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Introdução. O acesso universal a serviços de saúde de boa qualidade é considerado pela Organização Mundial 
da Saúde um importante determinante social. No Brasil, a cobertura universal tem o objetivo de garantir equidade no 
acesso e uso de serviços de saúde. A criação do Sistema Único de Saúde permitiu um aumento significativo na busca 
pelos serviços de saúde, reduzindo, assim, as desigualdades sociais no acesso, embora ainda haja muita diferença. 
Objetivos. Este estudo busca conhecer a percepção do usuário sobre o acesso à Unidade Básica de Saúde e o 
encaminhamento ao tratamento fisioterapêutico. Método. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem quali-
tativa realizada na Unidade Básica de Saúde em Fortaleza no mês de abril de 2016. Para a coleta de dados utilizamos 
a entrevista semiestruturada com seis usuários iniciadas após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do IPADE, 
com número de aprovação (CAAE) 53303215.6.0000.5049. Os dados coletados foram avaliados a partir da análise da 
narrativa e hermenêutica interpretativa.  Resultados. A maioria dos usuários julgou ter havido melhoras na oferta 
dos serviços de saúde, como atendimentos diários e maior facilidade de acesso “não pode ser melhor do que isso, né? 
Agora tá até melhor, porque pior já teve “. As principais dificuldades descritas foram relacionadas ao atendimento prio-
ritário aos idosos, à falta de alguns medicamentos e ao número reduzido de profissionais nos serviços de fisioterapia, 
apesar da grande demanda” o problema é você sair do seu consultório médico, ir pra farmácia pegar medicamento que 
não tem “. Conclusão. A opinião do usuário é fundamental para o processo de avaliação do acesso aos serviços 
de saúde, uma vez que demonstra uma atitude positiva diante do sistema, mas também encontra desafios a serem 
vencidos. A percepção do usuário aponta para a necessidade de melhoras, apesar das influências sofridas por ele em 
relação a acesso.
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