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forma como nos acostumamos a ver o mundo.(Albert Einstein) 

 

 



6 
 

 
 

RESUMO 

 

O Absenteísmo está presente nos diversos serviços, principalmente na saúde 
pública e sempre com difícil resolutividade. É um padrão habitual de ausência, 
compromete o agendamento de consultas onde acarreta problemas de organização, 
ausência repetitiva ou prolongada das atividades, limitação de desempenho até 
mesmos obstáculos para os gestores da saúde seja por falta de atraso ou outros 
fatores que levam ao não comparecimento do usuário à unidade básica de saúde, 
onde influencia na disponibilidade de vagas para novos usuários do sistema. Este 
estudo traz uma realidade de absenteísmo de consultas médicas em unidades 
básicas de saúde de uma cidade do meio oeste catarinense. O objetivo geral da 
pesquisa foi avaliar o absenteísmo ás consultas médicas agendadas em unidades 
básicas de saúde de um município do meio oeste catarinense. Esta pesquisa é de 
extrema importância, pois trouxe benefícios para os usuários, e profissionais de 
saúde. O levantamento de dados foi realizado a partir de questionários e do banco 
de dados oficiais da central de agendamento de consultas. Para amostra foi aplicado 
questionário com questões fechadas e abertas onde os entrevistados foram, 
abordados pela própria pesquisadora, á domicilio. Podemos observar que 40% dos 
usuários viajaram no dia da consulta, 25% esqueceram,15% foi pela demora no 
atendimento,10% exame não ficou pronto e10% coincidiu com horário de trabalho. 
Muitos usuários marcam vários compromissos para um mesmo dia, sem nem 
mesmo perceber. Como nas entrevistas a maioria dos usuários eram idosos, com 
problemas de saúde de alto risco e realizando tratamento fora de domicilio. Este fato 
pode estar relacionado com viagens que ocorreram nos dias das consultas 
marcadas. Para combater o absenteísmo é importante conscientizar-nos da 
importância de nos comunicar previamente com a Unidade de Saúde em caso de 
impossibilidade de comparecer a uma consulta ou a um exame previamente 
agendado. Com esta pesquisa conclui-se que é necessário o desenvolvimento de 
uma mentalidade contra o absenteísmo, motivando os usuários a não faltarem às 
consultas ou, se necessário, comunicar previamente sua ausência. A redução do 
absenteísmo é um objetivo possível com medidas educativas oferecidas aos 
usuários do SUS.  
 
Palavras- chaves: absenteísmo, acolhimento, unidade básica de saúde, SUS. 
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ABSTRACT 

 
Absenteeism is present in the various services, especially in public health and always 
with difficult resolution. It is a habitual pattern of absence, it jeopardizes the 
scheduling of appointments where it causes problems of organization, repetitive or 
prolonged absence of activities, limitation of performance to even obstacles for health 
managers due to lack of delay or other factors that lead to non-attendance of the 
user to the basic health unit, where it influences the availability of vacancies for new 
users of the system. This study brings a reality of absenteeism of medical 
consultations in basic health units of a city in the Midwest of Santa Catarina. The 
general objective of the study was to evaluate the absenteeism of the medical 
consultations scheduled in basic health units of a municipality in the middle of the 
state of Santa Catarina. This research is of extreme importance as it has brought 
benefits to users, and health professionals. The data collection was carried out from 
questionnaires and from the official database of the consultation scheduling center. 
For the sample, a questionnaire was applied with closed and open questions where 
the interviewees were approached by the researcher herself at home. We can 
observe that 40% of the users traveled on the day of the consultation, 25% forgot, 
15% was for the delay in attendance, 10% exam was not ready and 10% coincided 
with working hours. Many users book multiple appointments for the same day, 
without even realizing it. As in the interviews most of the users were elderly, with 
high-risk health problems and performing out-of-home treatment. This fact may be 
related to trips that occurred on the days of the appointments. To combat 
absenteeism, it is important to be aware of the importance of communicating with the 
Health Unit beforehand if it is impossible to attend a consultation or a previously 
scheduled examination . With this research it is concluded that it is necessary to 
develop a mentality against absenteeism, motivating users not to miss consultations 
or, if necessary, to previously communicate their absence. The reduction of 
absenteeism is a possible goal with educational measures offered to SUS users. 
 
 
 
Key words: absenteeism, reception, basic health unit, SUS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

          Absenteísmo é um padrão habitual de ausência, compromete o agendamento 

de consultas onde acarreta problemas de organização, ausência repetitiva ou 

prolongada das atividades, limitação de desempenho até mesmos obstáculos para 

os gestores da saúde seja por falta de atraso ou outros fatores que levam ao não 

comparecimento do usuário à unidade básica de saúde, onde influencia na 

disponibilidade de vagas para novos usuários do sistema. 

          O PSF é uma estratégia, que foi lançada pelo ministério da saúde em 1994, 

com objetivo de reorganizar a atenção básica, sendo que é a porta de entrada para 

a população para os serviços de saúde (GOMES; PINHEIRO, 2005). 

          Os motivos que levam os usuários a faltarem, devem ser conhecidos devido 

ao impacto que podem causar, sendo que o mesmo usuário pode requisitar um novo 

agendamento. No entanto, um item deve ser priorizado: o relacionamento com o 

paciente. Com a prática de cativar o paciente somada a algumas técnicas de gestão 

se evita um grande mal que assola os consultórios. 

          O relacionamento estreito com o paciente também ajuda na diminuição do 

absenteísmo. A união de tecnologia, gestão do atendimento e marketing de 

relacionamento ajudará o profissional a estabelecer um vínculo com seus pacientes. 

