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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO. O acesso a serviços de saúde e medicamentos é amplamente discutido 

e meta a ser alcançada por diversos países. Entretanto, diversos fatores podem vir a ser 

barreiras que determinam a restrição de acesso para os usuários. Dentre os fatores que 

podem causar este comprometimento está a violência urbana, aqui conceituada como 

conflitos armados dentro de um território limitado. OBJETIVO. Avaliar se, através da 

revisão da literatura, há comprometimento do acesso a serviços de saúde e 

medicamentos devido à violência urbana. METODOLOGIA. Revisão integrativa da 

literatura. A composição das palavras-chave foi desenhada através do método PICOT. A 

busca dos artigos foi realizada inteiramente online, em setembro de 2019 e, novamente, 

em outubro de 2019, nos bancos de dados LILACS, PubMed e Science Direct. Foram 

incluídos os estudos publicados entre 2008 e 2018, nos idiomas inglês, português e 

espanhol. Não foram consideradas neste estudo as publicações em forma de cartas e 

editorias, reportagens e capítulos de livro. RESULTADOS E DISCUSSÃO. Dos 1014 

artigos resultantes da busca nas três plataformas, 30 foram selecionados após aplicação 

dos critérios de exclusão, análise do título, análise do resumo e leitura integral do texto. 

Os resultados foram tabulados por autor, ano de publicação, continente de origem do 

estudo e sumário de resultados. A maioria dos estudos selecionados relata  restrição de 

acesso aos serviços de saúde e medicamentos, com exceção de dois artigos. Os 

programas de saúde mais afetados pela violência urbana são os referentes à saúde 

reprodutiva da mulher, incluindo saúde materna, os programas de HIV/AIDS e as 

campanhas de vacinação. Os artigos também foram avaliados pelos níveis de evidência. 

Entretanto, os estudos incluídos nesta seleção foram considerados de baixo nível de 

evidência. CONCLUSÃO. Pode-se afirmar que a violência urbana é fator de 

comprometimento do acesso a serviços de saúde e medicamentos, Porém a literatura é 

escassa principalmente no que tange o acesso a medicamentos. Os medicamentos 

necessitam de maior notoriedade no que tange ao acesso. As barreiras de acesso a partir 

de relatos dos usuários que vivenciam a exposição à violência urbana são primordiais 

para compreensão deste fenômeno. Desta forma, estratégias poderão ser formuladas 

para facilitar o acesso aos serviços de saúde, bem como aos medicamentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso aos serviços de saúde, Acesso aos medicamentos, 

violência. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION. Access to health services and drugs is widely discussed and an 

objective to be achieved by many countries. However, several factors may turn out to be 

barriers that restrict access for users. Among the factors that can cause this relation is 

urban violence, described here as armed conflicts within a limited territory. 

OBJECTIVE. To assess whether, through the literature, there is compromised access to 

health services and medicines due to urban violence. METHODOLOGY. Integrative 

literature review. The composition of the keywords was designed using the PICOT 

method. The articles were searched entirely online between September and October 

2019 in the LILACS, PubMed and Science Direct databases. Studies published between 

2008 and 2018 in english, portuguese and spanish were included. This study did not 

consider publications in the form of letters and editorials, reports and book chapters. 

RESULTS AND DISCUSSION. From 1014 articles resulting of the search in the 

platforms, 30 were selected after applying the exclusion criteria, title analysis, abstract 

analysis and full text reading. Results were tabulated by author, year of publication, 

origin continent of study and summary results. Most of the selected studies report 

restricted access to health services and medicines, except for two articles. The health 

programs most affected by urban violence are women's reproductive health, including 

maternal health, HIV / AIDS programs, and immunization campaigns. The articles were 

also evaluated by the levels of evidence. However, the studies included in this selection 

were considered as low level of evidence. CONCLUSION. It can be said that urban 

violence is a factor that impairs access to health services and medicines, but there is a 

need to address the issue more. Medicines need greater notoriety regarding access. The 

barriers to access from reports of users who experience exposure to urban violence is 

paramount for understanding this phenomenon. Thus, strategies could be formulated to 

facilitate access to health services as well as medicines. 

 

KEYWORDS: access to medicines, access to health services, health services 

accessibility, violence.  
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso a serviços de saúde, incluindo os medicamentos, nem sempre é 

alcançado conforme o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018). 

Meta constantemente discutida por esta organização, o acesso, definido por Donabedian 

(1972) como a disponibilidade do serviço mediante necessidade do usuário, depende 

diretamente de alguns fatores que determinam barreiras ou não para a entrada nos 

serviços ou a continuidade dos mesmos (PERCHANSKY E THOMAS, 1981). A falta 

de acesso aos serviços pode levar a consequências como aumento de mortalidade, 

incluindo a mortalidade materna e infantil, aumento de casos de doenças prevenidas por 

vacinas, aumento na incidência de doenças infecciosas e de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT).  

Vários são os fatores que podem interferir no alcance dos serviços de saúde 

pelos usuários. Perchansky e Thomas (1981) entenderam que o acesso poderia ser 

dimensionado a partir de características como a disponibilidade do serviço, a adequação 

entre usuário e sistema, a capacidade aquisitiva, a acessibilidade e a aceitabilidade do 

serviço. Frenk (1985) agrupou o que ele considerou como obstáculos ao acesso em três 

categorias: geográficos, financeiros e organizativos.  

Além dos fatores já citados, a violência urbana pode surgir como outra barreira 

que dificulta ou até mesmo impede que o usuário acesse o serviço em momento de 

necessidade. Segundo a OMS (2002, 2018), países subdesenvolvidos têm maiores 

dificuldades quanto à questão do acesso, muitos deles pelo fato de seus territórios 

estarem expostos à violência urbana. Esse tipo de violência pode ser caracterizado por 

um território limitado que vivencia constantes conflitos armados, que tem diversos 

motivos como causa.   
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A revisão integrativa é uma ferramenta que consiste na análise da literatura 

disponível sobre determinado tema. Este foi o método escolhido para este estudo que 

tem por objetivo avaliar se a violência urbana é fator determinante para o acesso aos 

serviços de saúde e aos medicamentos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ACESSO E ACESSBILIDADE: CONCEITUAÇÃO 

 A dificuldade de acesso a serviços de saúde, incluindo aqui também o acesso 

medicamentos essenciais, ainda é uma realidade em nível mundial. A Organização 

Mundial de saúde (OMS) divulgou em 2018 um relatório de metas pontuando o acesso 

integral aos serviços como propósito a ser atingido até 2030 (OMS, 2018).  

Entretanto, é preciso ter dimensão do que significa o acesso aos serviços de 

saúde. Os conceitos de acesso estão presentes na literatura há alguns anos. Segundo 

Sanchez e Ciconelli (2012), autores como Aday e Andersen e Ronald e Newman, ainda 

nos anos 70, consideraram elementos importantes em relação ao acesso as 

características populacionais e disponibilidade organizacional e geográfica, além dos 

determinantes individuais. Os autores apontam ainda que Perchansky e Thomas 

trouxeram o argumento de que o acesso poderia ser avaliado através de indicadores da 

passagem do indivíduo pelo sistema de saúde. Donabedian, McIntyre e Mooney são 

apontados como os responsáveis por incoporarem a noção de liberdade para uso dos 

serviços de saúde ao conceito de acessibilidade.  

 A discussão sobre o acesso a serviços de saúde contempla sua definição, 

barreiras e fatores determinantes que envolvem o evento acesso. O primeiro aspecto a 

ser abordado é o uso da palavra acesso como muitos autores preferem (Andersen, 

Perchansky e Thomas, Frenk são alguns deles) ou se acessibilidade, como no caso de 

Donabedian (1972). O autor entende por acessibilidade: 

algo adicional à mera presença ou ‘disponibilidade’ de um recurso em 

um certo lugar e momento dado. Compreende as características do 

recurso que facilitam ou dificultam o uso por parte dos clientes 

potenciais (DONABEDIAN, 1972 apud GIOVANELLA; FLEURY, 

1996). 

Andersen (1995) simplificou o conceito definindo como a entrada no serviço de 

saúde e a continuidade de atendimento no mesmo, entendido também como “acesso 

efetivo”. Na interpretação de Travassos e Martins (2004), a partir do escrito por 

Andersen, o acesso seria “um dos elementos dos sistemas de saúde, dentre aqueles 

ligados à organização dos serviços”. 
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Perchansky e Thomas (1981) discutiam sobre a conceituação de acesso, 

argumentando que para alguns o acesso se traduzia nas barreiras existentes que 

impediam ou facilitavam a entrada em um serviço. Para outros autores, o acesso 

considerava igualdade tanto na entrada dos serviços como na necessidade do usuário. 

Após a análise de diferentes conceitos, os autores entenderam que o acesso consistiria 

no “grau de ajuste” entre o usuário e o sistema. E definiram as dimensões de acesso: 

Disponibilidade (avaiability) - refere-se ao volume e tipo de serviços ofertados. 

Avalia a adequação da oferta de profissionais, medicamentos, insumos e serviços à 

população assistida; 

Acessibilidade (accessibility) – avalia a localização dos serviços em relação a 

localização da população, considerando a distância e gastos com transporte para acessar 

os serviços; 

Adequação (accomodation) – organização dos sistemas e como os usuários se 

adaptam a esse tipo de organização; 

Capacidade aquisitiva (affordability) – avalia o preço do serviço e a capacidade 

de pagamento do usuário; 

Aceitabilidade (acceptability) – a relação criada entre os usuários e o serviço de 

saúde, considerando a aceitação do modelo do serviço.  

Frenk (1985) contribuiu para a conceituação de acesso a partir da construção de 

um fluxo de eventos entre precisar e conseguir obter o serviço. A sistematização é 

ilustrada na figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistematização do fluxo de acesso aos serviços de saúde na 

concepção de Frenk (1985), adaptado pela autora.  

Necessidades 

de saúde 

Desejo de 

obter 

cuidados de 

saúde 

Procura 
Entrada no 

serviço 

Continuidade 

dos cuidados 



16 

 

Segundo Luiza (2003), referindo-se ao autor anteriormente citado, os obstáculos 

que dificultam o acesso aos serviços de saúde são dispostos da seguinte maneira: 

Obstáculos geográficos: considera distância e tempo de transporte do usuário até 

o serviço. 

Obstáculos financeiros: preços aplicados ao serviço e capacidade de pagamento 

pelo usuário. 

Obstáculos organizativos: neste caso, devem-se considerar os obstáculos tanto 

para entrada no serviço quanto os obstáculos que interferem na continuidade do 

atendimento. 

