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Resumo 

 

O acesso da população aos serviços de saúde é de fundamental importância para uma 

eficiente assistência à saúde. A localização geográfica dos serviços é um dos fatores que interferem 

nessa acessibilidade, como também as formas de locomoção que possibilitem o acesso e o estado das 

vias e calçadas que cercam o estabelecimento de saúde. Pretendeu-se estudar o acesso aos serviços 

de saúde no município de Rio Claro, estado de São Paulo. Assim, a contribuição da abordagem 

geográfica abre a possibilidade do estabelecimento de novas linhas de estudo, planejamento e gestão, 

que surgem através da relação entre Geografia Humana e Saúde Pública. 

 

Palavras-chave: acessibilidade, planejamento urbano, saúde pública. 

 

I. INTRODUÇÃO 

A acessibilidade corresponde à um direito presente na Constituição Brasileira, sendo o direito 

de todo cidadão ir e vir com segurança e autonomia. Na mesma podemos encontrar também o direito 

de todo cidadão ter acesso ao sistema de saúde. 

Segundo Milton Santos, o espaço pode ser definido como um sistema de fluxos e fixos que se 

relacionam dialeticamente. “Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam 

o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam condições ambientais e as condições sociais, e 

redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se 

instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se 

modificam.” (SANTOS 2002, p.62). 

Desse modo, compreender essa dinâmica entre os fixos e os fluxos dentro de uma cidade pode 

nos dar pistas sobre o funcionamento da mesma, sobretudo no âmbito da acessibilidade que é o 

objetivo desse trabalho. 
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O acesso à Saúde abrange inúmeros fatores e pode ser analisado sob abordagens diversas. O 

sistema de saúde, na prática, apresenta obstáculos que impedem a satisfação das necessidades de 

assistência à saúde da totalidade da população. Um dos fatores que contribuem para esta situação é a 

inacessibilidade de numerosos grupos da população aos serviços de saúde. 

De acordo com o Villaça (2001), a cidade cresce de acordo com as condições de 

acessibilidade. Nesse sentido, a intensidade e a forma de acessibilidade ao território urbano agregam 

um valor distinto às várias zonas urbanas. Assim, “a acessibilidade é o valor de uso mais importante 

para a terra urbana, embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. Os diferentes 

pontos do espaço urbano têm diferentes acessibilidades a todo conjunto da cidade” (VILLAÇA, 2001).  

Acesso é um conceito complexo, muitas vezes empregado de forma imprecisa, e pouco claro 

na sua relação com o uso de serviços de saúde. É um conceito que varia entre autores e que muda ao 

longo do tempo e de acordo com o contexto. Alguns autores empregam o substantivo acessibilidade – 

caráter ou qualidade do que é acessível -, enquanto outros preferem o substantivo acesso – ato de 

ingressar, entrada – ou ambos os termos para indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm 

cuidados de saúde. Assim, acessibilidade é um fator da oferta importante para explicar as variações no 

uso de serviços de saúde de grupos populacionais, e representa uma amplitude relevante nos estudos 

sobre a equidade nos sistemas de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

O grau de acesso real, conforme referem Abel-Smith e Leiserson, da distância que se deve 

percorrer para obtê-los, do tempo que leva a viagem e do seu custo. Recomenda a OMS (Organização 

Mundial de Saúde) que a definição do que seja “acessível” deva ser adaptada a cada realidade e a 

cada região (UNGLERT; ROSENBURG; JUNQUEIRA, 1987). 

No entanto, o conceito de cobertura, como é preconizado pela OPAS (Organizacion 

Panamericana de La Salud), deve transcender os limites tradicionais de uma simples proporção 

numérica implicando, portanto, a admissão de que existe uma relação dinâmica na qual intervêm, por 

um lado as necessidades e aspirações da população, expressas pela demanda aos serviços e, por 

outro lado, os recursos disponíveis e suas combinações tecnológicas e organizacionais que configuram 

a oferta para satisfazer a demanda. 

Subjacente ao acesso está a questão dos transportes. O transporte faz parte do cotidiano das 

pessoas. A mobilididade é essencial nas atividades humanas diárias, porém restrita dependendo da 

distância a ser percorrida. Neste caso, a distância ao serviço de saúde que será utilizado.  