Isso contribuirá para a propaganda, ou seja, a recomendação, que ainda é uma das 

melhores estratégias de mercado que existe. O não comparecimento, sem qualquer 

comunicação prévia por parte do usuário, compromete a resolubilidade de serviço, 

dificulta o acesso de novos usuários, aumenta o tempo de espera de agendamento 

com prejuízo não apenas para o usuário, quanto ao profissional. 

          Há inúmeras situações onde usuários faltam por desmotivação, emergências 

familiares, compromissos, ou simplesmente esquecem da data e horário de suas 

consultas agendadas, sendo que usuários que aguardam para uma consulta, 

acabam perdendo a vaga que o paciente deixou de ir, podendo gerar efeito negativo 

sobre as consultas, avaliando possibilidades de avisos prévios do usuário para um 

melhor atendimento, e não ocorrer reclamações sobre as demoras de 

agendamentos. 
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          O Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua criação tem sido capaz de 

organizar com enorme relevância o sistema público de saúde, contudo problemas 

devem ser solucionados e aprimorados como por exemplo o acolhimento de 

usuários com necessidades de uma maior demanda, para melhor satisfazê-los, tanto 

em consultas como em atendimento (BRASIL, 2013). 

          Chama se de demanda espontânea, aquele usuário que comparece à unidade 

inesperadamente, seja com problemas de agravos, ou simplesmente necessita por 

motivos próprios dele, com a demanda programada o usuário está planejado para 

sua consulta e tem horário exato para chegada e assim ser atendido, o absenteísmo 

desse usuário prejudicara a demanda tanto programada como espontânea, sendo 

que ele terá que reagendar uma nova consulta, que poderá desenvolver um 

agendamento mais longo e aumentar o tempo de espera de outros usuários 

necessitantes (DIORGENES, 2017). 

Para Diorgenes (2017), a perda gerada pelo absenteísmo refere-se não 

apenas ao desperdício do recurso público, mas também ao aumento de demanda, 

por motivos que podem estar relacionados tanto ao sistema de saúde, quanto as 

questões socioculturais ligadas diretamente ao cidadão, sem a resolução do 

problema de saúde. 

          Entre as principais reclamações dos usuários da saúde pública está a longa 

duração entre o tempo do agendamento e o dia da consulta. Como nem sempre é 

possível avisar o usuário quando a data da consulta se aproxima, eles se esquecem 

e não comparecem. 

          De acordo com Mallada (2007), o absenteísmo pode ser definido como 

voluntário e involuntário. O absenteísmo voluntário é caraterizado pelas ausências 

programadas, ou seja, aquelas ausências previstas. Já o absenteísmo involuntário é 

aquele é aquele caracterizado pelas ausências que não foram programadas, ou 

seja, as faltas não previstas que a maioria das vezes são caracterizadas por 

problemas de saúde com problemas pessoais. 

Quais as principais razões que levam os usuários do sistema único de saúde (SUS), 

á faltarem em consultas médicas agendadas na atenção básica? Quais os grupos 

populacionais que faltam mais nas consultas médicas?  
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          O conceito de absenteísmo está associado à ausência de usuários as suas 

consultas médicas agendadas, contudo a desistência deste usuário acarretará em 

um problema de agendamentos prolongados com menos vagas para consultas e 

assim prejudicando não apenas os usuários como a equipe da unidade básica de 

saúde. 

          Os motivos que levam os usuários a comparecerem ou não a suas consultas, 

precisam ser conhecidos. Esta ausência terá um impacto negativo no serviço de 

assistência à saúde, pois caso o usuário faltante não comunique previamente sua 

ausência, a consulta não pode ser disponibilizada para outro usuário.  

          O fenômeno do absenteísmo pressiona o sistema fazendo aumentar as filas e 

o tempo de espera, provocando enormes prejuízos para o SUS, sendo que desta 

forma os recursos acabam não sendo aplicados da melhor forma. 

          A facilidade de reagendamento contribui para o absenteísmo e a não 

comunicação prévia da ausência. Como consequência consultas médicas não são 

realizadas, visto que outros usuários acabam não aproveitando as ausências não 

comunicadas.  Outro consequência é a desorganização do serviço, pois cria em 

alguns usuários o hábito de procurarem consultas médicas, sem agendamento 

prévio, esperando que outros usuário faltem e assim criem a oportunidade para uma 

consulta. 

          Para o usuário muitas vezes, pelo simples fato de saber que poderá 

reagendar, ele mesmo não comparece e assim deixando aquela vaga, sendo que 

cada vez mais o problema ocorre percorre em unidades, sendo que com avisos 

prévios poderia ser distribuída essa vaga, para alguém que estivesse à sua espera a 

um determinado tempo, em muitos casos o paciente aguarda para uma vaga mesmo 

já sabendo que alguém ira faltar, assim quando o usuário faltar o outro que aguarda 

conseguira consultar pelo fato que alguém faltou e não precisará aguardar por um 

agendamento. 

          Uma forma de reduzir o absenteísmo seria o aviso prévio, confirmação de 

horários, chegada no horário exato do agendamento. Como o principal motivo é o 

esquecimento, os usuários tendem a esquecer com facilidade, pelo fato de terem 

outros compromissos, eles deixam sua consulta e prioriza outros afazeres. 
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          Para combater o absenteísmo é importante conscientizar-nos da importância 

de nos comunicar previamente com a Unidade de Saúde em caso de impossibilidade 

de comparecer a uma consulta ou a um exame previamente agendado. Contribuir 

para o desenvolvimento de uma mentalidade contra o absenteísmo, motivando os 

demais usuários, é outra importante ação que está ao alcance de todos nós. 

