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O sistema público de saúde, SUS foi criado em 1988 e tem como um dos seus princípios 

básicos a universalidade que defende que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de 

cuidados de saúde, sem qualquer forma de discriminação. No entanto, a situação da saúde 

pública no Brasil é considerada deficitária devido a falhas na organização dos investimentos 

que deviam ser efetuados para essa área, mas além disso estão representando o momento 

crítico na questão social brasileira. Tendo essa conjuntura como realidade o objetivo dessa 

pesquisa é investigar os problemas enfrentados pela parcela da população cruzalmense que 

depende da saúde pública, pois não possuem renda necessária para a utilização do serviço de 

saúde privado. Foram aplicados 50 questionários sobre a saúde pública e os recursos nela 

empregados; aplicou-se 29 questionários no IPER tendo como interlocutores médicos, 

funcionários e pacientes. Outros 21 questionários foram aplicados com populares no centro da 

cidade. A partir dos resultados parciais pode-se afirmar que sobre a qualidade do atendimento 

à saúde, 18% dos entrevistados consideraram como bom, 36% responderam que considera 

ruim e 46% pensaram nela como regular, com isso foi possível compreender que a saúde 

pública no município de Cruz das Almas é questionada quanto a sua qualidade no 

atendimento aos pacientes. Uma das questões abordadas no questionário aplicado foi a 

localização dos postos de saúde e dos hospitais, para essa pergunta 62% dos entrevistados 

consideram de fácil acesso. Quando perguntados sobre a necessidade de melhorias no sistema 

público de saúde, as pessoas que responderam ao questionário concordaram com 100% que o 

sistema público de saúde precisa de mudanças.  
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