Nesse sentido, esse trabalho tem o intuito de analisar a localização de determinadas unidades 

de saúde pública  no município de Rio Claro (SP) e a disponibilidade de transporte da população para 
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estes estabelecimentos, assim como os estados das vias e calçadas. De modo, a propor alternativas 

passíveis de implementação, coerentes com a realidade, e que visem melhorias para a questão do 

acesso à saúde pública da população.   

 

1. Objetivos Gerais e Específicos 

Como objetivo central desse trabalho, nos propomos a avaliar o acesso aos estabelecimentos 

de saúde pública e quais as suas consequências para uma cidade de porte médio como Rio Claro.  

Entre os objetivos específicos destacamos: 

- diagnosticar o estado das vias de circulação e das calçadas no entorno dos estabelecimentos; 

- verificar a existência de transporte público, que possibilite o acesso da população aos 

estabelecimentos. 

- propor alternativas passíveis de implementação, coerentes com a realidade, e que visem 

melhorias para a questão do acesso à saúde pública da população.   

2. Metodologia 

A primeira parte da pesquisa foi realizada por meio de levantamento e revisão bibliográfica de 

teses, artigos, livros, legislações e normas brasileiras pertinentes ao tema.  

Em seguida, foram selecionadas as unidades de saúde pública que são referência no 

município de Rio Claro e abrangem um número maior de especialidades médicas. 

Um outro procedimento metodológico diz respeito a saídas a campo, as quais consistiram em 

visitas às unidades selecionadas anteriormente de saúde pública de Rio Claro. Nesses locais, foi 

observado a localização, a existência de transporte público e o estado das vias e calçadas.  

Para tanto, foram utilizados outros materiais, como máquina fotográfica para o registro dos 

estabelecimentos de saúde e seu entorno, que possibilitará a interpretação final e  também a utilização 

de software para a elaboração de um mapa com a localização de tais lugares. 

II. Acessibilidade à Saúde Pública 

Todo cidadão tem direito ao acesso ao sistema de saúde. A Constituição Federal de 1988 

estabelece o dever do Estado e o direito de todos à saúde, cujas ações e serviços de saúde declara de 

relevância pública. A lei fundamental dá tratamento sistemático ao tema, institui o Sistema Único de 
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Saúde e elege princípios, critérios e prerrogativas que visam atingir os objetivos que estabelece: a 

universalidade da cobertura e do atendimento; a uniformidade e equivalência dos serviços às 

populações urbanas e rurais; a seletividade e distributividade na prestação dos serviços; a eqüidade na 

forma de participação no custeio; a diversidade da base de financiamento e o caráter descentralizado e 

democrático da gestão administrativa, com participação da comunidade. 

Desse modo, preconiza o Ministério da Saúde em seu manual “O SUS de A a Z” que garante 

igualdade da atenção à Saúde, sem privilégios ou preconceitos. O SUS deve disponibilizar recursos e 

serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. O que determina o tipo de 

atendimento é a complexidade do problema de cada usuário. 

O Planejamento em Saúde Pública abrenge os seguintes 

aspectos: organização e gestãodo sistema de saúde; estratégias e metas de atenção à saúde; 

o processo de execução, monitoramento, avaliação e regulação das ações; permitindo melhorar o 

desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e eficiência da assistência à saúde. 

O gerenciamento das ações consiste na avaliação do desempenho dos serviços 

(resolutividade, qualidade, satisfação do usuário) e análise do alcance das metas dos indicadores de 

saúde pactuados. 

No que diz respeito às políticas de saúde, soma-se a isso a complexidade dessa área, 

relacionada aos seguintes fatores:  múltiplas determinações sobre o estado de saúde da população e 

dos indivíduos;  diversidade das necessidades de saúde em uma população; diferentes tipos de ações 

e serviços necessários para dar conta dessas necessidades; capacitação de pessoal e recursos 

tecnológicos requeridos para atendê-las; interesses e pressões do mercado na área da saúde (quanto 

a comercialização de equipamentos, medicamentos, produção de serviços, entre outros) que 

freqüentemente tensionam a estruturação de um sistema calcado na concepção de saúde como um 

direito de cidadania (SOUZA, 2002).   