Através dos conceitos apresentados, pode-se entender que o acesso ou 

acessibilidade estão intrinsicamente ligados aos seus determinantes. São múltiplas as 

barreiras que impedem o acesso aos serviços, tais como: sistemas de saúde com 

recursos insuficientes, falta de profissionais de saúde suficientemente qualificados, 

desigualdades entre e dentro dos países, exclusão, estigma, discriminação e direitos 

exclusivos de comercialização são alguns deles (SGNU, 2016). 

A partir desta constatação, outro aspecto de avaliação do acesso foi citado por 

Travassos e Martins (2004). As autoras refletem sobre o termo cobertura efetiva, que 

tem origem na OMS. A cobertura efetiva seria uma medida de acesso que avalia a 

necessidade dos usuários obterem serviços e quais foram efetivamente acessados 

(acesso potencial e acesso realizado, respectivamente). Apesar de ser uma medida 

bastante coerente na teoria, quando se pensa na prática, haveria grande dificuldade em 

conseguir essas informações. Outra dificuldade desta mensuração seria qualificar se 

quem recebeu o serviço realmente necessitava. 

Independente da escolha da abordagem conceitual e partindo dos determinantes 

e obstáculos desenvolvidos por  Perchansky e Thomas (1981) e Frenk (1985), é 

perceptível que há de se levar em consideração os fatores que permeiam o acesso e estes 

devem ser relativizados (LUIZA, 2003). Os sistemas de saúde dos diferentes países não 

têm as mesmas características. Portanto, se levar em consideração que no Brasil o 

Sistema Único de Saúde garante acesso universal e gratuito, o aspecto obstáculo 

financeiro ou capacidade aquisitiva não seria uma questão para os usuários brasileiros. 
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Não se pode dizer o mesmo do sistema de saúde dos Estados Unidos da América 

(EUA), onde a maior parte dos serviços de saúde é pago. Portanto, deve-se considerar 

que o acesso, de acordo com vários autores, é dependente do contexto e que, ainda que 

um serviço seja ofertado, se não há acesso a ele, o serviço torna-se ineficaz (GOLD, 

1998; WHO, 2001; LUIZA, 2003).  

 

2.2. ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

O acesso aos serviços de saúde é uma dificuldade entre diferentes nações e 

objetivo a ser alcançado por todas elas. De acordo com Obrist e colaboradores (2007), a 

falta de acesso aos serviços de saúde resulta em consequências danosas para a 

população, principalmente para os mais pobres. Os autores ainda afirmam que mesmo 

as melhores tecnologias diagnósticas, vacinação e medicamentos têm pouco impacto na 

saúde geral de uma população se não atingir a camada mais vulnerável. 

 As barreiras que impedem o acesso aos serviços de saúde podem reduzir ações 

de prevenção, promoção e proteção à saúde. Seria a ineficácia do sistema pela falta de 

acesso (LUIZA, 2003). É possível exemplificar a ineficácia diante da falta do acesso 

através de dados do relatório estatístico da OMS (2018). Este informa que um dos 

aspectos que necessita de atenção atualmente é a saúde reprodutiva da mulher. Segundo 

os dados apresentados, aproximadamente 303.000 mulheres morreram, em 2015, por 

causas relacionadas à saúde reprodutiva, sendo 64 % destas mortes na região africana. A 

recomendação da OMS é que as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de 

qualidade, desde antes da gestação até o pós-parto.  

Um estudo realizado na região sul do Brasil sobre o acesso das gestantes ao pré-

natal mostrou não só a existência de barreiras geográficas, disponibilidade de serviços e 

custos diretos e indiretos que dificultam o acesso, mas também as barreiras individuais 

das gestantes que não aceitavam o atendimento pelo profissional de enfermagem. O 

estudo também afirma que diferenças na capacidade individual de superação de 

obstáculos das gestantes foram decisivas na questão do acesso (DUTRA et al, 2015). 

Além da saúde reprodutiva da mulher, o relatório da OMS (2018) também 

pontua outro problema. Apesar da leve redução no número de pessoas vivendo com 
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HIV, a estimativa é que aproximadamente um milhão de pessoas tenham morrido por 

causas relacionadas à doença, das quais 120 mil são crianças menores de 15 anos. A 

dificuldade de acesso aos serviços e consequentemente, ao tratamento, se dá pela 

discriminação, estigma da doença, pobreza, falta de moradia e criminalização de 

comportamentos como justifica o relatório Global AIDS Update (UNAIDS, 2019).  

O Brasil possui um dos melhores programas de HIV/AIDS do mundo, em parte, 

pela garantia de acesso ao tratamento antirretroviral (TARV) de forma gratuita pelo 

governo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; COUTINHO et al, 2018). Vieira e 

colaboradores (2014) relatam que além do Brasil, Moçambique e África do Sul também 

contam com distribuição gratuita do TARV, entretanto apenas 65,46% e 45,6% dos 

usuários destas localidades tem acesso ao tratamento, respectivamente.  O acesso à 

terapia medicamentosa, não só no caso do HIV, mas em tantas outras doenças 

infecciosas, como também no caso das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é 

muitas vezes imprescindível para a manutenção da vida.  

 

2.3. ACESSO A MEDICAMENTOS 

O acesso a medicamentos, de acordo com a OMS, é a capacidade de se obter o 

medicamento através de distribuição gratuita ou compra de forma equitativa (WHO, 

1988). Entretanto, é compreendido atualmente que o acesso a medicamentos não 

consiste apenas em receber ou comprar medicamentos, mas sim, conforme o conceito de 

Bermudez e colaboradores (1999) na “relação entre a necessidade de medicamentos e a 

oferta dos mesmos, na qual essa necessidade é satisfeita no momento e no lugar 

requerido pelo paciente (consumidor), com a garantia de qualidade e a informação 

suficiente para o uso adequado”.  

Emmerick (2012, pág.12), cita a complexidade de se compreender o “acesso a 

medicamentos”: 

O constructo “acesso a medicamentos” é complexo e 

multidimensional. Para compreendê-lo, pode-se adotar as mesmas 

dimensões do acesso de maneira geral, ou ainda o acesso a serviços e 

ou cuidados de saúde. Contudo, o acesso a medicamentos possui 

questões específicas que devem ser consideradas, pois este pode 

concretizar-se dentro do sistema de saúde por intermédio do acesso ao 

serviço ou “fora” do sistema de saúde por decisão autônoma do 
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indivíduo apontando, portanto, preocupações sanitárias específicas 

quanto à sua utilização. Assim, o acesso a medicamentos deve estar 

contido dentro de uma cadeia de procedimentos que visem promover o 

seu uso racional (EMMERICK, 2011). 

 

Alguns fatores podem ser determinantes no acesso a medicamentos, a saber: o 

poder de compra, por exemplo, que consiste na interação entre o preço do medicamento 

e a capacidade aquisitiva do usuário; a disponibilidade, ou seja, o medicamento estar 

disponível para o usuário no momento em que o mesmo apresenta a necessidade; a 

acessibilidade geográfica, que leva em consideração o tempo e o percurso realizado pelo 

usuário até o medicamento; e a adequação, também explicada como a aceitabilidade do 

medicamento pelo usuário (BERMUDEZ & LUIZA, 2004).  

 Nota-se a similaridade entre os determinantes do acesso a medicamentos e os 

determinantes da conceituação de acesso em geral. Isso ocorre muito provavelmente 

pelo fato dos medicamentos estarem inseridos no contexto de serviços de saúde, 

fazendo parte deste. 

 O acesso a medicamentos essenciais é considerado uma das metas do milênio 

(LEACH et al, 2005). Nada mais coerente, partindo da premissa de que a intervenção 

terapêutica é a mais comumente utilizada para o tratamento das doenças e que dois 

bilhões de pessoas, no mundo, são privadas deste acesso (OPS/OMS, 2004). 

 De acordo com Hunt e Khosla (2008), “as políticas, regras e instituições 

existentes em âmbito nacional e internacional são os principais responsáveis por essas 

privações e desigualdades extremas”. Ainda segundo eles, o preço dos medicamentos 

praticado pela indústria é um grande obstáculo para o acesso pelas classes mais 

vulneráveis. Classe esta que também não é foco das inovações científicas exploradas 

pela indústria farmacêutica.  

No Brasil, o acesso a medicamentos de forma gratuita é assegurado pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). Para o alcance do descrito na constituição, o 

Estado precisou criar políticas públicas como a Política Nacional de Medicamentos 

(PNM), no ano de 1998, visando garantir “a necessária segurança, eficácia e qualidade 

dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais” (BRASIL, 2002). Enquanto que a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), criada em 2004, conceitua e qualifica os serviços da 
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Assistência Farmacêutica (AF), bem como estimula a produção de medicamentos, a 

capacitação de recursos humanos e garante o acesso aos serviços (BRASIL, 2004). 

Após a criação das políticas de medicamentos citadas, alguns marcos de 

fortalecimento dessas políticas foram reconhecidos. É o caso da criação da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) que contempla medicamentos e 

insumos necessários para a maioria dos problemas de saúde enfrentados pelo país 

(BRASIL, 2018). A RENAME tem como propósito orientar a seleção, distribuição 

aquisição e produção nacional de medicamentos essenciais, sendo base para 

organização das listas estaduais e municipais no âmbito do SUS (FIGUEIREDO et al, 

2014). 

O processo de evolução da AF contou também com a organização a partir de 

níveis de gestão tendo por finalidade a garantia do acesso e qualidade dos 

medicamentos. São estes os componentes da AF: 1) o componente básico que consiste 

na centralização da aquisição de medicamentos essenciais à atenção básica; 2) 

componente especializado que tem por finalidade promover o acesso aos medicamentos 

de tratamento ambulatorial com custo mais elevado ou maior complexidade, seguindo 

as definições dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); 3) por fim, o 

componente estratégico que foca nos medicamentos e insumos de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos com perfil endêmico e 

importância epidemiológica (BRASIL, 2018). 

Entretanto, apesar da criação de políticas públicas e programas que visam 

garantir o acesso, como o Programa Farmácia Popular, o acesso a medicamentos ainda 

tem se mostrado grande desafio para o Brasil. A indisponibilidade dos medicamentos 

essenciais, por exemplo, foi pauta de reunião do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS), que gerou uma nota técnica divulgando as principais dificuldades 

dos estados na compra de medicamentos para assegurar a disponibilidade dos mesmos. 

Entre as dificuldades citadas têm-se licitações desertas, descumprimento de prazos pelos 

fornecedores e aumento desproporcional do preço. O valor monetário afeta também os 

usuários que precisam comprar medicamentos não disponíveis pela rede pública por 

motivos de falta ou por não fazer parte dar RENAME (BOING et al, 2013; CONASS, 

2014). 
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O financiamento tem sido aspecto importante na dificuldade de acesso a 

medicamentos. Segundo Bermudez (2019), o comprometimento do acesso a 

medicamentos no Brasil tem como fator determinante a recente Emenda Constitucional 

(EC) 95 do ano de 2016, que estabelece o teto dos gastos públicos, o que inviabilizaria a 

manutenção da estrutura atual e a incorporação de novas tecnologias no sistema de 

saúde, visto os preços extorsivos praticados pelas indústrias farmacêuticas no atual 

contexto. O autor questiona um possível desmonte do SUS, visto o recente debate sobre 

para “definição de pacotes de benefícios a ser coberto pelo SUS”, recomendado pelo 

Banco Mundial.  

