

Estrato 2
(Vulnerabilidade Média, Alta 

e Muito Alta)

Utilizou rede credenciada pelo 
convênio ou plano de saúde

64,3 66,0 60,7

Foi atendido gratuitamente 48,3 48,1 48,5

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida – PCV.
Nota: Inclui atendimento em pronto- socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentário, clínica, laboratório ou outros estabelecimentos de saúde.
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rios potenciais do SUS. Entre os que têm plano, a 
principal porta de entrada no sistema de saúde foi a 
clínica ou consultório médico, com pouca diferença 
entre os estratos de vulnerabilidade. Já para os que 
dependem do SUS, o centro ou posto de saúde foi 
o mais procurado, com maior intensidade nas áreas 
mais vulneráveis à pobreza. 

A busca por atendimento odontológico nos últi-
mos 30 dias foi de 10,7%, sendo mais elevada nas 
áreas menos vulneráveis. Dos que utilizaram o ser-
viço, 62,53% pagaram pelo atendimento, 23,8% não 
pagaram, utilizando convênio ou plano de saúde, e 
apenas 11,2% tiveram atendimento gratuito.

Os grupos populacionais de usuários do SUS e 
beneficiários de planos de saúde apresentam carac-
terísticas sociodemográficas distintas. Na população 
que utilizou os serviços do SUS, observou-se menor 
proporção de brancos do que entre os beneficiários 
de planos privados. Essa diferença se acentua no es-
tatro 1 de menor vulnerabilidade. As mulheres apre-
sentaram maior freqüência entre os usuários do SUS, 
especialmente no estrato 1. Entre os que possuem 
planos, a proporção de mulheres também era mais 
elevada, porém de forma mais intensa no estrato 2 de 
maior vulnerabilidade.

Em termos de composição etária, a população 
usuária do SUS registrou maior proporção de crian-
ças do que a dos planos. Esses últimos registraram 
maior concentração de adultos jovens (20 a 44 anos). 
Já entre os idosos as freqüências são semelhantes nos 
dois grupos. Porém em ambos os casos a população 
mais jovem concentrou-se no estrato 2, enquanto o 
estrato 1 apresentou mais idosos, situação que reflete 
a distribuição da população na RMSP.

Os usuários do SUS auferiram rendimentos me-
nores do que os beneficiários de planos privados. 
Nesses dois grupos de usuários, a população era mais 
pobre no estrato 2, como era esperado, porém tal fato 
é mais intenso para os usuários do SUS. Outrossim, 
a população que possui planos de saúde apresentou 
nível de escolaridade mais elevado do que os usuários 
do SUS. Isso se repete na comparação por estratos de 
vulnerabilidade.

Vale destacar que os beneficiários de planos resi-
dentes no estrato de maior vulnerabilidade apresenta-
ram escolaridade superior à média da RMSP e que as 
pessoas que utilizaram planos ou convênios privados 
de saúde conseguiram marcar seu atendimento com 
antecedência com maior freqüência do que as aten-
didas pelo SUS.
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