Como objetivo geral da pesquisa buscamos avaliar o absenteísmo ás 

consultas médicas agendadas em unidades básicas de saúde de um município do 

meio oeste catarinense. Sendo assim como objetivos específicos, coletar dados de 

usuários que explicam as ausências em consultas médicas, pesquisar dados 

disponível sobre cada unidade de saúde e suas faltas, fazer um levantamento das 

razões que levam os usuários do SUS á faltarem em suas consultas médicas e 

analisar a faixa etária dos usuários. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Breve Histórico Sobre Atenção Básica De Saúde  

 

          O modelo do sistema público de saúde no Brasil, universal, integral e gratuito, 

foi legitimado pela Constituição de 1988, regulamentado pelas leis 8.080 e 8.142, de 

1990, e fundamentando nos princípios da universalidade de acesso, integralidade, 

equidade, regionalização, hierarquização e participação social. (BRASIL, 1988) 

          A Atenção Básica à Saúde é desenvolvida pelas equipes de Atenção Básica 

(equipes de saúde da família ESF – e outras modalidades de equipes de atenção 

básica), pelos Núcleos de Apoio as equipes de Saúde da Família (NASF) e pelas 

equipes dos Consultórios na Rua. Todas realizam a atenção de uma população 

específica que está em um território definido. Assumem, portanto, a 

responsabilidade sanitária e o cuidado destas pessoas, e trabalham considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

As equipes utilizam tecnologias de cuidado complexas e de baixa densidade 

(ou seja mais conhecimento e pouco equipamento), que devem auxiliar no manejo 

das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território. Observam critérios de risco, vulnerabilidades, resiliência e o imperativo 

ético de que se deve acolher toda e qualquer demanda, necessidade de saúde ou 

sofrimento.  

  A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários com o SUS, 

uma vez que é a principal porta de entrada das redes de atenção à saúde. Orienta-

se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade 

do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. (BRASIL, 2017).  
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Na ESF, o trabalho de equipe é de imensa importância sendo, que todos os 

profissionais devem saber como realizar um atendimento e que esse trabalho não é 

simples. Entretanto o absenteísmo nas unidades, vem sendo um problema 

frequente, com falta de comunicação entre o profissional e o usuário. Para que não 

haja conflitos futuros, sempre atualizar o cadastro no sistema, para que o 

profissional também possa entrar em contato, quando necessário. 

           A partir da criação do Ministério da Saúde, em 1953, o Brasil começou a 

direcionar suas ações de atenção voltadas às áreas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população, buscando, de forma sistemática, a redução 

das enfermidades e o controle das diversas doenças endêmicas e parasitárias, 

proporcionando, assim, uma melhor qualidade de vida aos brasileiros (BRASIL, 

2013). 

          Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2013) foi criado pelas Leis n.º 8080/90 

e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o 

atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob 

qualquer pretexto. Esse sistema foi elaborado para servir de referência a toda 

população brasileira, sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. 

Sua abrangência engloba desde o simples atendimento ambulatorial, até os 

procedimentos mais complexos, como transplantes de órgãos e tecidos, entre outros 

(BRASIL, 2013). 

          Para os usuários o SUS, se tornou de alta ajuda, sendo que financeiramente 

os custos de atendimentos são autos, sendo o usuário com dificuldades aderiu a 

conquista de poder ter o atendimento público sem cobranças.  

O SUS é uma conquista da sociedade brasileira e foi criado com o firme propósito de 

promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da 

população, tornando obrigatório e gratuito o atendimento a todos os indivíduos. 

Abrange do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos e é o 

único a garantir acesso integral, universal e igualitário (BRASIL,2011). 
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          A Constituição brasileira de 1988 diz que a Saúde é direito de todos e dever 

do Estado. Isso deve ser garantido por políticas sociais e econômicas, reduzindo o 

risco de doença e promovendo acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde. A saúde deve ser compreendida 

como qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças.   

          Muitas vezes, a saúde e seus serviços garantem que seus usuários possam 

adquirir melhoras no atendimento, como pode promover atendimento sem 

desigualdades. O usuário tem direitos, que muitas vezes são desconhecidos por eles 

mesmos, atendimento prioritários são uns dos exemplos, que em unidades básicas 

são desconhecidas por seus usuários. 

          A distribuição de serviços de saúde no Brasil é determinada pelas condições 

socioeconômicas de cada região, estado ou município, sendo que as desigualdades 

existentes podem ser percebidas segundo o padrão de consumo desses serviços 

(TRAVASSOS et al., 2000). Neste sentido, os sistemas de informações assistenciais 

são importantes instrumentos, por disponibilizarem uma grande quantidade de 

dados que permitem a construção de diversos tipos de indicadores de saúde.  

Os anos 80 foram de estancamento e de retrocesso econômico, sendo por 

isso considerados como a “década perdida”, com grandes pressões da dívida 

externa e da inflação. Os gastos sociais foram reduzidos por causa das políticas de 

ajuste fiscal, cujas consequências foram a deterioração dos serviços públicos e da 

qualidade de vida, além de uma desaceleração importante na melhoria dos 

indicadores de saúde, com ampliação das desigualdades regionais (COHN, 1997).                     

          Com decorrer dos anos, e as consequências que os gastos proporcionaram, 

foram realizadas políticas e ajustes para que houvesse uma melhora nos 

indicadores. 

          Na Constituição Nacional de 1988, o conceito de saúde foi ampliado e 

transformado em direito social de cidadania, quando foi estabelecido, no artigo 196, 

que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 
agravos e ao cesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p. 91).  

 



20 
 

 
 

          A NOB 01/91, representou grande retrocesso na descentralização prevista na 

Lei Orgânica da Saúde. Na definição dos critérios de repasse de recursos, construiu-

se complexo sistema de financiamento centralizado, a partir do pagamento por 

redução sob a forma de convênios, transformando os sistemas estaduais e 

municipais de saúde em meros prestadores de serviços (GERSCHMAN, 1995), 

caracterizando assim, apenas um processo de desconcentração de atividades, o 

que contraria os princípios constitucionais, como analisa Araújo Jr. (1997). 