Outro aspecto que precisa ser mencionado é a mudança nos blocos de 

financiamento do SUS. A Portaria 204, de 29 de janeiro de 2007, regulamentava o 

financiamento em blocos, através do repasse de verba fundo a fundo e a AF possuía um 

bloco próprio de repasse, que incluía os medicamentos disponibilizados pelos três 

componentes (básico, estratégico e especializado) (BRASIL, 2007). Entretanto, a 

Portaria 3.992, de 28 de dezembro de 2017 alterou o financiamento no âmbito do SUS. 

O repasse de verbas se dá para apenas dois blocos, sendo eles: custeio das ações e 

serviços públicos de saúde e investimento na rede de serviços públicos de saúde. 

Significa dizer que além da AF ter deixado de ser um bloco específico, ainda passou a 

depender da decisão do gestor do fundo sobre como os repasses serão utilizados dentro 

da rede de saúde (BRASIL, 2017).  

A Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos (PNAUM), considerada uma das ações de fortalecimento da atenção 

básica, realizou estudo de base populacional, fazendo inquéritos domiciliares (BRASIL, 

2018, OLIVEIRA 2016). Uma das vertentes deste estudo foi o acesso a medicamentos 

para doenças crônicas no Brasil. Após o inquérito, 94,3% dos usuários referiram ter 

acesso total a medicamentos para DCNT, que podem variar segundo algumas 

especificidades, tais como classe de medicamentos e sua fonte de obtenção. O estudo 

também apresenta um resultado de 72,3% de acessibilidade geográfica para as farmácias 

pertencentes ao SUS. Este resultado foi muito semelhante às farmácias privadas 

(72,4%). A principal diferença de resultados entre farmácias privadas e farmácias do 

SUS ocorreu no quesito disponibilidade. As farmácias do SUS apresentaram um 

resultado de 45,2 % contra os 88,5% das farmácias privadas (OLIVEIRA et al, 2016).  
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A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada entre os anos de 2017 e 

2018, mostra que para famílias com renda até R$ 1.908,00, os medicamentos são 

responsáveis pelo comprometimento de 4,2% do orçamento familiar correspondendo a 

71,2% do dispêndio com saúde (IBGE, 2019). O estudo corrobora a informação de 

Garcia (2013) que o gasto com medicamentos afeta principalmente as famílias de menor 

renda, visto que, segundo a POF, os gastos com medicamentos para a classe que recebe 

acima de R$ 23.850,00 representou apenas 1,4% do orçamento familiar.  

Percebe-se que apesar dos esforços para a garantia do acesso a medicamentos 

essenciais, parte da população ainda não está contemplada. São necessárias mudanças 

nas políticas e estratégias sobre medicamentos, de forma a alcançar a universalidade 

(OPAS, 2013). 

 

2.4. A VIOLÊNCIA URBANA 

 A dificuldade de conceituação do fenômeno violência é comentada entre os 

autores que abordam o tema (PAVIANI, 2016; RISTUM e BASTOS, 2004).  De forma 

muito simples, a definição em dicionário traz a violência como “ato de crueldade, 

emprego de meios violentos, fúria repentina, qualidade ou característica de violento” 

(MICHAELIS, 2019). Entretanto, essa definição não leva em consideração vários 

aspectos relacionados ao fenômeno da violência como tempo e espaço, fatores culturais, 

realidade social e histórica, entre outros (PAVIANI, 2016).  

 Apesar da existência de diferentes conceitos, criados muitas vezes a partir de 

critérios confusos e que dificultam o uso pelo pesquisador, a OMS desenvolveu seu 

próprio conceito de violência, visto que esta tem sido discutida como fator impactante 

nas questões de saúde pública (RISTUM e BASTOS, 2007; DALBERGH e KRUG, 

2007).  Segundo a WHO (1996), violência é: 

“o uso intencional de força física ou poder, real ou como ameaça 

contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tem grande probabilidade de resultar em ferimentos, morte, 

danos psicológicos, desenvolvimento prejudicado ou privação” 

(WHO, 1996, pag.5). 
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 Conceituar isoladamente o fenômeno violência é particularmente difícil e a 

conceituação de suas variações também passa por adversidades. A WHO (1996) 

conceitua como violência coletiva a prática de atos violentos por membros que fazem 

parte de determinado grupo. Guerras, conflitos políticos, genocídios e organizações 

criminosas são alguns exemplos de violência coletiva. Sampaio (2011) reflete sobre a 

questão da violência urbana que, apesar de amplamente discutida, ainda não possui 

definição satisfatória, mas parece englobar os atos violentos ocorridos dentro dos 

limites de uma cidade. Em Chame o ladrão: as vítimas da Violência no Brasil (1981), 

Oliven afirma que o termo violência urbana indicaria que a cidade é a causa da 

violência quando na verdade é apenas o espaço delimitado onde esta ocorre.   

A dificuldade de se obter um conceito de violência urbana já existente resultou 

na reflexão a partir dos conceitos e ideias acima explorados e, através da união destes, 

para fins desta pesquisa, foi compreendido que a violência urbana consiste na violência 

praticada por grupos de interesses políticos, religiosos, financeiros ou que, independente 

da motivação, levam a conflitos armados e práticas violentas dentro de um limite 

territorial. 

 A violência é uma questão social que varia entre as culturas, as sociedades e 

também possui conformações de acordo com o momento histórico (MICHAUD, 1989). 

Segundo Maffesoli (1987), a violência tem papel central na estruturação do fato social 

por portar uma essência ritualística, de centralidade subterrânea, a partir da qual é 

determinada a vida em sociedade.  

Parece claro que a violência urbana pode atingir qualquer população em 

qualquer território. Entretanto, de acordo com Oliven (2010), historicamente, a 

violência urbana é característica de áreas de baixa renda, que são constantemente 

oprimidas pela força policial e tem seus percalços minimizados sob a alcunha de 

vitimização.  

Algumas metrópoles, como Nova York, passaram por situações de violência 

urbana como descrito por Costa (1999). A autora exemplifica o fenômeno violento 

através da ação das gangues nova iorquinas nos anos 70. Cita também o exemplo de 

algumas outras grandes capitais mundiais que viveram um aumento de homicídios e 

crimes violentos em determinados períodos. Países como o Afeganistão e a Angola 
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também estão incluídos em territórios violentos por conta do cotidiano de conflitos 

armados, assim como o Iraque (OMS, 2002). 

  O Brasil, de acordo com a United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) (2019), é o país da América Latina com a segunda maior taxa de homicídios, 

atrás apenas da Venezuela. O Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) (2019) corrobora a informação enfatizando que em 2017 a taxa de 

homicídio de 31,6 mortes para cada cem mil habitantes foi o maior índice identificado 

no país (Figura 2).  

Figura 2 – Evolução do número e taxa de homicídios entre 2007 e 2017.  

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência 

de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações 

sobre Mortalidade - SIM. IPEA, 2019.  

 As regiões Norte e Nordeste se destacaram pelo aumento do número de homicídios. As 

regiões Sudeste e Sul apresentaram redução discreta nestes índices referência (IPEA, 2019).  

Manso e Dias (2018) apontam como causa para estes resultados a briga de facções por expansão 

do território de venda de drogas organizada por grupos como o Primeiro Comando da Capital 

(PCC) e o Comando Vermelho (CV).  
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 A redução dos índices de homicídios no município do Rio de Janeiro (MPRJ) não 

significa redução nos índices de violência urbana. O Instituto de Segurança Pública (ISP) 

divulgou indicadores de criminalidade em julho de 2018 relatando o aumento, em 

relação ao mesmo período de 2017, das vítimas de letalidade violenta (20%), nos 

homicídios dolosos (9%), homicídios decorrentes de intervenção policial (105%). Em 

contrapartida, houve redução nos crimes de latrocínio, roubos de rua, roubos de veículo 

e roubos de carga (NASCIMENTO, 2018).  

 A violência, independente do tipo, impacta financeiramente a saúde pública. O 

custo da violência para a saúde no Brasil foi de 0,1% baseado no Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2016. Entretanto, ainda que o custo financeiro possa ser mensurado, é 

impossível mensurar em sua totalidade o impacto da violência (DALBERGH e KURG, 

2007). Uma das consequências possíveis é redução de acesso aos serviços de saúde.  

 O Brasil, por exemplo, na tentativa de facilitar o acesso aos serviços de saúde 

criou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que considera a Atenção Primária 

em Saúde (APS) através da Estratégia Saúde da Família, a porta de entrada para os 

serviços (BRASIL, 2017). As unidades básicas de saúde tendem a ser instaladas em 

territórios de vulnerabilidade social. Os profissionais de saúde da APS deparam-se 

cotidianamente com a violência urbana e social, na medida em que atuam em 

comunidades onde o tráfico de drogas, os altos níveis de desemprego, a baixa 

escolaridade, a miséria e o isolamento social fazem parte do cotidiano e elevam a 

probabilidade de situações de violência (RÜCKERT et al, 2008).  

Em matéria recente, o jornal O Globo trouxe um recorte cotidiano das unidades 

de atenção primária no MRJ. O jornal afirma que no ano de 2018, o serviço de saúde da 

rede municipal foi paralisado 3.195 vezes, ou seja, uma média de acionamento do 

“protocolo de guerra” estipulado pela SMS RJ de nove vezes/dia devido à violência. A 

matéria ainda traz informações tanto de unidades básicas que precisaram fechar por dias 

a fio, quanto profissionais de saúde que ficaram expostos no território violento, além de 

usuários que não puderam acessar o serviço pelo mesmo motivo (SOARES, 2018).    

 Visto que a violência urbana é uma questão global e o acesso a serviços de saúde 

é tema debatido constantemente pela OMS e prioridade das ações em saúde, é 

necessário avaliar se o acesso aos serviços de saúde, incluindo o acesso a 
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medicamentos, está sendo comprometido devido à violência urbana em territórios 

suscetíveis aos conflitos armados (DALBERGH e KRUG, 2007; MATOS, 2018; 

OMS/OPAS, 2019).  

 

2.5. REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 A revisão integrativa da literatura é um método de seleção de estudos que faz 

parte do universo das revisões bibliográficas sistemáticas da literatura (BOTELHO et 

al., 2011). Esse estilo de revisão permite a análise da literatura a partir da inclusão de 

estudos de diferentes metodologias, como estudos experimentais e não experimentais, 

proporcionando o entendimento mais aprofundado sobre determinado assunto 

(BROOME, 2006; WHITTEMORE, 2005). Permite também a inclusão de fontes de 

informação teóricas e empíricas (SOUZA et al., 2010).   

