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Restrições do Acesso dos Usuários na Rede Básica 



Grande parte das unidades distribui um número 
determinado de senhas em determinados dias da semana ou 
do mês. Quando o usuário não consegue obter a senha é 
orientado a retornar na outra semana ou no outro mês  
Algumas unidades fazem agendamento durante todo dia 
em todos os dias da semana até que a agendamento fique 
para no máximo trinta dias. Quando isso ocorre “fecha-se a 
agenda”e o paciente é orientado a voltar em determinado 
dia quando a agenda vai abrir de novo 

Há unidade, segundo relato de usuário, que quando a 
agenda do médico abre acaba fechando uma hora depois 
porque muita gente ficou esperando o dia de abrir 

O processo para agendamento de 
consultas 



Há unidades em que o agendamento é por equipe e cada 
equipe agenda numa semana do mês. Quando as vagas do mês 
acabam o usuário tem que esperar o outro mês.  
Algumas unidades agendam só após passar numa avaliação 
da enfermagem, os casos mais urgentes são agendados mais 
rápido, mas as consultas não urgentes são marcadas para 
trinta a sessenta dias depois.  
Outras fazem o agendamento por equipe, distribuindo 
senhas que garantem  o agendamento no mês. Quando a 
agenda do mês é preenchida os usuários são orientados a 
voltar na outra semana ou num intervalo de tempo maior 
quando a agenda irá abrir de novo 

O processo para agendamento de 
consultas 



Há também um número muito pequeno de unidades 
em que o agendamento fica aberto o tempo todo, 
sempre são reservadas vagas para acolhimento, ou tem 
sempre um dos médicos com tempo destinado ao 
atendimento de casos que não podem esperar o 
agendamento. 
Em relação ao 160, quase nunca tem vaga; outro 
problema é que acabam os créditos do celular e não 
conseguem marcar, tendo pouca efetividade.  

O processo para agendamento de 
consultas 



Na grande maioria das unidades básicas de saúde de 
Campinas o usuário leva mais de sessenta dias para 
conseguir uma consulta em clínica  
Consultas ginecológicas, em algumas unidades só são 
agendadas para depois de três meses  
 

 

Tempo de espera depois que a 
consulta foi agendada  



Filas na madrugada 

Procura pelo Pronto Socorro em casos que poderiam 
ser resolvidos na unidade básica 

Conflitos entre usuários e recepção ou enfermagem 

Falta de confiança dos usuários nas unidades básicas 
(“quando eu mais preciso eles nunca me atendem”; 
“marcar consulta na unidade é uma tortura”) 
Os usuários que mais precisam, por terem mais 
dificuldade de comparecer várias vezes ou comparecer 
de madrugada, ficam sem atendimento 

Muitos usuários que precisam de tratamento contínuo 
desistem por causa da dificuldade de agendar retornos  
 

 

 

Consequências da dificuldade de agendar consultas e 
do tempo de espera após o agendamento 



Há unidades que agendam exames para até 30 dias 
depois da consulta 

Outras trabalham orientando o usuário a chegar até 
determinado horário nos dias de coleta e atendem todo 
mundo  
Outras distribuem senha pela manhã. Se as senhas 
acabarem o usuário é orientado a retornar outro dia. 

Exames Laboratoriais 



Há muita variação quanto ao tempo de espera para 
realizar mamografia. Em alguns casos os usuários 
relatam espera de trinta dias e em outros de até seis 
meses. 
 A espera por consulta de oftalmologia relatada pelos 
usuários pode chegar até 1 ano ou mais. 
A espera por cardiologista relatada pelos usuários 
varia muito de unidade para unidade, até no mesmo 
distrito. Há quem diga que espera quinze dias até quem 
diga que espera um ano.   
A espera por ortopedista relatada pelos usuários pode 
ser de trinta dias até um ano. 
 

Exames agendados em outros pontos da 
rede e agendamento com especialista 



Segundo relato de usuários e também de 
trabalhadores a falta de medicamentos e materiais tem 
sido um problema constante 

Nas últimas semanas as unidades foram informadas 
que muitos medicamentos que estavam faltando não 
estavam em falta no almoxarifado, mas não estavam 
sendo distribuídos por falta de pessoal para organizar 
os malotes. Entre esses medicamentos estavam: vários 
medicamentos para hipertensão, insulina, sondas e 
outros itens essenciais. 

