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Breves Explicações

Foi um levantamento (“pesquisa”) feito por usuários em 18 Centros de Saúde.

Não é um levantamento científico, do ponto de vista metodológico, para que pudesse ser 

publicado: Sorteio das unidades; Definição estatística da amostra (do número de questionários); 

Testagem dos questionários; Treinamento dos pesquisadores.

Centros de Saúde pesquisados: Conceição, Haydée Lima Vila Ipê, Jardim Aeroporto, Jardim 

Fernanda,  Jardim Ipaussurama, Jardim Lisa, Nova América, Paranapanema, Pedro de Aquino 

(Balão do Laranja),  San Diego,  São Cristóvão,  São José, São Quirino, Vila Boa Vista, Vila Costa e 

Silva,  Vila Padre Anchieta,  Vila Rica, Vila União.

Quem fez os levantamentos: Conselheiros locais dessas unidades;

Pesquisados: usuários desses serviços escolhidos aleatoriamente nessas unidades.



Objetivos e Resultados Esperados

Levantamento breve de como os usuários percebem a situação das unidades de saúde da atenção 
básica quanto à oferta de serviços (medida indireta da acessibilidade), principais problemas percebidos 
e a satisfação desses usuários com os serviços;

Cisão entre teoria e prática: não esperar pela academia e demonstrar que é possível ter-se uma boa 
aproximação da situação da rede de serviços pelos próprios usuários;

Aprendizagem e ampliar a capacidade dos conselheiros discutir a situação das suas unidades para 
além do senso comum;

Ofertar a cada CLS e ao CMS uma avaliação, ainda que não científica, legítima, para se avaliar a sua 
unidade e pautar a busca das melhores soluções naquele âmbito de atuação;

Ofertar aos Gestores da Secretaria tal avaliação de tal modo a ter-se mais um dispositivo que auxilia a 
configuração estratégica da rede de serviços de atenção primária.



Metodologia

Foram escolhidas unidades pequenas, médias e grandes nos Distritos;

Questionário com perguntas fechadas aplicados por conselheiros locais a usuários escolhidos ao 

acaso;

Perguntas sobre recepção, acolhimento, agendamento, satisfação com o serviço, entre outras.



RESULTADOS

Sexo Quant Proporção

Feminino 134 69,79%

Masculino 51 26,56%

Não 

respondeu 7 3,65%

Total 192

Tanto os sexos quanto as faixas etárias estão de acordo com o perfil dos nossos usuários: 

aproximadamente 2/3 dos sexo feminino e 60% acima de 50 anos.

Faixa Etária Quant Proporção
<=30 22 11,64%
31 a 40 23 12,17%
41 a 50 29 15,34%
51 a 60 40 21,16%
61 a 70 38 20,11%

71 ou mais 37 19,58%



Resultados

A recepção/Recepcionista Quant Proporção Não adequado
Adequado e atencioso 120 67,42%
Foi pouco ou nada atencioso 40 22,47% 32,58%
Não deu orientações adequadas 15 8,43%
Outro 14 7,87%
Total 189
Não Respondeu 3
Nota média da recepção/recepcionista 3,56 Regular

Classificação

Até 1,5 Muito ruim

Entre 1,6 e 2,5 Ruim

Entre 2,6 e 3,5 Regular

Entre 3,6 e 4,5 Boa

Acima de 4,5 Muito boa



Resultados

Atendimento no dia Quant Proporção

Não 34 20,73%

Sim 140 85,37%

Total 174
Não Respondeu/Não 
precisou 18

Problema resolvido Quant Proporção
Sim 85 64,39%
Parcialmente resolvido 30 22,73%
Não 17 12,88%
Total 132
Não respondeu 8

Quem fez o acolhimento Quant Proporção Proporção 2
Dentista 3 2,16%
Enfermeiro/Tec de enfermagem 71 51,08%
Enfermeiro/Tec de enfermagem e Médico 30 21,58% 72,66%
Médico 31 22,30% 43,88%
Outro 5 3,60%
Total 140
Não precisou/Não respondeu 52

A importância do pessoal de 

enfermagem: 73% do 

acolhimento teve a sua 

participação.



Resultados

Satisfação com acolhimento Quant Proporção

Insatisfeito 24 16,78%

Pouco satisfeito 31 21,68%

Satisfeito 85 59,44%

Total 140

Parte da insatisfação se deve à demora e ao desejo de passar pelo 

médico (Não se relaciona, portanto, ao resultado em si)



Resultados

Tempo para agendar com o Clínico Quant Proporção Até 15 dias
Mais de um mês/Não 

consegue agendar
Até 1 dia 11 6,83%
2 a 7 dias 18 11,18%
8 a 15 dias 22 13,66% 31,68% 44,72%
16 a 30 dias 38 23,60%
31 a 60 dias 28 17,39%
Mais de 2 meses 32 19,88%
Não tem esse profissional no CS 12 7,45%
Total 161

Uma das principais reclamações: a demora para se conseguir consulta com o clínico. 

Aproximadamente 70% não conseguem marcar até 15 dias, considerado um prazo bom. Isso 

força o acolhimento, dado que os que não conseguem atendimento nesse prazo “forçam” o 

atendimento no dia.