 A sistematização do conhecimento científico através da revisão integrativa 

viabiliza a reflexão sobre a tendência de pesquisas futuras em relação ao objeto de 

estudo escolhido (MENDES et al., 2008). De acordo com Botelho e colaboradores 

(2011), utiliza-se a revisão integrativa da literatura quando se quer realizar “a síntese e 

análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado”. Por este 

motivo, a revisão da literatura é uma prática bastante aplicada na Pesquisa Baseada em 

Evidências (PBE), principalmente pelos pesquisadores da enfermagem. A revisão 

integrativa permite amplo conhecimento das metodologias existentes e a aplicação 

desses métodos na prática do profissional (SOUZA et al., 2010). 

 Algumas etapas são percorridas ao longo do processo de pesquisa da revisão 

integrativa. O ponto de partida é a definição do problema sobre o qual se quer pesquisar. 

Por consequência, após o estabelecimento do problema, se desenvolvem as seguintes 

etapas: 1) definição da pergunta de pesquisa, descritores e método de busca na 

literatura; 2) busca da literatura, revisão e seleção dos estudos; 3) avaliação dos estudos, 

inclusive em qualidade metodológica; 4) apresentação da revisão integrativa 

(SAMPAIO E MANCINI, 2007; MENDES et al, 2008). 
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2.5.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA. 

 Segundo Whittemore (2005) a revisão integrativa é iniciada pela delimitação do 

problema e, consequentemente, das variáveis do problema a serem pesquisadas 

(conceitos, população alvo, problema de saúde). Para Cooper (1989), a definição das 

variáveis através de conceitos abstratos e operacionais é o ponto crucial desta etapa. 

Russel (2005) complementa explicando que os conceitos abstratos definem a concepção 

do autor sobre o problema. Portanto, os conceitos, que durante o processo de pesquisa 

podem ser constantemente avaliados pelo contínuo acesso à literatura devem estar bem 

definidos (COOPER, 1989; RUSSEL, 2005).    

2.5.2. DEFINIÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA, DESCRITORES E MÉTODO 

DE BUSCA NA LITERATURA. 

 Conforme Russel (2005), a resposta para o questionamento “quais os conceitos 

que eu quero estudar?”, colabora para o desenvolvimento da pergunta de pesquisa. é 

importante verificar a existência de estudos sobre o tema que se quer abordar, visto que 

a falta destes pode ser fator de mudança da pergunta de pesquisa. 

 Segundo Counsell (1997), a pergunta de pesquisa deve incluir as condições que 

têm maior efeito nas pessoas diretamente afetadas ou que estão ao redor destas. O autor 

também cita que “uma pergunta bem formulada ajuda a definir os critérios que os 

estudos devem atender para serem incluídos na revisão”.  

 Após a definição da pergunta de pesquisa, se faz necessária a seleção das 

palavras-chave para a busca da literatura.  

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), as palavras-chave:  

(...) funcionam como linguagem única na indexação de artigos de 

revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos e 

outros tipos de materiais e é utilizado na pesquisa e recuperação de 

assuntos da literatura científica, nas fontes de informação disponíveis 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como LILACS, MEDLINE e 

outras (BVS, 2019). 

Para a definição das palavras-chave, alguns autores sugerem a utilização do 

método PICOT (SANTOS et al, 2007; GALVÃO E PEREIRA, 2014). A ideia do uso 

do PICOT é criar um protocolo para que, ao responder as pesquisas pertinentes a cada 
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letra da sigla, se reconheçam as palavras-chave. Cada letra da sigla representa um dos 

aspectos consideráveis na pesquisa: (P) população alvo; (I) interesse da intervenção ou 

área de interesse; (C) comparar tipos de intervenção ou grupos; (O) resultados ou efeitos 

alcançados com a intervenção; (T) tempo necessário para obtenção do resultado 

(STILLWELL et al., 2010).  

Quadro 1- Modelos e definições para formulação de protocolo de pesquisa na revisão 

integrativa. .  

Tipo de Questão Definição Modelos 

 

 

 

 

 

 

Palavras-

chave 

definidas 

através das 

respostas 

para as 

perguntas. 

Intervenção ou 

Terapia 

Determinação de 

qual tratamento tem 

melhor resultado. 

Em............................(P) 

Como é que ..............(I) 

Comparado com.......(C) 

Afetam.....................(O) 

No prazo de..............(T) 

Etiologia 

Determinação dos 

maiores fatores de 

risco ou causas de 

certa doença. 

São...............................(P) 

Quem tem.....................(I) 

Em comparação...........(C) 

De....risco para..........(O) 

Ao longo do tempo....(T) 

Diagnóstico ou 

teste de diagnóstico 

Determinação de 

qual teste é mais 

preciso no 

diagnóstico de uma 

condição. 

Em...........................(P) 

São/é........................(I) 

Comparado com......(C) 

Mais preciso no 

diagnóstico.............(O)? 

Prognóstico ou 

predição 

Determinar o curso 

clínico e prováveis 

complicações de 

uma doença ao 

longo do tempo.  

Em.............................(P) 

Como é que é.............(I) 

Comparado com .......(C) 

Influência..................(O) 

Ao longo do tempo...(T) 

Significado 

Para entender o 

significado de uma 

experiência para um 

Como fazer......(P) 

Com..................(I) 

Perceber...........(C) 
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individuo ou 

comunidade 

Durante............(O) 

 Fonte: Adaptado de STILLWELL, FINEOUT-OVERHOLT, MELNYK, 

WILLIAMSON, 2010 e RAMALHO, 2005. 

 Nota-se, através do quadro 1, que o modelo PICOT pode ser adaptado dentre 

várias situações, apesar de ser amplamente utilizado em PBE. 

 A busca do material a ser selecionado para a revisão nas bases de dados, sejam 

elas eletrônicas ou não, deve ser ampla, considerar os periódicos listados, o acesso ao 

material e os custos para tal. A pesquisa deve acontecer em mais de uma base de dados 

(GALVÃO et al, 2004).  

 Os critérios de inclusão e exclusão dos achados da busca também são definidos 

nesta etapa. Tais critérios são aspecto importante de confiabilidade da revisão proposta. 

O autor deve explicar os critérios de inclusão e exclusão adotados durante a 

metodologia para assegurar a transparência e validade do estudo (GANONG, 1987). 

Também considerando a confiabilidade, é importante que durante o processo de seleção, 

os achados da literatura sejam revisados por mais de um indivíduo (BANNIGANG et al, 

1997). 

2.5.3. REVISÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS 

 A pesquisa nas bases de dados, em geral, resulta num grande número de estudos 

que devem ser avaliados quanto aos critérios de inclusão e exclusão para, por fim, serem 

incluídos ou não na revisão da literatura. Os primeiros aspectos de cada estudo a serem 

avaliados nesta etapa são o título, resumo e palavras-chave. Quando estes não 

apresentam informações suficientes para a exclusão ou inclusão na revisão, busca-se o 

texto completo para avaliação de critérios (MELNYK et al, 2010). 

 De acordo com Broome (2006), a seleção de estudos deve ser organizada com a 

finalidade de formar um banco de dados de fácil identificação e compreensão. Além 

disso, deve ressaltar os aspectos mais específicos da literatura selecionada como: 

amostra do estudo, objetivos, metodologia empregada, resultados e as principais 

conclusões de cada um dos estudos. A organização do banco de dados ordena as 
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principais características e variáveis contidas nos estudos, favorecendo os comparativos 

durante a etapa de avaliação (WHITTEMORE, 2005). 

2.5.4. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

A finalidade da análise da literatura selecionada é basicamente encontrar padrões 

e relações entre as variáveis, mas também os resultados diferentes e contraditórios, 

usando a criatividade e senso crítico, características primordiais ao revisor 

(WHITTEMORE, 2005; SOUSA, 2017). No quadro 2 é possível verificar alguns 

elementos da análise de dados:  

Quadro 2 – Elementos de análise de dados para avaliação de estudos 

selecionados em uma revisão integrativa 

Elementos de Análise de Dados 

Observação de Padrões e Temas 

Plausibilidade 

Aglomeração 

Fazer contrastes e comparações 

Discernimento de padrões comuns e incomuns 

Observação de relações entre variabilidade 

Inserção de elementos em geral 

Encontrar fatores intervenientes 

Construção de uma cadeia lógica de evidências 

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1994), Sandelowski (1995) e Patton 

(2002), apud Whittemore (2005). 

A análise das variáveis pode ser classificada quanto aos métodos aplicados. A 

primeira metodologia consiste numa avaliação quantitativa, denominada meta-análise. 

Baseia-se em achados estatísticos sobre os dados fornecidos pelos estudos selecionados. 

A segunda forma de avaliação é a qualitativa. Esta metodologia é caracterizada pelo uso 

da análise discursiva para considerar os resultados das variáveis encontradas na 

literatura (GANONG, 1987; ROMAN, 1997).  

Outra forma de avaliação é pela qualidade metodológica dos estudos e níveis de 

evidência neles apresentados. Segundo Pereira e Bachion (2006), as evidências podem 
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ser classificadas de acordo com tipo ou força, nível de evidências, nível do estudo que 

lhe deu origem, valor da evidência ou hierarquia das evidências. Um exemplo de 

classificação de evidências foi sugerido por Stetler e colaboradores (1998), conforme 

quadro 3:  

Quadro 3 – Níveis de evidência de evidência e seus respectivos tipos de estudos. 

Nível da Evidência Tipos de Evidência 

Nível 1 Evidências resultantes da meta-análise de 

múltiplos estudos clínicos controlados e 

randomizados. 

Nível 2 Evidências obtidas em estudos individuais 

com delineamento experimental. 

Nível 3 Evidências de estudos quase-

experimentais. 

Nível 4 Evidências de estudos descritivos (não-

experimentais) ou com abordagem 

qualitativa. 

Nível 5 Evidências provenientes de relatos de caso 

ou de experiência. 

Nível 6 Evidências baseadas em opiniões de 

especialistas. 

Fonte: Adaptado de Stetler e colaboradores (1998). 

 Em geral, esse tipo de avaliação é realizado principalmente nas PBE, quando é 

necessário avaliar algum tipo de intervenção em comparação à outra. 

A etapa de avaliação é finalizada com a apresentação dos resultados, discussão 

dos achados e a possibilidade de estudos futuros. Mendes (2008) cita que “o revisor 

fundamentado nos resultados da avaliação crítica dos estudos incluídos realiza a 
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comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações 

resultantes da revisão integrativa”.  