Ainda segundo Souza (2002), o federalismo brasileiro apresenta algumas especificidades que 

merecem destaque, por suas implicações para a área da saúde. A primeira diz respeito ao grande peso 

dos municípios, considerados como entes federativos com muitas responsabilidades na implementação 

de políticas públicas. A diversidade dos municípios brasileiros (em termos de porte, desenvolvimento 

político, econômico e social, capacidade de arrecadação tributária e capacidade institucional de 

Estado), por sua vez, implica diferentes possibilidades de implementação de políticas públicas de 

saúde, face à complexidade de enfrentamento dos desafios mencionados.   
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Assim, acessibilidade é um fator da oferta importante para explicar as variações no uso de 

serviços de saúde de grupos populacionais, e representa uma amplitude relevante nos estudos sobre a 

equidade nos sistemas de saúde, segundo Travassos e Martins (2004). 

O processo de reestruturação do setor de saúde tem como desafio a implementação de 

mudanças que permitam enfrentar, de forma urgente e eficaz, a situação de saúde atualmente 

observada no país, sem perder de vista o fato de que tal situação é resultado das condições gerais de 

vida da população, o que limita e subordina as ações setoriais no contexto mais amplo (FERREIRA, 

2002). 

O autor ainda afirma que a integralidade das ações de saúde é uma conseqüência da 

acessibilidade aos seus serviços. A questão da integralidade representa, hoje, o maior desafio nas 

práticas em saúde, não como questão institucional ou política, já que integrar nessas esferas não é 

exatamente algo novo, mas como desafio cultural, para romper com formas cristalizadas de se 

entenderem e realizarem ações técnicas e que conformam padrões de intervenção médica ou em 

saúde já tornados tradição. 

Nesse contexto, é fundamental o desenvolvimento de mecanismos que tenham como objetivo 

traduzir os princípios e as diretrizes fundamentais para a implantação de um sistema de saúde 

universal, integral e unânime a toda a população, transformando em práticas institucionais efetivas o 

direito à saúde, de acordo com Ferreira (2003).  

 

III. RIO CLARO – SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS 

O Município de Rio Claro está localizado a 173 km a noroeste da capital do Estado de São 

Paulo, distando cerca de 100 km de Araraquara, 55 km de São Carlos e 31 km de Piracicaba e conta 

com uma área de 499,9 km² que engloga a zona rural, urbana e mais os distritos de Assistência e 

Ajapi. 

Para as cidades vizinhas menores, Rio Claro apresenta um centro comercial, hospitalar e 

administrativo. Seu comércio extende-se a todas essas cidades e é suprido pleos grandes centros de 

Campinas e São Paulo. 

Rio Claro tem uma população de 186.253 habitantes (IBGE, censo 2010), com uma densidade 

demográfica de 373,47 hab/ km² (IBGE, censo 2010), uma taxa de urbanização de 97,60 (2004) e uma 

taxa geométrica de crescimento anual da população de 1,97% a.a. (2000/2004). O crescimento 

populacional apresentado nos últimos anos esteve vinculado ao fluxo migratório que, apesar de ter sido 
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maior no decurso da década de 1970 e parte da décade de 1980, continua a ocorrer nos dias de hoje 

na região de Campinas como um todo, resultados de uma descentralização industrial da metrópole 

paulistana que trás empresas e, consequentemente população como mão-de-obra, para o interior 

paulista. Nossa região é especialmente beneficiada por estar localizada a 173 km a noroeste da cidade 

de São Paulo, com acesso por rodovias de pista dupla, e; a 85 km do Aeroporto Internacional de 

Viracopos, em Campinas. 

1. Sistema Municipal de Saúde  

Hoje, o planejamento territorial, ao procurar um processo de crescimento equilibrado do espaço 

geográfico, deve conter um conhecimento objetivo das funções exercidas pelas cidades e da natureza 

das trocas existentes no interior da rede urbana. 

No município de Rio Claro a Atenção Básica é desenvolvida em 15 (quinze) Unidades de 

Saúde, sendo 06 (seis) Unidades Básicas modelo tradicional e 09 (nove) Unidades com Programa de 

Saúde da Família - PSF, contando com 11 (onze) Equipes de Saúde da Família - ESF. 

