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Especialidades com maior número de 
encaminhamentos 

• Oftalmologia  

• Neurologia  

• Proctologia  

• Gastroclínica Adulto  

• Cirurgia Geral  

• Urologia  

• Cirurgia Plástica  

• Cirurgia Ambulatorial  

• Cirurgia Ginecológica  

• Cirurgia varizes  

 



Lista de espera 

• Descentralizada 

 

• Duplicidade de encaminhamentos nas Unidades de Saúde ou pacientes que se 
encontram em seguimento em um dos ambulatórios de especialidades 

 

• No momento, não contamos com lista de espera nominal informatizada e 
centralizada 

 



Especialidades com maior tempo de espera 

• Gastroclínica 

• Cirurgia Ginecológica 

• Cirurgia Varizes 

• Cirurgia Geral 

• Cirurgia Plástica 

• Cirurgia Ambulatorial 

• Neurologia 

• Oftalmologia 

• Proctologia 

• Urologia 

• Ortopedia 

• 119 meses 

• 73 meses 

• 51 meses 

• 46 meses 

• 46 meses 

• 36 meses 

• 30 meses 

• 24 meses 

• 15 meses 

• 13 meses 

• 5 meses 

 



Tempo de espera 

• Demanda reprimida informada pelas Unidades de Saúde x 
quantitativo mensal de primeiras consultas disponibilizados no 
sistema SOL 

 

• O agendamento é realizado de acordo com a avaliação de risco de 
cada usuário(a) sendo essa classificação de risco realizada pelo 
profissional que encaminhou o paciente no nível local 

 



Prestadores 

• Cirurgia Ginecológica - Maternidade de Campinas e PUC de Campinas 

• Cirurgia Varizes - CHPEO 

• Gastroclínica - Policlínica 3 e Hospital Municipal Dr Mario Gatti 

• Cirurgia Geral - CHPEO, PUC de Campinas, Hospital Municipal Dr Mario Gatti 

• Cirurgia Plástica - PUC de Campinas, Hospital Municipal Dr Mario Gatti 

• Cirurgia Ambulatorial - Policlínica 1 e Hospital Municipal Dr Mario Gatti 

• Neurologia - Policlínica 3, Clinica MedMandic, CHPEO e PUC de Campinas 

• Oftalmologia - Policlínica 2, Fundação Penido Burnier, PUC de Campinas, CHPEO e Clinica MedMandic. 

• Proctologia - Policlínica 1, Hospital Municipal Dr Mario Gatti e PUC de Campinas 

• Urologia - Policlínica 1, Hospital Municipal Dr Mario Gatti, CHPEO e PUC de Campinas 

• Ortopedia - CHPEO, Hospital Municipal Dr Mario Gatti, PUC de Campinas e Centro de Referência em Reabilitação 

 



Origem dos encaminhamentos  

• 100% a partir das Unidades Básicas de Saúde 

 



Medidas que estão sendo tomadas para equacionar 
as situações mais críticas identificadas 

• Matriciamento 

• Canal de discussão de casos via email para priorização e agendamento dos casos 

de maior gravidade 

• Avaliação dos encaminhamentos da cirurgia ambulatorial com priorização de 

agendamentos dos casos suspeitos de câncer para o Hospital Mario Gatti 

• Retomada da oferta de consultas e exames pelas Instituições conveniadas 

• Novo fluxo de acesso para casos com alta suspeição de câncer 



Medidas que estão sendo tomadas para equacionar 
as situações mais críticas identificadas 

• Sensibilização dos trabalhadores e usuários frente ao alto absenteísmo em algumas especialidades 

• Ampliação do protocolo de acesso ao ultrassom obstétrico morfológico 

• Ampliação da oferta de exames de ultrassonografia e endoscopia/colonoscopia 

• Revisão dos Planos de Trabalho que estão sendo renovados de forma a ampliar a oferta para as 

especialidades com maior demanda reprimida 

• Retomada da oferta de consultas e exames no AME em Setembro de 2021 

• Ampliação de carga horária de médico neurologista para atuar na Policlínica 3 

• Retomada dos atendimentos nos serviços próprios com readequação das agendas   



Obrigada! 