2.5.5. APRESENTAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 Sousa e colaboradores (2017) sintetizam a apresentação da revisão integrativa 

como a apresentação da síntese de informações pertinentes que ofereçam ao leitor a 

possibilidade de avaliação de determinado tema. 

A etapa final da revisão integrativa é fundamentada na criação de um documento 

que descreve todo o caminho traçado pelo revisor até a síntese dos resultados 

apresentados (BOTELHO et al, 2011). Segundo Cooper (1998), não há um modelo 

específico a ser seguido, porém o autor sugere um modelo que contenha os tópicos de 

introdução, métodos, resultados e discussão. Souza e colaboradores (2010) 

complementam discursando sobre a viabilidade de apresentação dos resultados em 

tabelas, gráficos ou quadros que favoreçam a comparação entre os estudos selecionados, 

bem como os padrões e as diferenças entre eles.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

- Avaliar se a violência urbana compromete o acesso a serviços de saúde e 

medicamentos. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar o perfil do conhecimento disponível sobre a relação entre violência 

urbana e acesso a serviços de saúde e medicamentos; 

- Identificar as lacunas no conhecimento sobre comprometimento do acesso a 

serviços de saúde e medicamentos pela violência urbana que necessitam de maior 

aprofundamento. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de acordo com as seguintes 

etapas: 1) definição da pergunta de pesquisa, descritores e método de busca na 

literatura; 2) revisão e seleção dos estudos; 3) avaliação dos estudos, inclusive em 

qualidade metodológica; 4) apresentação da revisão integrativa (SAMPAIO E 

MANCINI, 2007; MENDES et al, 2008). Antes, porém, foi definido o problema que 

justifica a pergunta de pesquisa. 

4.2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Sabe-se que o acesso a serviços de saúde e medicamentos é uma das metas a 

serem alcançadas pelas nações com a finalidade de reduzir índices de mortalidade e 

melhorar a qualidade de vida da população. Vários são os fatores determinantes para o 

alcance do acesso, podendo a violência urbana ser um deles. 

Diferentes razões como disputas políticas, religiosas e financeiras expõem 

determinada população a conflitos armados. Em geral, a população atingida é a mais  

vulnerável. Partindo da premissa de que o acesso depende do contexto e de que vários 

territórios são expostos à violência urbana, é plausível pensar que o acesso a serviços de 

saúde e medicamentos pode ser comprometido devido à violência urbana. Este 

questionamento foi o norteador para a definição da pergunta de pesquisa.  

4.3. DEFINIÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA, DESCRITORES E MÉTODO DE 

BUSCA NA LITERATURA. 

A partir do questionamento na etapa de problematização, foi definida a pergunta 

de pesquisa: 

 A violência urbana é fator determinante de comprometimento para o acesso a 

serviços de saúde e medicamentos? 

 Para responder a pergunta, optou-se por executar a pesquisa inteiramente pela 

Internet, em setembro de 2019, com nova verificação em outubro de 2019. A escolha da 

pesquisa online se deu pela facilidade de acesso aos estudos da comunidade científica 

através das bases de dados. Por sua vez, as bases de dados compõem bancos com 
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diferentes tipos de publicações nacionais e internacionais, de fácil acesso, representando 

a melhor forma de consulta à produção da comunidade científica. A seleção das bases 

de dados deve levar em consideração a abrangência destas e qualidade das publicações 

(GRAZIOSI et al, 2013). Para esta pesquisa foram selecionadas as seguintes bases de 

dados: 

- Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(LILACS via BVS); 

- Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed); 

- Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO); 

- Science Direct. 

A realização da busca de literatura necessariamente depende da definição das 

palavras-chave que comporão esta etapa. Para tal, foi utilizada uma adaptação do 

método PICOT, onde se entende que a população a ser estudada são os usuários que 

buscam por serviços de saúde e/ou medicamentos; a intervenção foi definida como 

acesso aos serviços de saúde e medicamentos e o contexto foi a violência urbana.   

Foram então selecionadas as palavras-chave para este estudo: “access to 

essential medicines and health technologies”, “access to medicines”, “access to health 

services”, “health services accessibility” e “violence”. Todas as palavras-chave foram 

aplicadas no idioma inglês e constam nos Descritores das Ciências em Saúde (DeCS) e 

no Medical Subject Headings (MeSH). As estratégias de busca empregadas estão 

apresentadas no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Estratégias de busca segundo base de dados empregada. 

Plataforma Busca 

PUBMED 

“Health services accessibility” AND “violence”; 

“Access to Essential Medicines and Health 

Technologies” AND violence”; “access to 

medicines” AND “violence”; “access to health 

services” AND “violence”. Aplicado filtro de 

limite de tempo (2008 a 2018). 

LILACS 

“Access to Essential Medicines and Health 

Technologies” AND violence”; “access to 

medicines” AND “violence”; “access to health 

services” AND “violence”. Aplicação de filtro 
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selecionando os descritores access to health 

services e violence e de limite de tempo (2008 a 

2018). 

SCIELO 

ARTICLES BROWSING → FORM: “Access to 

Essential Medicines and Health Technologies” 

AND violence”; “access to medicines” AND 

“violence”; “access to health services” AND 

“violence”. Aplicado filtro de limite de tempo 

(2008 a 2018). 

SCIENCE DIRECT 

“Health services accessibility” AND “violence”; 

“Access to Essential Medicines and Health 

Technologies” AND violence”; “access to 

medicines” AND “violence”; “access to health 

services” AND “violence”. Aplicado filtro de 

tempo (2008-2018). 

 

Apesar da concepção de um contexto para a violência urbana, este termo não é 

encontrado nas plataformas de descritores de saúde como o Medical Subject Headings 

(MeSH) e os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Portanto, para a pesquisa em 

plataformas de busca de dados, o termo violência foi utilizado. 

Os termos foram pesquisados inicialmente juntos. No entanto, ao tentar fazer a 

busca com cada termo em separado, observou-se a recuperação de maior número de 

artigos. Desta forma, esta foi a estratégia adotada.  

Foram incluídos neste estudo os artigos originais e revisões sistemáticas 

disponíveis online, de forma gratuita nos bancos de dados citados, publicados entre os 

anos de 2008 e 2018, em inglês, espanhol ou português. Monografias, dissertações e 

teses que estivessem dentro dos critérios de inclusão anteriormente citados também 

foram consideradas. Não foram incluídas neste estudo as publicações em forma de 

cartas e editorias, reportagens e capítulos de livro. Índices de assuntos e autores 

resultantes exclusivamente da pesquisa no Science Direct não foram contabilizados.  

 

4.4. REVISÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS 

A análise da pertinência de inclusão dos artigos se deu através das seguintes 

etapas: identificação de artigos duplicados, leitura dos títulos, leitura dos resumos, 

leitura transversal do artigo. Todos os artigos foram lidos por dois pesquisadores de 

forma independente. Havendo discordância quanto à inclusão de um artigo, um terceiro 

pesquisador analisou o texto.  
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4.5. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

Uma vez selecionados os artigos, todos foram lidos integralmente para,  em 

seguida, proceder à etapa de extração das informações de interesse. Foram tabulados os 

seguintes dados: autoria e ano de publicação, método empregado e sumário dos 

resultados e dimensão de acesso comprometida.  Foram analisados os artigos 

selecionados também pelo nível de evidência encontrado de acordo com o quadro 3 

disposto no referencial teórico.  

 

4.6. APRESENTAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA  

Os resultados deste estudo foram compilados de forma descritiva, apresentados 

nesta dissertação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da busca de literatura nas bases de dados online estão dispostos na 

Figura 3. A busca na base de dados SciELO resultou em apenas um artigo não 

pertinente à pergunta de pesquisa,  mesmo após  pesquisa com todas as palavras-chave e 

por essa razão foi desconsiderada desse estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma de pesquisa, revisão e seleção de artigos nas bases de 

dados. 

PUBMED 

(558) 

LILACS 

(442) 

SCIENCE 

DIRECT 

(14) 

Leitura do Título 

(949) 

Leitura do Resumo 

(111) 

Leitura do texto na 

íntegra 

(52) 

Artigos 

Selecionados 

(30) 

Critérios de Exclusão 

Repetidos: 38 

Idioma: 20 

Resenha e editorial: 5 

Endereço eletrônico inexistente: 1 

Reportagem: 1 

Total: 65 

Excluídos: 838 

Excluídos: 59 

Excluídos: 22 
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Os artigos selecionados foram tabulados em planilha de Excel® por autor, ano de publicação em ordem cronológica, continente de origem 

do estudo ou de onde foram originadas as informações para o estudo, além de métodos, resultados e dimensão de acesso comprometida. A 

seleção dos artigos pode ser observada no Quadro 5 : 

Quadro 5 – Apresentação e características dos resultados obtidos na seleção de artigos da revisão integrativa.  

Autor/Ano de Publicação Continente Métodos / Resultados 

Dimensão de 

comprometimento do 

acesso 

(PERCHANSKY; 

THOMAS, 1981) 

Cottingham J, García-Moreno 

C, Reis C. (2008) 
Não se aplica 

Revisão. O estudo indica que as mulheres que vivem em áreas de 

conflito têm maior dificuldade de acesso à saúde reprodutiva. 

Nessas áreas as mulheres estão mais suscetíveis à violência, 

estupros e nem sempre conseguem atendimento nos serviços de 

saúde.  

Acessibilidade, 

disponibilidade. 

Hanson BW, Wodak A, Fiamma 

A, Coates TJ. (2008) 
África 

Revisão. Algumas áreas inseridas no estudo apresentam aumento do 

número de pessoas infectadas com HIV pós-conflito.  A revisão 

explica que os conflitos acabam com a infraestrutura dos serviços 

de saúde, restringindo o acesso. O estudo ainda indica o 

desenvolvimento de programas de prevenção focados no HIV em 

áreas conflituosas. 

Disponibilidade, 

Adequação. 

Kottegoda S, Samuel K, 

Emmanuel S. (2008) 
Ásia 

Entrevistas com questionários estruturados. O estudo tem como um 

de seus resultados um índice de abortos que varia entre 14 a 24%. 

Os autores acreditam que alguns destes podem ter relação com falta 

de acesso ao serviço de saúde. Quase 20% dos partos são realizados 

em casa por conta da distância dos hospitais, o risco envolvendo os 

conflitos, entre outros fatores.  