Unidades Básicas de Saúde - UBS 

" UBS Dr. Nicolino Maziotti - Jardim Cervezão  

" UBS Dr. Mário Fittipaldi - Wenzel 

" UBS Dr. Silvio Arnaldo Piva - Vila Cristina 

" UBS Orestes Armando Giovanni – Avenida 29 

" UBS Dr. Antônio R. M. Santomauro - Nosso Teto/Boa Vista 

" UBS Assistência 

Unidades com Programa de Saúde da Família -PSF 

" USF Célia Ceccato - Bom Sucesso / Novo Wenzel - 01 equipe 

" USF Ajapi - 01 equipe 

" USF Mãe Preta (I e II) - 02 equipe 

" USF Jardim Novo I, II e Terra Nova - 01 equipe 

" USF Benjamim de Castro - 01 equipe 

" USF Gilson Giovanni - Palmeiras - 02 equipes 

" USF Jd. Guanabara - 01 equipe 

" USF. Jd. das Flores - 01 equipe 

" USF. Jd. Panorama - em implantação - 01 equipe 
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A Atenção Especializada.é desenvolvida através dos Ambulatórios de Especialidades, Centros 

de Atenção Psicossocial e Centro de Habilitação, totalizando 09 (nove) Unidades, que são referências 

para a Região Rio Claro. 

Ambulatórios de Especialidades: 

" Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico - CEAD 

" Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 

" Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST 

" Ambulatório de DST/ AIDS - Centro de Apoio e Aconselhamento Sorológico – COAS 

Centros de Atenção Psicossocial 

" Centro de Atenção Psicossocial "18 DE MAIO" - CAPS III 

" Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD 

" Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro - CRIARI 

" Centro de Especialidade em Saúde Mental – CESM 

Habilitação/ Reabilitação 

" Centro de Habilitação Infantil "Princesa Victória" – CHI 

O Município conta com 05 (cinco) unidades com atendimento de Urgência/ Emergência: 

" Pronto Socorro Municipal - PSM - 24 horas 

" Pronto Atendimento Ginecologia e Obstetrícia - 24 horas 

" Pronto Atendimento Cervezão - PA do Cervezão - 24 horas 

" Pronto Atendimento Psiquiátrico - CAPS III - 24 horas 

" Pronto Atendimento anexo a UBS Orestes Armando Giovanni - 29 (7 às 23 horas). 

Atenção Hospitalar 

A Assistência Hospitalar Geral - SUS é realizada através de Convênio de Prestação de 

Serviços de Assistência à Saúde entre a entidade filantrópica - Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Rio Claro e a Prefeitura Municipal de Rio Claro, com interveniência da Fundação 

Municipal de Saúde de Rio Claro. 
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Figura 1 - Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro 

2. Infra-estruturas ligadas à acessibilidade urbana  

Entre as infra-estruturas urbanas que compõem o espaço urbano e estão ligadas diretamente à 

acessibilidade da população a todos os lugares da cidade podemos citar: as vias de circulação 

(calçadas e vias) de automóveis, pedestres, ciclistas e motociclistas e; o transporte coletivo. 

Ambos necessitam atender as exigências da lei de acessibilidade, para que a população que 

circula e usufrui do transporte coletivo, encontre segurança e comodidade, facilitando dessa maneira o 

acesso a todos os espaços democraticamente. 

Em Rio Claro, estas infra-estruturas, conforme foi observado em campo sofrem sérias 

deficiências. As vias de circulação em Rio Claro, principalmente as calçadas, apresentam sérios 

problemas de acabamento, contendo diversos buracos, o que representa grande problema para a 

circulação das pessoas, principalmente dos que possuem mobilidade reduzida. Há excessões, ao 

circular no centro, por exemplo, podemos notar que as calçadas apresenta-se mais conservadas. 

Os prédios públicos, e nisso incluem-se os de saúde pública, também precisam se adequarem 

às leis de acessibilidade. 

 

3. Acessibilidade à Saúde Pública  

Foram selecionados três estabelecimentos de saúde pública  que são referência no município 

de Rio Claro e abrangem um número maior de especialidades médicas. Estes são:  

" UBS Dr. Nicolino Maziotti - Jardim Cervezão  

" UBS Orestes Armando Giovanni – Avenida 29 

Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico – CEAD 
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Nestes locais foram feitas algumas observações à respeito da: qualidade de vias, tanto 

calçadas como as ruas, e; existência de pontos de parada de ônibus, de estacionamento de 

automóveis e de motocicletas e pontos de táxi. 

