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Apresentação: 

Podemos definir, resumidamente, o conceito de equidade em saúde como o direito ao acesso 
aos serviços de saúde, sendo respeitadas as condições individuais e a diversidade biológica, 
social e cultural do cidadão. Desta maneira, faz-se necessário adequar os serviços de saúde 
para que seja possível desempenhar atividades que visem a melhoria das condições de saúde e 
a ampliação do acesso da população a estes serviços.  

A Costa Rica, através de seu Ministério da Saúde e da Caixa Costarriquense de Seguro Social, 
vem desenvolvendo em suas equipes de saúde de atenção básica ações que buscam diminuir 
as desigualdades e melhorar a equidade em saúde. Assim, pretende-se analisar, de forma 
qualitativa, estas as atividades realizadas nos serviços de atenção primária em saúde deste 
país. 

Este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa “Equidade de Gênero nos Serviços de Saúde 
como um Marcador de Integralidade na Atenção Básica”.  

Metodologia 

As atividades desenvolvidas para o projeto foram realizadas em duas etapas: 1) leitura de 
materiais bibliográficos acerca do tema e 2) transcrição das gravações realizadas com 
participantes da pesquisa.  

Para a atividade de leitura e compreensão dos materiais bibliográficos, foram utilizados, 
dentre estes: publicações, artigos, materiais informativos, entre outros, em três idiomas: 
português, espanhol e inglês.   

Para a atividade de análise de dados qualitativos, foram utilizadas seis entrevistas com relatos 
de profissionais de saúde da Costa Rica sobre o tema de equidade de gênero nos serviços de 
saúde, sendo que estas falas, de aproximadamente 5 horas de áudio, foram traduzidas.  

Resultado Esperado: 

O projeto acima referido pretende avaliar a equidade de gênero nos serviços de saúde da 
Costa Rica, a partir da análise dos dados obtidos em avaliações dos serviços e em entrevistas 
com profissionais de saúde e usuárias destes serviços. Assim, o projeto tem como propósito 
mensurar estas informações e torna-las públicas, para que sirvam de apoio no 
desenvolvimento de ações de equidade de gênero nos serviços de saúde de demais países.  
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