Para Travassos (1999), existem diversas dimensões da equidade no campo 

da saúde e em cada uma delas o conceito adquire configurações específicas. 

Entretanto, as dimensões mais importantes são: a equidade no estado de saúde, 

que envolve a interferência do gradiente social nas possibilidades de adoecer e 

morrer; e a equidade no consumo dos serviços de saúde, que significa igual 

utilização para necessidades iguais.  

          A NOB/ 96 define os campos de atenção à saúde no âmbito do SUS, como um 

conjunto de ações, em todos os níveis de governo, para o atendimento das 

demandas pessoais e ambientais. Dessa forma, são definidas como áreas de 

interesse da saúde: a assistência, as intervenções ambientais e as políticas externas 

ao setor (políticas macroeconômicas). A assistência à saúde, segundo esta norma, é 

campo “em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, 

e que é prestada nos âmbitos ambulatorial e hospitalar, em como em outros 

espaços, especialmente no domiciliar” (BRASIL, 1996). 

           Para Tasca (1995) um sistema de informações deve ser capaz de identificar 

problemas, permitindo a construção de informações que evidenciem as 

desigualdades, para possibilitar uma alocação de recursos de forma mais equânime. 

Deste modo, a informação não pode estar desvinculada das concepções das macro 

políticas do país. Assim, os sistemas de informação em saúde devem ser coerentes 

com o modelo de atenção adotado. 
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Embora o sistema não tenha sofrido grandes alterações na sua estrutura 

básica, com a regulamentação da NOB/96, em 1998, houve uma reformulação da 

tabela descritiva de procedimentos ambulatoriais contidos no SIA/SUS, sendo 

selecionado um conjunto de procedimentos básicos, que passaram a ser financia 

dos pelo Piso da Atenção Básica (PAB), repassados por transferências diretas 

(Fundo-a Fundo) da União para os municípios habilitados de acordo está 

normatização (BRASIL, 1996). 

          Historicamente os avanços do sistema de saúde, no Brasil, sempre estiveram 

diretamente relacionados com os aumentos dos recursos financeiros, sobretudo 

quando a política de financiamento do setor procurou reduzir as desigualdades 

regionais, ampliando a oferta de serviços nas áreas com maior carência 

(MENDES,1994; MEDICI, 1997). 

 

2.1.2 Princípios E Diretrizes Do Sus 

 

A integralidade, princípio e diretriz do SUS, coloca em cena alguns aspectos 

da maior importância, a saber: a concepção de saúde/doença, o funcionamento dos 

serviços de saúde em rede, a organização do processo de trabalho no campo da 

saúde, a não-fragmentação da assistência, as práticas de cuidado, dentre outras 

questões. Assim, podemos perceber que a discussão da integralidade remete à 

análise dos modelos instituídos de atenção e gestão do SUS, buscando afirmar um 

estilo, uma prática ético-política no campo da saúde, que se contrapõe aos 

reducionismos, à objetivação dos sujeitos, à fragmentação dos modelos de atenção 

e de organização do processo de trabalho em saúde, assim como dos processos de 

formação (MATTOS, 2001). 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. A universalidade e integridade 

de assistência, são um conjuntos articulados em ações e serviços preventivos e 

curativos, em cada caso com sua complexidade. 
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Figura 1 – Princípios doutrinários e princípios organizativos. 

 
Fonte: (Sistema único de saúde 2016. BRASIL). 

A regionalização oferece os meios para melhorar coordenação e integração 

do cuidado em saúde e seus custos, e proporciona escala mais adequada e maior 

participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão. Contudo, a 

regionalização, apesar dos benefícios, apresenta desafios, tais como as dificuldades 

para integrar e coordenar as ações e os serviços, em diferentes espaços 

geográficos, com distintas gestões e gerências para atender as necessidades de 

saúde e demandas da população na escala, qualidade e custos adequados. Para 

isso, requer a existência de sistemas de informação em tempo real para orientar a 

tomada de decisão e a busca constante de alternativas para otimizar recursos e 

organizar a gestão compartilhada (Brasil, 2009). 

 

2.1.3 A Regionalização Da Saúde Na Regulamentação Do Sus 

 

Constituição Federal – Artigo 198 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
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II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade. (Brasil, 1998). 

  

Lei n. 8.080/1990 – Art. 7º 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;  

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; (BRASIL, 1990). 

  

NOB-SUS 01/93 – Item g da Introdução – Portaria GM/MS n. 545/1993 

A regionalização deve ser entendida como uma articulação e mobilização 

municipal que leve em consideração características geográficas, fluxo de demanda, 

perfil epidemiológico, oferta de serviços e, acima de tudo, a vontade política 

expressa pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer qualquer outra 

relação de caráter cooperativo (BRASIL,1993). 

  

NOB-SUS 01/1996 – Item 4 – Portaria GM/MS n. 2203/1996 

 

A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, 

deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede 

regionalizada e hierarquizada e disciplinados segundo subsistemas, um para cada 

município – o SUS-Municipal – voltado ao atendimento integral de sua própria 

população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências 

estadual e nacional (BRASIL, 1996). 

  

NOAS-SUS 01/2001 e NOAS-SUS 01/2002 
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Para o aprofundamento do processo de descentralização, deve-se ampliar a 

ênfase na regionalização e no aumento da equidade, buscando a organização de 

sistemas de saúde funcionais com todos os níveis de atenção, não necessariamente 

confinados aos territórios municipais e, portanto, sob responsabilidade coordenadora 

da SES (BRASIL, 2001). 

Estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização 

dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 

Instituir o Plano Diretor de Regionalização (PDR) como instrumento de ordenamento 

do processo de regionalização da assistência em cada estado (BRASIL, 2001). 

 

          Pacto pela Saúde – Item 2, Diretrizes para a Gestão do SUS, Pacto de 

Gestão, Portaria GM/ MS n. 399/2006 

           A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo 

estruturante do Pacto de Gestão. Deve orientar a descentralização das ações e dos 

serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Os 

principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de 

Regionalização – PDR –, o Plano Diretor de Investimentos – PDI – e a Programação 

Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde – PPI (BRASIL, 2006b). 

  

Decreto federal n. 7.508/2011 

 

Região de Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 

de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde (artigo 2°, I). 

O Decreto estabelece a Comissão Intergestores Regional e delibera sobre 

todos os aspectos operacionais de serviços de saúde na região (aloca recursos 

financeiros na região, distribui serviços, acompanha o desenvolvimento e a produção 

de serviços da rede e aclara o plano de saúde para as regiões). 

O pressuposto da região é a organização da rede de atenção. O Decreto 

define quais são os compromissos com e dos municípios de cada região em termos 

de saúde. 
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A atuação do gestor do SUS efetiva-se por meio do exercício das funções 

gestoras na saúde. As funções gestoras podem ser definidas como “um conjunto 

articulado de saberes e práticas de gestão, necessários para a implementação de 

políticas na área da saúde” (SOUZA, 2002). 

Definir o papel e as atribuições dos gestores do SUS nas três esferas de 

governo significa identificar as especificidades da atuação no que diz respeito a cada 

uma dessas macro funções gestoras, de forma coerente, com a finalidade de 

atuação do Estado em cada esfera governamental, com os princípios e os objetivos 

estratégicos da política de saúde, e para cada campo da atenção na saúde 

(promoção da saúde, articulação intersetorial, vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência à saúde, entre outros) 

(LECOVITZ; LIMA; MACHADO, 2001). 

2.1.4 Estratégia De Saúde Da Família – ESF 

 

          No âmbito do (SUS), a necessidade inicial de ampliação do acesso aos 

serviços recebeu atenção através da implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) que foi criado em 1991, com o objetivo de ser uma 

estratégia nacional de mobilização das forças sociais, da população, para a 

conquista da saúde, acesso aos serviços e estratégias de cuidado (BRASIL, 2001). 

Em 1994 surge o PSF como estratégia de reorganização do modelo assistencial, 

com atenção centrada na família, a partir do seu ambiente físico e social, 

possibilitando uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da 

necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas (BRASIL, 1997). 

          Em 2006 o PSF deixou de ser programa e passou a ser uma estratégia 

permanente na atenção básica em saúde, justamente por que programa possui 

tempo determinado e estratégia é permanente e contínua. Desse modo passou a ser 

denominado de Estratégia Saúde da Família - ESF. 

           Na ESF, a organização do trabalho em equipe atua pelas necessidades de 

uma comunidade delimitada, buscando proximidade com o usuário, que deve ser 

visto como responsável pelas ações, é um processo complexo. 

          Particularmente na ESF, a coletividade do trabalho e a participação de 

usuários muitas vezes não são reforçadas pelo agente comunitário de saúde 

(BRASIL,2009). 
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          Os agentes comunitários de saúde (ACS), são a porta de entrada de uma 

unidade, estabelecem um vínculo muito importante com os usuários, conseguindo 

disponibilizar assistência, conquista e mobilização, para que os profissionais estejam 

cientes sobres problemas da comunidade.   Como mostra Gondim (2008), as 

diretrizes da ESF apontam na direção da definição de territórios, como a descrição 

de população – vinculada a uma unidade básica; territórios de abrangência –área 

que está sob a responsabilidade de uma equipe de saúde da família.  

           Na medida em que o ACS atua como elemento integrador entre a 

comunidade e o serviço de saúde torna-se fundamental refletir sobre o seu papel na 

equipe e na mudança do modelo de atenção. Silva et al (2005, p. 79) realizam uma 

importante reflexão sobre o papel do ACS. Para os autores o fato desse profissional 

residir na mesma comunidade em que trabalha permite o desenvolvimento de uma 

integração muito forte entre a comunidade e a equipe de saúde. Ao vivenciar a 

realidade da comunidade em que trabalha consegue fazer uma leitura ampla desta e 

levar até a equipe as questões percebidas. 

Ao estar próximo à comunidade permite construir vínculos e processos de 

responsabilização em que todos se responsabilizam pelo cuidado em saúde. 

Afirmam os autores que “o vínculo através do agente comunitário é também um 

elemento que possibilita a permeabilidade do espaço institucional à experiência do 

cuidado como prática do cotidiano”. Evidencia-se assim a busca pela reorganização 

do trabalho em saúde, centrando-o em novas práticas efetivamente produtoras do 

cuidado. 

          Do mesmo modo, o trabalho do ACS pode contribuir também na perspectiva 

de estimular a participação popular no planejamento e avaliação dos serviços 

ofertados. Permite assim, um envolvimento da comunidade na construção do 

Sistema de Saúde, podendo favorecer até mesmo que a comunidade avance no 

controle social. 

          Entretanto, o que se percebe é que prevalece a conformação da equipe 

mínima sendo acrescida em alguns casos odontólogo e em menor escala, dos 

assistentes sociais, com prejuízos para a população. 
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Embora essa equipe mínima apresente algumas limitações, deve-se 

considerar o seu potencial para atuar na perspectiva da integralidade, do território e 

da família. Embora tenha sido oficialmente implantando em 1994, é possível apontar 

que experiências anteriores similares ao ESF contribuíram e estimularam o 

desenvolvimento do formato que o Programa adquiriu e assume na atualidade, como 

o Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre 

(RS), organizado a partir de 1983, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) no Ceará nos anos de 1987 a 1990 e, o Programa de Médicos de Família da 

Fundação Municipal de Saúde, em Niterói (RJ) implantando em 1992. (CORBO et al, 

2007; FROTA, 2008).            