 Calçadas 

Quanto ao estado de conservação das calçadas podemos observar que existem diversos 

problemas nos três estabelecimentos selecionados e seu entorno. 

A calçada é um elemento da via que está sob responsabilidade do dono do lote, que, por sua 

vez, deve construí-la e fazer sua manutenção de acordo com as normas vigentes. No entando, nem 

sempre isso é cumprido, cabendo ao poder público a fiscaslização das condições das mesma, mas que 

muitas vezes não atua corretamente nesse sentido. E além disso, não mantêm o passeio de seus 

próprios estabelecimentos. 

Devido à todos esses fatores, podemos constatar os problemas nas seguintes imagens: 

- UBS do Jardim Cervezão 

     

Figura 2 - Calçadas UBS Jardim Cervezão 

As calçadas desta unidade básica de saúde são bem largas, possibilitando que o pedestre 

caminhe mais a vontade, sem esbarrar uns nos outros. No entanto, não está bem conservada, 

apresenta fissuras e buracos, que podem gerar acidentes, e sua rampa para deficientes físicos também 

está irregular.  

               

Figura 3 - Calçadas do entorno da UBS Jardim Cervezão 



10 
 

Porém, no entorno do estabelecimento a situação é bem mais precária, apresentando locais 

onde a passagem é dificultada ou mesmo obstruída. Além disso, possue equipamentos públicos 

(placas) e árvores instalados no meio do passeio, dificultando a travessia do pedestre. 

 

Figura 4 - Faixa de Pedestre 

Não menos importante, é a faixa de pedestre presente em frente ao estabelecimento e próxima 

ao ponto de ônibus, dessa forma o pedestre pode fazer a travessia com mais segurança. 

- CEAD 

        

        Figura 5 - Calçadas do CEAD 

As calçadas do CEAD são bem amplas, espaçosas, apresentando inclusive bancos para os 

usuários do sistema de sáude poderem se sentar e aguardar. No entanto, uma obra que está 

ocorrendo no prédio ao lado (também estabelecimento de saúde - SAE) está a atrapalhando a 

passagem dos pedestres. Isso mostra o que ocorre geralmente quando uma obra está em andamento, 

os materiais são depositados nas calçadas, desrespeitando o direito dos pedestres circularem. 

           

Figura 6 - Calçadas no entorno 
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No entorno, a qualidade das calçadas está mais comprometida, apresentando muitos buracos, 

caixas de inspeção irregulares, além de ser bem mais estreita do que a calçada da frente do 

estabelecimento. A rampa também problemas de conservação, principalmente se comparada com a 

rampa do Restaurante logo em frente e que dá acesso ao ponto de ônibus da Av. da Saudade. 

        

Figura 7 -  Passeio e faixa de pedestre 

Por se localizar ao lado da Av. da Saudade, o pedestre se beneficia pelo passeio existente no 

meio dessa avenida, caminhando de forma agradável na sombra das árvores. Outro ponto positivo, é a 

faixa de pedestres na av. 19, de grande movimento, próximo ao ponto de ônibus, que facilita a 

travessia do pedestre. 

- UBS da Avendia 29 

        

Figura 8 - Calçadas UBS da Avenida 29 

As calçadas da UBS da avenida 29 são mais estreitas que a dos estabelecimento anteriores, 

apresentando trechos bem conservados, mas trechos em péssima condição. Existem várias falhas no 

calçamento, podem ocasionar diversos acidentes, quedas, principalmente com pessoas idosas, que é 

um público frequente nos estabelecimentos de saúde. 
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       Figura 9 - Calçadas do entorno 

As calçadas do entorno também apresentam graves problemas, resultado da falta da 

fiscalização do poder público. Encontram-se calçadas obstruídas pelo mato, com valetas e com 

degrais, resultado da elevação que o loteador fez pra acessar sua garagem. Outro ponto, não existe 

faixa de pedestre para acessar o ponto de ônibus no lado oposto da avenida, obrigando o pedestre a 

se arriscar no trânsito para fazer a travessia. 