Resultados

Tempo para agendar com 
o Pediatra Quant Proporção 

Até 30 
dias

Mais de 2 
meses/não 
conseguem

Até 1 dia 7 10,45%
2 a 7 dias 10 14,93%
8 a 15 dias 12 17,91%
16 a 30 dias 14 20,90% 64,18% 17,91%
31 a 60 dias 12 17,91%
Mais de 2 meses 8 11,94%
Não tem esse profis no CS 4 5,97%
Total 67

Tempo para agendar com o 
Ginecologista Quant Proporção

Até 30 
dias

Mais de 2 
meses/não 
conseguem

Até 1 dia 1 0,97%
2 a 7 dias 14 13,59%
8 a 15 dias 17 16,50%
16 a 30 dias 22 21,36% 52,43% 29,13%
31 a 60 dias 19 18,45%
Mais de 2 meses 29 28,16%
Não tem esse profis no CS 1 0,97%
Total 103



Resultados

Forma de Agendamento de 
consulta Quant Proporção
Diariamente, a qualquer hora do dia 52 30,95%
Diariamente, só num período 80 47,62%
Uma vez por mês 20 11,90%
Uma vez por semana 16 9,52%
Por telefone 0 0,00%
Total 168

Forma de agendamento Quant Proporção

Muito Ruim 10 5,92%

Ruim 29 17,16%

Regular 63 37,28%

Boa 55 32,54%

Muito Boa 12 7,10%

Apenas 39,64% consideram a forma de agendamento boa ou muito boa. Dentre as reclamações 

estão os agendamentos que não são diários ou, nos diários, aqueles que ocorrem apenas num 

período do dia. Reclamam ainda que muitas vezes têm que brigar para conseguir agendar a consulta.



Resultados

Mudaria de CS Quant Proporção

Não 94 53,71%

Não sei 11 6,29%

Prefere não responder 20 11,43%

Sim 50 28,57%

Total Geral 175

Nota para os Centros de Saúde          3,4   Regular

Classificação Tipo Total de C. S

Até 1,5 Muito ruim 0

Entre 1,6 e 2,5 Ruim 0

Entre 2,6 e 3,5 Regular 10

Entre 3,6 e 4,5 Boa 7

Acima de 4,5 Muito boa 0



Principais reclamações

Falta de médicos

Falta de profissionais de saúde

Profissionais tratam mal/sem educação/demoram para atender

Falta de medicamentos

Dificuldade para ser atendido no dia – precisa brigar – espera muito – tem que chegar muito 

cedo

Dificuldade para agendar consultas



Conclusões

Há 5 anos foi apresentado ao Conselho um estudo feito por conselheiros locais apontando 

problemas semelhantes aos atuais:

- dificuldade para agendamento com as várias formas, com poucas sem “burocracias”, com 

agendamento diário a qualquer hora do dia.

- Falta de pessoal, particularmente de médicos

Aquele estudo apontava também restrições ao acesso por problemas estruturais: centros de 

saúde fechados para reforma, equipamentos quebrados, falta de medicamentos. São, conforme 

já discutimos em outras reuniões do Conselho e Executiva, problemas que permanecem até o 

momento.



Conclusões

Esses resultados demonstram, o que está de acordo com vários estudos, que a dificuldade de 

acesso às unidades de saúde e a forma como são atendidos, são os dois principais problemas do 

SUS. Como consequência diminui-se a satisfação do usuário e a legitimidade do sistema perante 

os usuários.

As principais causas da dificuldade de acesso são, não só, mas também em Campinas:

A) Excesso de usuários vinculados à uma equipe (deveríamos ter uma equipe para 3 mil 

pessoas);

B) Reduzido número de médicos de família (a maioria deles não tem essa formação);

C) Burocratização e rigidez nas formas de agendamento;



Conclusões

D) Dificuldade de compreensão de parte dos trabalhadores da saúde como direito;

E) Dificuldade de  compreensão de parte dos trabalhadores que, de modo geral, a busca por 

serviços de saúde se dá por pessoas se sentindo doentes e, portanto, fragilizados 

emocionalmente (precisam de apoio e compreensão);

F) Processos de trabalho que mais valorizam o agendamento que o atendimento no dia (pouca 

valorização do acolhimento) – “Centro de Saúde não é pronto socorro – o papel do Centro de 

Saúde é o acompanhamento dos crônicos, promoção de saúde e prevenção.”

A raiz do problema: o subfinanciamento e desfinanciamento do SUS e, particularmente, da 

atenção primária.



Recomendações 
Apresentadas e debatidas há 5 anos atrás no pleno do Conselho que continuam valendo hoje:

A Secretaria deve 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);

Desenvolver ações que garantam 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);



Recomendações
Apresentadas e debatidas há 5 anos atrás no pleno do Conselho que continuam valendo hoje:

*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);

*Suspender rigorosamente qualquer tentativa de fechamento de serviços sem substituição 

imediata e qualquer redução de horário de oferta de serviços.



Recomendações
Do ponto de vista dos processo de trabalho:

A)  melhorar o trabalho em equipe;

B)  explorar melhor a potencialidade de se fazer clínica do pessoal de enfermagem;

C) melhorar a comunicação com os usuários (compreender a clínica da enfermagem, 

compreender os limites do cuidado, entre outros – facilita-se a comunicação quando há vínculos 

fortes);

D) Ampliar as possibilidades de comunicação com o usuário por meios digitais;

E) Ampliação do Teleatendimento;

F) Discutir acesso avançado.