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua 
estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção 
básica. A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras 
estratégias de organização da atenção básica deverão seguir as 
diretrizes da atenção básica e do SUS configurando um processo 
progressivo e singular que considera e inclui as especificidades loco 
regionais (BRASIL, 2011, p 05.). 
 

           Tendo por base os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) o MS divulga 

através do Departamento de Atenção Básica (DAB) os números da ESF no país. Os 

dados mais recentes são de agosto de 2011 e apontam a existência de 32 mil 

equipes implantadas no país presentes em 5284 municípios. A população abrangida 

pelo ESF é de 101,3 milhões de habitantes o que representa uma cobertura de 

53,1% da população (BRASIL, 2012). 

          O contexto da década de 1990 em que a ESF emergiu é marcado, não só no 

Brasil, mas em toda a América Latina, pelas reformas estatais sob influência das 

agências econômicas internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). A perspectiva adotada na agenda das reformas é a contenção 

do gasto público e o enxugamento da intervenção estatal na área social, inclusive na 

saúde. Os objetivos e impactos da reforma do Estado na política de saúde brasileira 

serão melhor discutidos mais adiante. Vale ressaltar aqui que as recomendações 

feitas por estes organismos financeiros impactaram negativamente a política social 

brasileira, reduzindo gastos e pulverizando direitos (MONNERAT et al, 2007). 
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           Outra iniciativa ainda recente, incentivada pelo MS e desenvolvida em alguns 

municípios, é a formação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Criados 

pela Portaria 154/2008 “objetivam ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de 

Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e 

regionalização a partir da atenção básica” (BRASIL, 2008). 

           O NASF apresenta potencial para fortalecer a articulação intersetorial, pois 

agrega diferentes saberes, tanto específicos da saúde como de outros campos de 

conhecimento, como cultura, assistência social, esporte, lazer etc., compreendendo 

um exercício permanente de interdisciplinaridade e de intersetorialidade. Dentre as 

atribuições do NASF destaca-se “o desenvolvimento coletivo, com vistas à 

intersetorialidade, de ações que se integrem a outras políticas sociais” (BRASIL, 

2009, p.25). 

2.1.5 O Acolhimento 

 

           A organização do acolhimento em saúde não inclui exclusivamente a 

demanda espontânea, mas um conjunto de ações que objetivam dar respostas às 

necessidades da comunidade. Deve, portanto, partir do diagnóstico de problemas e 

do planejamento em saúde, buscando romper com a ideia do mesmo como uma 

ação pontual, centrada na doença e nos procedimentos e não no sujeito e em suas 

necessidades. 

           Acolhimento significa oferecer um atendimento que garanta o acesso e o 

direito aos serviços necessários para promoção da saúde, envolvendo também a 

escuta qualificada dos problemas de saúde do usuário, de forma qualificada, oferece 

sendo sempre resposta de ânimo e de resolutividade a seu problema, resolvendo 

com efetividade suas dificuldades relacionada à sua saúde o compromisso para com 

o problema de saúde vai além do atendimento, pois quando nos relacionamos com o 

outro ocorre um elo de ligação entre o usuário e o profissional. (CAMPOS,2006). 
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           Se torna uma estratégia de que contribui para que os usuários e/ou 

profissionais possam construir vinculo e consequentemente responsabilidades e 

comprometimento em favor da vida, com base em uma metodologia dinâmica, 

participativa e integrativa de toda equipe com finalidades similares que envolve todo 

trabalho vivo e ativo na intenção de se produzir saúde, e nessa realidade merece 

destaque toda equipe de saúde. 

           O acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos 

usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais 

simples e/ou referenciá-los se necessário (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

Na Política Nacional de Humanização, não se resume a ações isoladas e 

pontuais, como por exemplo, uma recepção confortável, de boa dimensão espacial, 

uma triagem administrativa, ou um bom encaminhamento para serviços 

especializados. Ele deve ser atravessado por processos de responsabilização, 

buscando a criação de vínculo a partir da escuta de problemas, troca de 

informações, mútuo reconhecimento de direitos e deveres, e decisões que 

possibilitem intervenções pertinentes e eficazes em torno das necessidades dos 

usuários do serviço de saúde. 

Dessa forma, o acolher deve possibilitar a abertura para recepção das 

demandas dos usuários, visando o encontro entre o sujeito a ser cuidado e o 

trabalhador de saúde (PASCHE,2010). Desse encontro será possível a produção de 

relações de escuta e responsabilização com os projetos de intervenção (FRANCO, 

BUENO, & MERHY,1999). 

          O acolhimento propõe reorganizar o serviço no sentido de oferecer sempre 

uma resposta positiva ao problema de saúde apresentado pelo usuário. Os 

profissionais devem estabelecer cuidados na hora de atendimento, sempre 

respeitando os princípios do usuário para que não haja conflitos futuros. 

          Percebe-se que são vários os fatores que podem interferir na prática do 

acolhimento, tais como, a inadequação da área física, a maior sobrecarga de 

trabalho, o pouco apoio institucional às experiências novas e a redução/inadequação 

das atividades de prevenção. Outras dificuldades são relevantes: a demanda 

excessiva de usuários; a falta de médicos nas instituições de saúde; a dificuldade de 

acesso dos usuários às consultas especializadas e odontológicas; a demanda 

reprimida de usuários e a falta de medicamentos e materiais (BECK; MINUZI, 2008). 
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Figura 2– Processo de Acolhimento Demanda Espontânea. 