 Pontos de parada de ônibus e itinerários 

- UBS do Jardim Cervezão 

        

   Figura 10 -  Pontos de ônibus próximos a UBS Jardim Cervezão 

O acesso por transporte coletivo à UBS do Jardim Cervezão é facilitado, possuindo uma 

parada de ônibus sentido bairro-estação na frente do estabelecimento, e outra distando cerca de 200 

metros no sentido estação-bairro. Três linhas servem essas paradas: Linha Cervezão, Linha Circular 1 

e Linha Circular 2. O único problema encontrado foi a conservação do entorno, apresentando lixo 

doméstico depositado próximo e arbustos obstruindo a passagem. 

- CEAD 

           

Figura 11 - Paradas de ônibus no CEAD 

As paradas de ônibus no CEAD, no geral, são bem conservadas e próximas do 

estabelecimento, cerca de 50 metros. Um problema que possa vir a surgir, num dia chuvoso, é a lama 

vinda da construção invadindo o ponto da avenida 19. Existem 5 linhas que servem esses pontos: 
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Linha Palmeiras, Linha Palmeiras/Kebec, Linha Assistência, Linha Jardim Novo via Inoocop e Linha 

Jardim novo via Rodoviária. 

- UBS da Avenida 29 

 

Figura 12 - Paradas de ônibus UBS da avenida 29 

Os pontos de ônibus da UBS da avenida 29 estão mal conservados, apresentando diversos 

espaços em que a cobertura da calçada está se desfazendo logo em frente ao estabelecimento, 

podendo ocasionar diversos acidentes, especialmente para o passegeiro descendo do ônibus. Já do 

outro lado da avenida o ponto está em frente à um terreno baldio com a calçada irregular e coberta de 

mato, gerando um desconforto para o passageiro que ali espera ou desce do ônibus. 

Existem 6 linhas que servem esses pontos: Linha Circular 1, Linha Circular 2, Linha Bom 

Sucesso, Linha Kennedy, Linha Palmeiras/Kebec e Linha Assistência. 

 Ciclistas 

Nos estabelecimentos também foi observada a infra-estruturas para ciclistas, pois elas 

apresentam uma segurança para com o equipamento do usuário de bicicleta. 

- UBS do Jardim Cervezão 

 

Figura 13 - Bicicletário UBS Jardim Cervezão 

O bicicletário da UBS do Jardim Cervezão encontra-se do lado interno do estabelecismento, o 

que gera uma segurança ao ciclista por mante-lo próximo ao seu equipamento. No entanto, o 
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bicicletário é bem pequeno, comportando em média 12 bicicletas e o espaço é bem amplo, o que 

poderia ser ampliado. 

- CEAD 

     

Figura 14 - Bicicletários CEAD 

O CEAD apresenta um bicicletário logo em frente sua entrada, no qual o ciclista pode deixar 

seu veículo bem à vista. Além desse, existe outro bicicletário, na lateral do prédio que também é 

utilizado por usuários do AME. Esse bicicletário é uma ótima iniciativa, separado das outras vagas e 

bem sinalizado. 

- UBS da Avenida 29 

 

Figura 15 - Bicicletário UBS avenida 29 

Na UBS da Avenida 29, encontram-se dois bicicletários, um cada lado da entrada, para a 

utilização dos usuários que se locomovem por bicicletas. 

 

 Infra-estrutura para automóveis, motocicletas e táxis 

Os demais usuários de saúde utilizam automóveis, motocicletas ou táxis para alcançar os 

cuidados médicos, para tanto, observou-se também a infra-estrutura para esses veículos e o estado 

das vias. 

- UBS do Jardim Cervezão 
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Figura 16 - Vias, pontos de táxis e estacionamento de automóveis UBS Jardim Cervezão 

O estaciomento de automóveis na UBS do Jardim Cervezão é um pouco dificultado, pois na 

guia junto ao estabelecimento o estacionamento é proibido, então os automóveis tem que disputar 

espaço nas outras guias em meio aos portões de garagem, tendo muitas vezes que estacionar mais 

afastado. 

Não apresenta faixa exclusiva para estacionamento de motocicletas o que podem gerar alguns 

conflitos nessa disputa pelas vagas.  

Porém, seu diferencial perante aos outros estabelecimentos observados é a presença de um 

ponto de táxi em frente à unidade de saúde, alternativa de locomoção para os usuários do serviço. 