Acessibilidade. 
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Wayte K, et al.  (2008) Ásia 

Vários métodos empregados incluindo entrevistas, observação e 

revisão e análise de documentos. A mudança do planejamento da 

saúde durante o momento de crise reduz o atendimento a certos 

programas do plano anual de saúde no Timor-Leste. O Ministro da 

Saúde cita que de todos os programas que o ministério possui, 

apenas o planejamento familiar e maternidade segura foram 

mantidos. Foram mantidos também os serviços de ambulância e 

dispensação de medicamentos. Mesmo com a manutenção dos 

serviços de ambulância não foi possível acesso a determinadas áreas 

de conflito para que gestantes fossem encaminhadas ao serviço de 

maternidade.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

Ponsar, F et al. (2009) América Central 

Estudo transversal. A violência foi indicada como a principal causa 

de mortes entre as duas cidades que participaram do estudo. O 

acesso aos serviços de saúde foi considerado limitado devido à 

insegurança e pobreza de forma que de 11 a 20% dos entrevistados 

relata não ter conseguido acesso ao serviço de saúde após episódio 

de violência.  

Acessibilidade, 

Capacidade aquisitiva 

Varley E. (2010) Ásia 

Múltiplos métodos como pesquisa em campo, observação 

participante, entrevistas e análise de registros clínicos. O autor 

relata como a restrição de serviços afetou principalmente as 

pacientes sunitas, resultando em acesso clínico profundamente 

reduzido, cobertura médica reduzida e consequente aumento de 

morbimortalidade materna. 

Disponibilidade, 

adequação, 

aceitabilidade, 

acessibilidade. 

Vinck, P et al. (2010) África 

Estudo Transversal. O estudo realizado em áreas de conflito da 

Republica Centro-Africana mostra que 50% dos entrevistados 

avaliam que seu acesso a serviços de saúde é ruim ou muito ruim. 

Ainda, 29% dos entrevistados relatam considerar ter saúde ruim ou 

muito ruim.  

Acessibilidade. 

 Pyne-Mercier, LD et al. (2011) África 
Revisão retrospectiva. Durante o período pós-eleição houve redução 

no número de idas à farmácia. Dos mais de dois mil pacientes que 

Acessibilidade, 

Capacidade aquisitiva. 
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foram examinados no período pós-eleição, 16% deles relataram 

interrupção de tratamento.  

Sousa C, Hagopian A. (2011) Ásia 

Vários métodos empregados incluindo observação participante, 

análise de dados secundários e análise de entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados deste estudo demonstram que a 

ocupação israelense na área de West Bank impacta 

consideravelmente no acesso dos civis a cuidados preventivos e 

urgentes. Os profissionais também são afetados pelo conflito, 

vivenciando interrupções em sua rotina de trabalho, assédio e 

violência.  

Disponibilidade, 

adequação. 

Ud Din, I et al. (2012) Ásia 

Estudo descritivo. A influência do Talibã no acesso à saúde ocorre 

de diversas maneiras, desde a proibição de campanhas de vacinação 

até a destruição de 29% das instalações de saúde do Paquistão. 

Profissionais de saúde são mortos durante seu exercício 

profissional. O programa nacional de planejamento familiar e 

atenção primária foi alvo de campanhas ideológicas do Talibã.  

Disponibilidade. 

 Bamrah, S et al. (2013) África 

Estudo transversal. O estudo traz resultados que descrevem a 

redução do acesso à saúde após as eleições no Kenya. Ao total, 

menos de 10% dos usuários das províncias estudadas não tiveram 

acesso à saúde. Entretanto, dos pacientes em tratamento contra o 

HIV, 9% reportaram não ter voltado ao serviço de saúde após a 

eleição. Em Rift Valley, 25% das crianças não tiveram acesso aos 

serviços de saúde. Dos pacientes em tratamento de longa duração, 

15% relataram vários dias de interrupção do tratamento no período 

pós-eleição.  

Acessibilidade. 
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Price JI, Bohara AK. (2013) Ásia 

Estudo transversal retrospectivo. O estudo relata que em momentos 

de maior intensidade dos conflitos, as mulheres são submetidas a 

0,3 a 1,5 menos exames de pré-natal. Esse resultado indicaria que 

fatores ambientais como os conflitos existentes nesse território 

podem ser determinantes para o acesso e utilização dos serviços de 

saúde.  

Acessibilidade, 

capacidade aquisitiva. 

 Byrskog, U et al. (2014)  Europa 

Estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas. As mulheres 

Somali descrevem as condutas violentas na guerra. Falam sobre o 

acesso limitado a serviços de saúde e a insegurança durante o parto 

enquanto ocorria a guerra. As consultas regulares de pré-natal não 

estavam disponíveis e as gestantes só tinham acesso a médicos 

quando algum problema de saúde era detectado. Em algumas áreas, 

médicos do sexo masculino não tinham permissão para tratar 

mulheres, limitando ainda mais o acesso ao serviço.  

Disponibilidade, 

acessibilidade, 

adequação. 

Araújo, CM. (2015) América do Sul 

Estudo descritivo de campo. Os resultados mostraram que quatro 

serviços estudados já vivenciaram a violência urbana e por esse 

motivo, três deles se recusaram a continuar o atendimento nestes 

territórios. Uma das soluções encontradas para essa questão foi o 

atendimento em outro endereço que seja localizado em território 

sem violência urbana.  

Disponibilidade, 

acessibilidade. 

Chiavegatto Filho AD et al. 

(2015) 
América do Sul 

Estudo transversal. Um dos achados deste estudo é que o contexto 

do território, incluindo aqui a violência, não foi relevante em 

relação ao acesso e uso dos serviços de saúde.  
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  Carthaigh, N. N. et al. (2015) Ásia 

Estudo quantitativo e qualitativo. Neste estudo, duas em cada três 

pessoas experienciaram barreiras para acessar serviços de saúde, 

sendo os conflitos entre grupos armados e a insegurança o principal 

motivo. Uma em cada cinco tem alguém na família ou amigo 

próximo que faleceu pela falta de acesso aos serviços de saúde. Há 

relatos também de falta de profissionais e medicamentos nos 

serviços públicos de saúde.  

Acessibilidade, 

Aceitabilidade, 

Disponibilidade, 

Capacidade aquisitiva. 

 Parmar, B et al. (2015) Ásia 

Estudo transversal retrospectivo. Mesmo após transição política e 

fim dos conflitos, a população continua a sofrer com o acesso a 

serviços de saúde, apesar de alguns ganhos em relação ao período 

anterior ao estudo. Um dos indicativos é o índice de 

acompanhamento de pré-natal em 16,9%, além da desnutrição 

infantil  e taxas de mortalidade infantil que se mantém desde 2009. 

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

Garon JR, Orenstein WA. 

(2015) 
África/ Ásia 

Artigo de opinião. O artigo relata que as áreas vivenciam episódios 

de violência urbana tem maiores índices de pólio, devido a 

dificuldade de promover a vacinação nesses territórios.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

 Geissler, KH et al. (2015) 
América do 

Norte 

Estudo transversal. Como resultado, o estudo apresenta que 

moradores dos condados de fronteira com o México tinham menos 

acesso a um profissional de saúde. As mulheres não haviam feito 

mamografias nos dois anos anteriores. As taxas de homicídio não 

apresentaram relação com os resultados de acesso à saúde.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

 Muyinda, H; Mugisha, J. 

(2015) 
África 

Estudo descritivo observacional. O stock-out é a falta de 

medicamentos pós-conflito. Um dos problemas citados no estudo é 

a logística para chegar aos assentamentos de Northern Uganda. 

Outro ponto apontado é a falta de informação pós-conflito por parte 

dos trabalhadores em saúde. Um dos principais resultados dos 

problemas citados é a desistência do tratamento por parte do 

paciente pela falta dos medicamentos.  A improvisação dos 

profissionais de saúde é fator importante para a redução dos 

problemas de acesso aos medicamentos.   

Disponibilidade, 

Acessibilidade, 

Adequação. 
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Kanwal S, Hussain A, Mannan 

S, Perveen S. (2016) 
Ásia 

Revisão. O estudo mostra que um dos fatores para a dificuldade de 

erradicação da pólio no Paquistão são as questões políticas e 

religiosas que causam conflitos. Vários grupos militantes têm os 

profissionais que fazem parte do programa de vacinação como alvos 

de ataques e mortes, o que levou ao fim da campanha de vacinação 

em 2014.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

Lafta R et al. (2016) Ásia  

Estudo transversal. Por conta dos conflitos, a parcela de mulheres 

entrevistadas com acesso aos serviços de saúde é de 57,1%, 

considerado pelos autores acesso restrito. Apenas 23% dos serviços 

são acessados sem a necessidade de algum tipo de transporte. Pré-

natal disponível apenas para 4% das mulheres entrevistadas.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

 Gonçalves, HCB et al. (2017)  América do Sul 

Revisão da literatura em conjunto com entrevistas qualitativas. O 

estudo apresenta a violência urbana como causador dos transtornos 

de saúde mental e como barreira ao tratamento destes. Os 

profissionais dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) 

dizem ser comum a ausência de usuários que moram em territórios 

violentos às consultas, tornando a remarcação de consultas prática 

recorrente e trazendo prejuízos para o tratamento do usuário. 

Acessibilidade, 

adequação. 

Moise IK, Verity JF, 

Kangmennaang J. (2017) 
África 

Estudo transversal. O estudo apresenta resultados que afirmam altos 

índices de uso de contraceptivos nas áreas onde há violência 

persistente pós-conflito e reitera que todas as clínicas de saúde 

reprodutiva estão num raio previsto de 4km de da cidade estudada, 

o que indicaria alto índice de acessibilidade.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

Santos, MS et al. (2017) América do Sul 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa. Os profissionais que 

fizeram parte deste estudo relatam a dificuldade de acesso aos 

serviços por parte dos usuários devido às brigas de facções rivais. 

Na concepção dos profissionais, trabalhar nesta situação traz 

problemas de saúde, afastamentos e consequentemente a falta de 

profissionais que exerçam os serviços em saúde.  

Acessibilidade, 

Disponibilidade, 

Adequação. 
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 Barbar, AEM. (2018)  América do Sul 

Análise da literatura e opinião. O artigo cita a impossibilidade de 

acesso aos serviços de saúde não somente pelo bloqueio de vias ou 

falta de segurança, mas também, de forma indireta, pela falta de 

profissionais que atuem nas áreas conflituosas.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade, 

Adequação. 

Fleming, JA et al. (2018) América Central 

Estudo retrospectivo. O estudo cita barreiras para o acesso de 

mulheres gestantes à vacinação contra influenza. Um dos fatores 

citados é a violência nas comunidades de El Salvador dominadas 

por gangues. A insegurança de uma comunidade violenta torna 

difícil tanto o acesso das gestantes aos postos de vacinação, quanto 

o acesso dos profissionais às gestantes, inclusive as que participam 

das gangues.  

Acessibilidade, 

Disponibilidade, 

Adequação. 

 Lafta, R; Hussain, A. (2018) Ásia 

Estudo transversal descritivo. O estudo mostra que várias doenças 

que podem ser prevenidas através da vacina ainda ocorrem em alta 

incidência. Este fenômeno ocorre devido flutuação nos resultados 

de cobertura das vacinas. O estudo relata também o ressurgimento 

da tuberculose após um longo período de controle.  