 

 
Fonte: (BRASIL,2015).  

 

2.1.6 Acolhimento À Demanda Espontânea  

 

           Entende-se por demanda espontânea o grupo de usuários que chega 

diariamente a UBS de sua área de abrangência em busca de ajuda e esclarecimento 

em diversas situações e necessidades em saúde. Evidencia-se que a demanda aos 

serviços de saúde compreende a tradução das necessidades individuais sentidas e 

interfere na forma que os usuários utilizam os serviços de saúde, apesar da 

incorporação de outras ações nas unidades (RAMOS,2009).  
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Os usuários que chegam espontaneamente a UBS na qual estão 

cadastrados, tem objetivos e demandas programadas, dentre elas: quadros agudos, 

médios e de alta complexidade, renovação de receitas, retorno com exames, 

marcação de consultas e outras situações.  O SUS, sem dúvida, é atualmente um 

dos maiores exemplos de política pública no Brasil. Esse sistema, fruto de debates e 

lutas democráticas na sociedade civil e nos espaços institucionais do Estado 

brasileiro, sobretudo do movimento da reforma sanitária (um “movimento de 

movimentos”), foi afirmado na Constituição de 1988, alicerçado na premissa da 

saúde como direito de todos e dever do Estado e em princípios e diretrizes como a 

universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social. O SUS 

vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 20 anos de modo paradoxal, pois tem 

implantado um conjunto de políticas de saúde influentes, apesar de sofrer de 

problemas crônicos, entre os quais o financiamento insuficiente e desigual 

(CAMPOS, 2006). 

 

2.1.7 Avaliação De Risco E Vulnerabilidade  

 

Como fazer isso no cotidiano dos serviços, onde muitas vezes chegam, ao 

mesmo tempo, várias pessoas com necessidades distintas? Uma estratégia 

importante de garantia de acesso com equidade é a adoção da 

avaliação/estratificação de risco como ferramenta, possibilitando identificar as 

diferentes gradações de risco, as situações de maior urgência e, com isso, 

procedendo às devidas priorizações. Para isso, o trabalho em equipe é fundamental.  

Os fatores de risco e vulnerabilidade assumem diferentes representações 

conforme a categoria profissional e o contexto de atuação (15). Os riscos 

ocupacionais, por exemplo, são associados à morte e doença entre médicos, a 

material perfurocortante e perigo entre enfermeiros e contaminação, doença e 

infecção entre cirurgiões dentistas. (OLIVEIRA,2009).                

Já na recepção da unidade, uma atendente, um porteiro ou um segurança 

podem identificar situações que apresentam maior risco ou que geram sofrimento 

intenso. Por exemplo, uma criança com febre alta, um adulto com cólica renal, um 

usuário agitado, uma pessoa com dificuldade de respirar, um idoso com dor no peito.  
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O reconhecimento desses e de outros sinais de risco pelos trabalhadores que 

comumente circulam ou permanecem nas áreas de recepção/esperas pode e deve 

ser apoiado. Além disso, é recomendável que os demais profissionais façam 

ativamente esse tipo de observação, sobretudo nos horários em que a unidade de 

saúde estiver mais cheia. As atividades de “sala de espera”, por exemplo, são 

também oportunidades de identificação de riscos mais evidentes. 

 

2.1.8 Acolhimento A Demanda Programada 

 

           A estratégia da saúde da família, tem como desafio, realizar o planejamento, 

através de horários e datas agendadas, para seus respectivos atendimentos. Para 

tanto, agendamento de dentistas, enfermeiros, médicos são realizados de forma 

programada, com horários para visitas domiciliares (VD), núcleo de apoio a saúde da 

família (NASF) além de coletas de preventivos, pré-natal e puericultura (com 

médicos e enfermeiros). 

           Demanda programada aquela que é agendada previamente em uma unidade 

básica de saúde, sendo um dos importantes instrumentos de ação preventiva de 

agravos, diagnósticos para melhor atendimento e manutenção da saúde daqueles 

que mais necessitam de prioridade. 

           Segundo Mendes (2011), é preciso ter um equilíbrio entre a demanda 

espontânea e atenção programada. O modelo fragmentado voltado para o 

atendimento da demanda e de condições do acompanhamento do usuário e de seus 

familiares.  

           Surgiu necessidade de estruturação da demanda a partir da procura do 

usuário. Esta necessidade foi organizada pela equipe nas ESF, caracterizada pelo 

trabalho com grupos prioritários ou específicos. 

           Pode-se averiguar o atendimento com os “Grupos Prioritários” como forma de 

estruturação na ESF durante o período de expediente para a consulta médica ou 

grupos terapêuticos. A grande maioria, das ESF efetivam os grupos prioritários de 

maneiras semelhantes, onde, destinam um período, seja matutino ou vespertino, ao 

atendimento organizado para estes. 
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          De acordo com Rodrigues (2011) na atenção programada ou demanda 

organizada os atendimentos são agendados com antecedência e consentidos com 

os usuários. Estes são planejados conforme o cadastramento das famílias, 

diagnóstico de vida e saúde da comunidade e perfil epidemiológico considerando as 

situações de maior prevalência e que requerem uma atitude do serviço de saúde 

 

2.1.9 Absenteísmo De Consultas Na Atenção Básica 

 

O absenteísmo tem como prioridade o usuário e seus motivos, que levam a 

faltarem em suas consultas médicas, esse assunto está cada vez mais sendo 

comentado, pois o usuário além de sair prejudicado por uma consulta que poderia 

ser destinada a outro usuário, poderá ainda entrar para uma fila de espera de um 

novo atendimento.  