- CEAD 

            

Figura 17 - Estacionamento de automóveis e motocicletas CEAD 

Para quem deseja estacionar logo em frente ao CEAD, é uma alternativa complicada, pois a 

guia em frente ao estabelecimento é reservada para ambulâncias e a do outro lado apresenta diversas 

garagens.  

No entanto, em sua lateral existem diversas vagas reservadas para automóveis e uma área 

reservada para motocicletas, facilitando o acesso. 

- UBS da Avenida 29 
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Figura 18 - Estacionamento de automóveis e motocicletas UBS avenida 29 

A UBS da avenida 29, apresenta estacionamento para automóveis e motocicletas em espaço 

reservado, gerando uma comodidade ao usuário, e na sua lateral também existe a possibilidade de 

estacionar também se as vagas estiveram todas ocupadas. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo trabalho a questão da acessibilidade aos serviços de saúde pública no Município 

de Rio Claro. Essa é uma questão muito importante, pois garante que o usuário chegue ao 

estabelecimento de saúde, conforme seu desejo. 

Neste ponto, o que pudemos observar nas visitas de campo foi que os pedestres são os 

usuários mais prejudicados. A condição das calçadas é precária, apresentando uma grande falta de 

manutenção e fiscalização por parte do poder público. Nelas se encontram diversos buracos, fissuras, 

pedras soltas e mato em excesso, o que pode causar um desconforto no pedestre ou até mesmo um 

acidente (uma queda), principalmente de pessoas idosas que são usuários frequentes das unidades de 

saúde. 

Além disso, não são apenas os pedestres que se utilizam desses espaços, os usuários de 

outros veículos, também se utilizam desses espaços para chegar do seu veículo até o estabelecimento, 

então as consequências do descaso também não é só sobre os pedestres. 

Quanto ao sistema de transporte público, os estabelecimentos estão sendo servidos 

constantemente e por várias linhas, o importante é evitar atrasos, pois isso abala a confiabilidade do 

usuário perante o serviço. Outro ponto é a conservação dos pontos de ônibus, que em alguns pontos 

precisam de manutenção, para possibilitar um conforto maior ao passageiro que aguarda pelo 

transporte ou mesmo que vai descer naquele ponto. É um meio de transporte que deve ser incentivado, 

pois diminui o uso excessivo de automóveis nas ruas. 



17 
 

Da mesma forma, o ciclismo deve ser incentivado também por ser um transporte menos 

poluente e que beneficia a saúde do usuário, além de outros benefícios. Para isso, bicicletários são 

muito importantes, eles devem estar o mais próximo do estabelecimento possível e passarem por 

manutenção sempre que necessário. Assim, o ciclista se sente mais seguro, e utiliza a bicicleta para 

alcançar seu destino. Eles estão presentes nos três estabelecimentos, mas na UBS do Cervezão sua 

ampliação seria necessária para facilitar o estacionamento de mais bicicletas. 

As faixas reservadas para motocicletas também são importantes, e sua ausência causa 

desconforto por parte dos ciclistas e uma disputa deles pelas vagas junto com os automóveis, gerando 

alguns conflitos. Nesse ponto, a UBS do Cervezão necessita reservar uma faixa aos motociclitas para 

evitar esse tipo de desconforto. 

O automóvel é o transporte que exige mais espaço na via, e nesse ponto as discuções são 

sempre controversas, quanto ao caso de ampliar ou reduzir o número de vagas disponíveis. Tanto no 

CEAD como na UBS da avenida 29, existem vagas reservadas para os automóveis. Não acredito na 

necessidade de se criar um estacionamento também na UBS do Cervezão, pois nos três 

estabelecimentos existe espaço para parar urgências, e aquilo que não é urgente o usuário pode 

estacionar um pouco mais distante e ir caminhando até o estabelecimento. De modo que no fim ele se 

utiliza do veículo mais confortável. 

Outro ponto importante é a conservação das vias, não só para os automóveis, como para todos 

os veículos, afinal a existência de buracos pode prejudicar todos eles. Desse modo o reparo é 

necessário sempre para evitar acidentes e prejuízos. 

Por fim, a acessibilidade deve ser parte do planejamento urbano, de modo que as políticas de 

acessibilidade integrem os planos diretores, para que com a participação da população suas 

prioridades sejam atingidas e lutem por uma efetivação maior das políticas públicas. 
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