Restrições de acesso aos medicamentos 
e outros materiais 



Já é crônica a falta de agilidade da secretaria para realizar a 
manutenção de equipamentos da rede básica. Mais de 50% das 
autoclaves (equipamento para esterilização de instrumentais de 
curativo, do dentista, etc.) encontram-se  quebradas. Há anos 
esse problema se arrasta e acaba sendo responsável pela 
interrupção do atendimento. 
Outro equipamento que quebra e fica sem manutenção por 
muito tempo é o eletrocardiógrafo. Vários usuários se queixam 
que seus exames tem que ser remarcados ou eles tem que 
recorrer a outra unidade para realizar seu eletro. 
Há interrupções frequentes do atendimento odontológico por 
falta de manutenção de equipamentos 

Restrições de acesso decorrentes de falta de 
agilidade na manutenção de equipamentos  



A maioria das unidades que irão ser reformadas terão redução do 
atendimento em função dos locais improvisados em que irão 
funcionar. 
Os Conselheiros locais da maioria das unidades que estarão sendo 
reformadas relatam que a Secretaria não assumiu a tarefa de 
equacionar esse problema, como seria de sua responsabilidade.  

Passou essa incumbência para as equipes locais e para a própria 
população.  
Houve um esforço de algumas equipes para equacionar o problema. 
Muitos usuários também se mobilizaram para arranjar um local 
provisório, mas em muitos casos o problema não está equacionado.  
Com certeza com a maioria das reformas começando no segundo 
semestre desse ano haverá mais uma brutal restrição do acesso. 

 

Restrições ao acesso ocasionadas pelas 
reformas 



Doze unidades tiveram seu horário de funcionamento 
reduzido ocasionando maiores dificuldades aos usuários e 
restringindo as possibilidades de atendimento. 
O PA Centro foi fechado sem que qualquer providência 
fosse tomada para substituir o atendimento que era feito 
lá, apesar que há mais de um ano, a equipe de 
trabalhadores avisava insistentemente à secretaria sobre 
a necessidade de tomar algumas providências quanto a 
manutenção do prédio 

Restrição do acesso decorrente de 
fechamento de serviço e redução do horário 

de atendimento 



A falta de profissionais é a principal causa de restrição do 
acesso.  

Há desproporção do número de médicos e população a ser 
atendida principalmente em clínica para adultos.  
Há também unidades com filas enormes para atendimento 
em ginecologia e algumas mulheres estão ficando sem 
consulta por longo período.  
A maioria dos médicos de família não atende crianças nem 
ginecologia e pré-natal, o que acarreta restrição ao acesso 
nessas áreas quando falta pediatra e ginecologista 

A maior evidência de que faltam médicos, principalmente 
para atendimento de adultos, são as restrições que as 
unidades vão inventando para agendamento de consultas 

Restrições do acesso decorrente da falta 
de pessoal 



A falta de técnicos ou auxiliares de enfermagem é 
responsável pela restrição do acesso: na coleta de 
exames, na oferta por maior período de tempo para 
curativo, para aferir PA, para inalação, para exames de 
eletrocardiograma, etc 

Há locais com falta de recepcionistas dificultando 
enormemente o funcionamento da unidade 

Restrições do acesso decorrente da falta de 
pessoal 



Muitas unidades, que atendem territórios muito 
extensos e bairros mais distantes, não conseguem 
realizar visitas aos usuários que necessitam por falta de 
transporte   

Restrição do acesso em visitas 
domiciliares 



A Secretaria elaborar um diagnóstico das situações de restrições 
do acesso, com acompanhamento do Conselho e para debate no 
Conselho  
Contratação de pessoal para recompor as equipes, priorizando 
as unidades em que a população tem maior dependência do SUS 
(priorização total da rede básica) 
Contrato de pessoal  para resolver o problema emergencial do 
funcionamento do almoxarifado  
Desenvolver ações que garantem agilidade na manutenção de 
equipamentos 

Debate com os gestores distritais e Conselhos Locais e Distritais 
sobre métodos de agendamento que garantem acolhimento e 
humanização (acabar com as filas na madrugada) 
 

 

Propostas  



A Secretaria e os distritos devem  responsabilizar-se junto com as 
equipes locais para viabilizar locais provisórios de funcionamento  
para as unidades que vão ser reformadas , garantindo que as 
equipes não sejam dispersadas e se mantenham no território 
(mantendo o vínculo com a população) 
Garantir que as filas de encaminhamentos para exames e 
especialidades sejam constantemente avaliadas para que os casos 
urgentes sejam priorizados e que haja no mínimo igualdade de 
condições de acesso entre as unidades e que sejam ampliadas as 
retaguardas onde for mais necessário 

 Suspender rigorosamente qualquer tentativa de fechamento de 
serviços sem substituição imediata e qualquer redução de horário de 
oferta de serviços 
 

Propostas 



Desenvolver ações educativas para que os médicos 
solicitem os exames necessários e com racionalidade e 
de acordo com os protocolos técnicos. Não adotar 
cotas  

Propostas 