Disponibilidade, 

Acessibilidade. 

 Santos, R. (2018) América do Sul 

Estudo exploratório com abordagem qualitativa, com desenho 

socioclínico institucional. Uma dos resultados observados pelo 

pesquisador é a violência como barreira de acesso aos serviços de 

saúde tanto pela impossibilidade do usuário de chegar à unidade de 

saúde, quanto pela dificuldade de acesso do profissional ao 

território.  

Acessibilidade. 

 Sawaya , AL et al. (2018) América do Sul 

Relato de caso. O estudo relata que o tráfico de drogas e a violência 

nas favelas têm sido obstáculos para o acesso e para a oferta dos 

serviços de saúde. O relato de caso traz uma criança subnutrida, 

acompanhada pelo serviço de saúde que não acionou a justiça pela 

ameaça do crime organizado.  

Acessibilidade, 

Adequação, 

Aceitabilidade. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barbar,%20Ana%20Elisa%20Medeiros%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos,%20Raphael%20Sampaio%20dos%22
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 Em um primeiro momento, foi necessário refletir sobre os conceitos de acesso e 

entender qual deles se adequaria melhor quando inserido no contexto da violência 

urbana. Foi compreendido que, por conta das particularidades de cada território que 

vivenciava a violência urbana, o conceito de Perchansky e Thomas (1981) que 

menciona o grau de ajuste entre os serviços de saúde e os usuários contemplava a 

temática de forma mais adequada. É preciso entender que os conflitos armados 

modificam a estrutura dos serviços de saúde de forma que, tanto os profissionais como 

os usuários precisam superar as barreiras encontradas para assegurar o acesso à saúde.  

Definido o conceito de acesso norteador desse estudo, uma questão inicial 

observada é o fato de que a maioria dos estudos não trata especificamente do acesso a 

serviços de saúde e medicamentos com exceção dos artigos de Ponsar e colaboradores 

(2009), Carthaigh (2015), Geissler e colaboradores (2015), Muyinda e Mugisha (2015). 

Os demais estudos não citam o acesso como objetivo de pesquisa, porém analisam a 

redução ou não deste acesso conforme discutem os fatores relacionados aos serviços de 

saúde e/ou violência.   

Geissler e colaboradores (2015) não encontraram conexão entre os homicídios 

ocorridos em estudo realizado no México e a redução do acesso aos serviços de saúde, 

bem como Price e Bohara (2013) que apesar de terem encontrado algum índice de 

redução de acesso, consideraram, no geral, não haver comprometimento. Todos os 

outros estudos correlacionaram a violência urbana com alguma redução de acesso ao 

serviço. Muyinda e Mugisha (2015) observaram exclusivamente a questão de logística 

de medicamentos durante o período de conflitos, observando diversos episódios de 

stock-out em Uganda. O stock-out, que seria a falta de medicamentos em razão do 

conflito, foi justificado pela dificuldade logística de chegada dos insumos aos locais. Há 

informações também sobre a falta de conhecimento dos profissionais sobre os estoques 

de medicamentos e sobre que unidades dispõem destes, inviabilizando que a informação 

correta chegue ao usuário. 

 Com relação aos programas disponibilizados pelos serviços de saúde, os mais 

mencionados como tendo sofrido redução de acesso em função da violência foram a 

saúde reprodutiva da mulher, incluindo a saúde materna, os programas de HIV e os 

programas de vacinação. A saúde reprodutiva foi foco de sete estudos selecionados, 
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outros três usaram a temática do HIV e quatro  abordaram sobre a imunização.  

Possivelmente, estes programas são os mais afetados em territórios conflituosos. Em 

relatório de 2018, a OMS pontua os desafios para redução de mortalidade materna e 

infantil, bem como do combate a doenças infecciosas como o HIV, tuberculose e 

malária. O relatório ainda faz menção à violência dos territórios conflituosos, citando-a 

como um dos fatores que dificultam o alcance destas metas.   

 As pesquisas de Cottingham e colaboradores (2008), Kottegoda e colaboradores 

(2008), Wayte e colaboradores (2008), Price e Bohara (2013), Byrskog (2014), Lafta e 

colaboradores (2016), Moise e colaboradores (2017) relatam as dificuldades de acesso 

enfrentadas pelas mulheres que procuram os serviços de saúde Os estudos de Byrskog 

(2014) e Moise e colaboradores (2017) foram os únicos realizados na Europa e África, 

respectivamente. Todos os outros estudos tiveram origem no continente asiático. Os 

resultados das pesquisas incluem restrição de acesso à prevenção de gestação e doenças 

sexualmente transmissíveis, inclusive de adolescentes, aumento do número de abortos 

em áreas de conflitos, relatos de dificuldade para acessar hospitais e maternidades na 

hora do parto, levando ao aumento do número de partos caseiros. Guimarães e 

colaboradores (2018) apresentam outras barreiras para o acesso ao pré-natal no Brasil. 

O estudo considerou a atenção pré-natal inadequada no país sob o aspecto do acesso 

quando avaliados tanto a infraestrutura quanto as ações gerenciais para garantia do 

acesso. Phillippi (2009), em pesquisa nos EUA, complementa, através de uma revisão 

da literatura, que fatores financeiros, culturais, transporte, família e infraestrutura são 

exemplos de barreiras para acesso ao pré-natal. A violência não foi citada 

explicitamente por esses estudos.  

Em relação ao HIV, o estudo de Hanson e colaboradores (2008) menciona o 

aumento do número de casos de infectados pelo HIV pós-conflito. Pyne-Mercier (2011) 

complementa avaliando a dificuldade de acesso ao tratamento do HIV nas regiões que 

vivenciam a violência urbana. Esse estudo aborda a questão do acesso em diferentes 

regiões e que passam por conflitos de diferentes naturezas, porém não especificando 

cada uma delas. Esta mesma realidade ocorre em diferentes estudos selecionados para 

esta revisão. Portanto, a partir da definição do conceito de violência urbana, optou-se 

por não diferenciar a origem dos conflitos armados. 
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Bamrah (2013) demonstrou que no Quênia os conflitos pós-eleição reduziram o 

acesso e interromperam tratamentos. Outras barreiras consideradas importantes para a 

adesão ao tratamento de HIV são os fatores financeiros, devido à necessidade de 

deslocamento, a rotina de trabalho e a compreensão do indivíduo sobre a doença 

(SANTOS et al, 2011).  

A vacinação é abordada pelos autores Garon e Orenstein (2015), Kanwal e 

colaboradores (2016), Fleming (2018) e Lafta (2018). Os autores apresentam como 

resultados de suas pesquisas alta incidência de algumas doenças que são prevenidas 

através das vacinas e flutuação nos resultados de coberturas vacinais em territórios 

expostos à violência urbana. Questões políticas e religiosas também são relatadas, de 

forma que o estudo de Kawall e colaboradores (2016) descreveu o fim de uma 

campanha de vacinação no Paquistão, em 2014, pela ameaça à vida dos profissionais 

que faziam parte da equipe local. Vale ressaltar que a logística relacionada às vacinas é 

considerada importante barreira de acesso por Esposito e colaboradores (2013). Os 

autores indicam que a produção de vacina em quantidades inferiores à necessidade da 

população e a impossibilidade de estocagem também podem contribuir para reduzir a 

vacinação. Partindo da premissa de que em ambiente sem conflitos existem dificuldades 

para manter um programa de vacinação, em situação de violência urbana seria 

necessária a formulação de adequações logísticas para a manutenção dos serviços 

durante o período de crise.    

 Pode-se perceber que os estudos até o momento mencionados têm como foco 

territórios conflituosos em diferentes continentes. A figura 4 tem por finalidade 

apresentar a quantidade de artigos por continente, conforme o local estudado por cada 

um deles. 
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Figura 4 – Representação dos continentes por quantidade de artigos selecionados na 

revisão integrativa. 

 Como mostra a figura 4, a grande maioria dos estudos se concentra em três 

continentes: África, Ásia e América do Sul. Os três continentes têm histórico de guerras 

e conflitos armados, porém com características diferentes. Enquanto na África os 

conflitos armados envolvem questões políticas e econômicas, na Ásia as questões 

religiosas também são parte dos fatores que promovem a violência (DÖPCKE, 2004; 

ARANTES, 2003). Na América do Sul, os conflitos armados geralmente ocorrem em 

regiões fronteiriças, motivados por questões políticas, territoriais, recursos naturais e 

também relacionadas à politica de guerra às drogas. (PFRIMER ET AL, 2019; PIERI, 

2011).  

 O Brasil foi o território de origem de todos os estudos realizados na América do 

Sul. O aumento da violência urbana no país foi relatado pelo Atlas da Violência do 

IPEA (2019), desde o ano de 2007, atingindo em 2017 a marca histórica de letalidade 

violenta. Ainda de acordo com o atlas, parte desse aumento da violência se deve à briga 

de facções por território e pontos de venda de drogas, que se espalharam por todo o país. 

Considerou-se relevante então observar o que os artigos selecionados abordaram em 

relação ao acesso a serviços de saúde e medicamentos no Brasil.  

 Nota-se que todos os artigos estão concentrados nos anos de publicação 2017 e 

2018, sugerindo que o interesse pelo fator violência vinculado aos serviços de saúde só 
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passou a ser percebido após o aumento exacerbado deste fator conforme descrito pelo 

Atlas da Violência (IPEA, 2019).  

 Os estudos acontecem principalmente em unidades de atenção primária. Estas 

unidades, além de ser a porta de entrada dos serviços de saúde, são também localizadas 

em áreas de maior vulnerabilidade. Os textos de Santos (2017), Barbar (2018), Santos 

(2018) e Sawaya (2018) traduzem a realidade nas favelas ou comunidades, como são 

comumente chamados esses territórios. A violência se mostra uma barreira de acesso a 

partir do momento em que impede o usuário morador do território de chegar ao serviço 

devido ao conflito armado recorrente. Outro aspecto relacionado à violência é a 

impossibilidade do profissional de saúde chegar ao seu ambiente de trabalhado. Ou 

ainda, a unidade de saúde ser fechada devido à violência urbana ao redor, como 

acontece no município do Rio de Janeiro, onde as unidades básicas de saúde têm 

protocolos de classificação de território e fechamento de unidades no caso da 

classificação vermelha (ENSP, 2018; SOARES, 2019). Segundo o Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV), o Programa Acesso Mais Seguro, que originou os 

protocolos de classificação, foi solicitado para implementação e adaptação por outras 

regiões do Brasil e do mundo (CICV, 2018).   

 Chama atenção o estudo de Chiavegatto (2015), realizado no município de São 

Paulo, que destoa dos outros estudos brasileiros selecionados, incluindo o de Sawaya 

(2018) realizado no mesmo município. Segundo o autor, não foram encontrados indícios 

de redução de acesso aos serviços de saúde pelo contexto do território (desigualdade, 

violência, etc.). Tal resultado pode ser justificado, pois apesar da publicação ter sido 

realizada em 2015, a aplicação dos questionários de pesquisa foi realizada entre os anos 

de 2005 e 2007, quando o município tinha taxas de violência mais baixas que outras 

capitais (IPEA, 2019).  

 Ainda em relação aos trabalhos brasileiros, outros serviços que não os de 

atenção primária foram representados nos estudos de Araújo (2015) e Gonçalves (2017). 

O primeiro, através de um estudo descritivo, relata a dificuldade de pacientes acamados 

após procedimento cirúrgico e que dependem das visitas domiciliares dos profissionais 

de saúde para a continuidade do tratamento. Os relatos mostram que vários profissionais 

se recusam a realizar as visitas a determinadas áreas e sugerem aos pacientes que se 
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mudem para um endereço em que não haja violência urbana para que possam receber as 

visitas. O segundo discorre sobre uma unidade de saúde mental onde os profissionais 

percebem a restrição de acesso do paciente, quando este não consegue ir às consultas ou 

buscar os medicamentos de que necessita, pois o território onde mora está em conflito. 

De acordo com os profissionais que participaram deste estudo, vários tratamentos são 

interrompidos e condições de saúde mental agravadas devido à violência urbana.  

 Durante a análise da seleção de estudos desta revisão integrativa foi possível 

também observar as dimensões de acesso comprometidas de acordo com os autores 

Perchansky e Thomas (1981). As dimensões disponibilidade e acessibilidade foram 

comprometidas em praticamente todos os estudos avaliados. A adequação aos serviços 

também foi dimensão comprometida de forma recorrente. Os artigos de Varley (2010) e 

Carthaigh (2015) conseguiram captar o comprometimento de quatro das cinco 

dimensões de acesso mencionadas neste estudo.  

 Vale ressaltar que, independente do motivo ou origem dos conflitos armados que 

caracterizam a violência urbana nos territórios dos estudos selecionados, as dimensões 

de acesso comprometidas são muito similares, principalmente em se tratando de 

acessibilidade, disponibilidade e adequação. Faz sentido se pensarmos que conflitos 

armados tendem a reduzir ou acabar com a infraestrutura do sistema de saúde, tanto 

física quanto logística. E a partir dessas mudanças, é preciso que profissionais de saúde 

e usuários se adequem ao que lhes é oferecido. Entretanto, os estudos de Barbar (2018), 

Fleming e colaboradores (2018) e Sawaya (2018) mostram que essa adequação nem 

sempre é possível, pois depende diretamente da característica de cada indivíduo que está 

no fluxo de serviço.  Hanson e colaboradores (2008) explica que há dependência 

também do poder público para restabelecimento dos serviços durante e após os 

conflitos.  

 Os artigos selecionados também podem ser avaliados sob a ótica do desenho do 

estudo utilizado durante o processo de pesquisa. O desenho de estudo transversal foi 

adotado por dez artigos. Segundo Hochman e colaboradores (2005), o estudo transversal 

é realizado no mesmo intervalo de tempo da exposição ao fator ou causa observada.  

 Apesar do montante de estudos transversais, diferentes metodologias foram 

apresentadas, de forma que algumas pesquisas optaram por mesclar vários métodos. São 
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exemplos os estudos de Wayte (2008), Varley (2010) e Sousa e Hagopian (2011). Tais 

autores utilizaram, em geral, pesquisas de campo, observação participante ou não, 

análise de documentos e entrevistas.  

As pesquisas baseadas em abordagem qualitativa também estiveram presentes 

como é possível verificar nos artigos de Byrskog (2014),  Carthaigh (2015) e Santos 

(2018). O desenho descritivo retrospectivo, descritivo observacional e descritivo de 

campo foram adotados por cinco artigos da seleção (UD DIN et al, 2012; ARAÚJO, 

2015; MUYINDA E MUGISHA, 2015; SANTOS, 2017; FLEMING, 2018). A análise 

de literatura e opinião esteve presente em dois artigos (GARON E ORENSTEIN, 2015; 

BARBAR, 2018). As revisões de literatura totalizaram cinco estudos (COTTINGHAM 

et al, 2008; HANSON et al, 2008; PYNE-MERCIER, 2011; KANWALL et al, 2016; 

GONÇALVES, 2017). Gonçalves (2017) associou a revisão da literatura com 

entrevistas qualitativas. Sawaya (2018) foi responsável pelo único relato de caso 

selecionado para esta revisão.  

  Silveira (2005), em revisão integrativa da literatura sobre “A pesquisa em 

enfermagem oncológica no Brasil” apresentou como principal desenho de estudo a 

abordagem qualitativa, representando aproximadamente 40% dos estudos selecionados. 

A autora relata 32% de trabalhos sem desenho de estudo discriminado, inviabilizando 

um comparativo com outros tipos de desenho de estudo. Martins (2013) encontrou 

resultado semelhante onde aproximadamente 44% dos estudos adotaram abordagem 

qualitativa.  Em se tratando das revisões de literatura, o resultado de Martins (2013) foi 

próximo ao desta pesquisa, encontrando seis revisões, enquanto neste trabalho foram 

encontradas cinco revisões.  

 O Quadro 6 apresenta a distribuição dos estudos de acordo com os níveis de 

evidência: 

Quadro 6 – Classificação dos estudos selecionados na revisão integrativa por nível de 

evidência.  

Nível de Evidência Quantidade de 

Estudos Selecionados 
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Nível 1 0 

Nível 2 0 

Nível 3 0 

Nível 4 22 

Nível 5 6 

Nível 6 2 

 

 Pode-se notar que não foram encontrados estudos com fortes níveis de evidência 

nesta pesquisa. O mesmo foi observado por Martins (2013), em sua pesquisa sobre “O 

conceito de trabalho em equipe na perspectiva da integralidade na atenção primária à 

saúde”. A autora não selecionou nenhum artigo com os níveis de evidência entre 1 e 3 e 

grande parte dos artigos selecionados eram de nível 4 de evidência. Bright (2017) 

revisando os instrumentos de medição de adesão à terapia para pacientes 

esquizofrênicos encontrou, em sua maioria, os níveis de evidência 4 e 5, porém a autora 

conseguiu encontrar também estudos com níveis de evidência 1. Ambos os trabalhos 

são revisões integrativas, porém de diferentes escopos. O primeiro tem como objeto de 

estudo a análise do trabalho em equipe. O segundo analisa instrumentos de medição de 

adesão à terapia.  

 È possível que o estudo de Martins (2013) esteja mais próximo da realidade 

desta revisão integrativa e, por esse motivo, tenha resultados semelhantes no que se 

refere aos níveis de evidência. Bright (2017) apresentou uma revisão integrativa baseada 

em PBE, o que justifica níveis de evidência mais altos em sua pesquisa.  

 Entretanto, há de se questionar se a temática da violência urbana em conjunto 

com o acesso a serviços de saúde e medicamentos permite o que se consideram estudos 

de alto nível de evidência. Estes são, em geral, estudos realizados em ambiente 

controlado, que testam evidências disponíveis na literatura. Não há como reproduzir a 

realidade dos territórios conflituosos neste tipo de ambiente, inviabilizando, portanto, 

que sejam encontrados estudos com alto nível de evidência. Talvez, para revisões 
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integrativas com temáticas que ultrapassem os campos da saúde, ou ainda, para estudos 

que contemplem a saúde e a vivência humana, seja necessário o desenvolvimento de um 

novo olhar, mais humanizado e menos classificatório, que consiga através da análise do 

todo observar as particularidades vividas por cada população em sua respectiva 

realidade .  

  Portanto, mais relevante que os níveis de evidência encontrados nesta revisão 

integrativa são as peculiaridades dos territórios conflituosos que determinam as 

características de acesso, além da constatação de que a violência urbana pode sim ser 

considerada barreira de acesso aos serviços de saúde e a medicamentos, ainda que de 

forma indireta, como por exemplo, inviabilizando a logística e impedindo o transporte 

de medicamentos. 

A partir dessa constatação, é necessário entender outros aspectos envolvidos no 

comprometimento do acesso pela violência urbana, como a percepção dos usuários 

sobre a violência e quais as estratégias adotadas por eles para superar as barreiras que os 

impedem de acessar os serviços de saúde e os medicamentos que necessitam. Por sua 

vez, os medicamentos precisam ter maior notoriedade no que tange ao acesso, visto que 

é parte fundamental da continuidade do serviço de saúde. A percepção dos 

farmacêuticos, principalmente daqueles que vivenciam a realidade da violência urbana 

nos territórios que trabalham, deve ser um dos pontos de avaliação do acesso aos 

medicamentos. Acredita-se que com maior entendimento desses aspectos será possível o 

desenvolvimento de estratégias que facilitem o acesso a serviços de saúde e aos 

medicamentos para a população exposta à violência urbana.  
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 O tema apresentado ainda apresenta escassez de literatura, inviabilizando o 

comparativo dos diferentes tipos de violência e até mesmo a tipificação destes.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da revisão integrativa realizada foi possível compreender que a 

violência urbana é fator de comprometimento para o acesso a serviços de saúde e 

medicamentos, seja de forma direta ou indireta. Reconhece-se a dificuldade de manter 

serviços de saúde em pleno funcionamento em áreas que tem a logística prejudicada 

pelos conflitos, onde os usuários dos serviços têm dificuldade de transporte, onde há 

risco de vida para os profissionais que trabalham nos serviços de saúde.  

A pesquisa também demonstrou programas incluídos nos serviços de saúde que 

são mais comumente citados pelos estudos que abordam a violência. A saúde 

reprodutiva da mulher, incluindo a saúde materna, o acompanhamento e tratamento dos 

pacientes vivendo com HIV e a vacinação são diretamente afetados nos territórios de 

conflitos armados. Tais programas fazem parte, inclusive, das metas da OMS em 

relatório divulgado no ano de 2018. 

Alguns países como o Brasil, que tem tido um considerável aumento nos índices 

de violência, ainda não tem pesquisas suficientes relacionando o acesso aos serviços ao 

contexto de violência urbana. Os poucos estudos em território brasileiro são bastante 

recentes e não necessariamente avaliam o acesso.  

 Além do acesso a serviços de saúde, há ainda inúmeras lacunas na compreensão 

do papel da violência urbana no acesso específico aos medicamentos. Entre estas 

lacunas encontram-se a percepção dos usuários sobre o impacto da violência no acesso 

aos medicamentos e as estratégias adotadas para contornar esta dificuldade. Da mesma 

forma, não foram encontrados estudos eu mostrem a percepção dos profissionais 

farmacêuticos sobre o tema.  
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