          Estudos realizados em diferentes regiões ao se analisar o absenteísmo é 

importante considerar a existência de uma etiologia multifatorial. Devem ser 

avaliadas, portanto, as variáveis do indivíduo como: motivação, necessidades, 

hábitos, valores, habilidades e conhecimentos; variáveis relacionadas à ocupação do 

trabalhador como: o tipo de empresa, os métodos de produção; variáveis 

relacionadas à organização como: o clima de trabalho, e as políticas da instituição. 

(TAYLOR, 1999, PELLETIER, 2004 apud SALDARRIAGA, 2007). 

          Devem ser conhecidas as condições de cada usuários, transporte, localidade, 

dificuldades a comparecer nas consultas, muitos destes não avisam e acabam 

remarcando. Deve ser avaliado as condições das instituições, para conseguir avisar 

o usuário, para agendamentos e etc. 

           No Brasil apontam que, os principais motivos apresentados pelos pacientes 

para justificar o não comparecimento as consultas, são o esquecimento, desistência 

e a impossibilidade de faltar ao trabalho ou de ser acompanhado pelos 

responsáveis, no caso das crianças (ZAITTER et.al 2009, ALMEIDA et. al 2009, 

MELO et. al 2011). 

           A prática de não avisar que não irá na consulta médica, com antecedência, 

faz com que os usuários esperem mais para uma próxima consulta, assim a 

demanda aumenta e sobrecarrega profissionais. 
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          Um estudo realizado por Bender (2010) constatou que o aumento do 

absenteísmo na atenção secundária, impacta em uma possível complicação do 

quadro de saúde do usuário, interferindo na continuidade do seu tratamento e ainda 

no aumento da demanda na rede básica, devido ás complicações de saúde. Por isso 

é importante ressaltar a indissociabilidade entre gestão e atenção e entender o 

trabalho em rede como uma engrenagem produtora de articulações e ações 

complementares, que objetivem facilitar o acesso dos usuários ao serviço de saúde 

público. 

           Na mesma ocasião, Ferreira (2012) também publicou uma matéria que trouxe 

como manchete: “Ausências em consultas médicas chegam a 30%”. Os prejuízos 

causados pela ausência dos pacientes às consultas agendadas se acrescenta que é 

preciso haver uma conscientização por parte das pessoas para que, na 

impossibilidade de comparecimento, avisem com antecedência para que outro 

paciente possa ser encaixado.  

         As porcentagens de absenteísmos, em consultas é cada vez mais um tema 

muito abordado, sendo que prejuízos são causados e ainda o usuário não percebe 

que não comparecendo é uma forma que o resultado irá para ele mesmo, sendo 

com isso, aumenta a demanda e atinge uma fila de espera com tempo prolongado.  

 

2.2  METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo De Pesquisa 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa exploratória, onde foi 

desenvolvida a abordagem, utilizando dados coletados na Secretaria Municipal de 

Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS), de uma cidade do meio oeste 

catarinense. 

O trabalho foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa da UNIARP, sob nº 

80155317.1.0000.5593. 
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2.2.2 População/Amostra 

 

Os questionários foram aplicados em usuários faltosos em consultas médicas, 

da UBS com maior percentual de absenteísmo. Feito o convite e consentimento 

formalizado, foi iniciado a aplicação do questionário de seis (08) perguntas. 

 

2.2.3 Procedimentos 

 

Para amostra foi realizado questionário com questões fechadas e abertas 

onde os entrevistados abordados pela própria pesquisadora, por telefone, na 

Unidade ou no domicilio. Foram levantados os dados oficiais a partir do sistema de 

informação municipal, colhendo dados de usuários faltosos em atendimento médico 

de todas as unidades, no mês de Fevereiro de 2018.  

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O levantamento de dados foi realizado a partir de questionários e do banco de 

dados oficiais da central de agendamento de consultas de um município do meio 

oeste catarinense. A partir destes dados foi avaliado os motivos que levam os 

usuários a cometerem o absenteísmo nas consultas médicas. Os dados são para 

orientar a identificação dos motivos que levam ao absenteísmo e uma definição de 

estratégia para superação do problema.  

Com base em relatórios gerados pelo sistema municipal de informações de 

saúde chegou-se a proporção de usuários faltosos por unidade básica de saúde, 

conforme mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Proporção de usuários faltosos por unidade básica de saúde. 

 

 Agendados Faltosos Porcentagem de 

Faltosos 

UBS1 128 48 37,50% 

UBS 2 160 56 35% 

UBS 3 407 133 32,70% 

UBS 4 319 94 29,50% 

UBS 5 471 136 28,90% 

UBS 6 197 56 28,40% 

UBS 7 343 97 28,30% 

UBS 8 239 67 28% 

UBS 9 242 60 27,80% 

UBS 10 783 192 24,50% 

UBS 11 354 81 22,90% 

UBS 12 245 55 22,40% 

UBS 13 170 27 15,90% 

Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

Na tabela 1 foi apresentado o percentual de faltosos de cada unidade de uma 

cidade do meio oeste catarinense, sendo assim pode se observar que a UBS 1 foi 

obtido o maior percentual com 37,50%, desta forma o questionário foi aplicado 

nessa unidade. 
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Gráfico1- Proporção de gêneros entrevistados Demonstrativo 

  
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 1 foi apresentado a análise que possibilitou verificar que 90% de 

entrevistados foram mulheres e apenas 10% homens, sendo assim as mulheres 

procuram mais atendimentos a unidade. O vínculo com a equipe de saúde e o 

acolhimento são aspectos importantes para que os homens e mulheres se sintam 

atendidos em suas necessidades. 

O fato de a maioria dos entrevistados ser do sexo feminino pode ser 

justificado em função de as mulheres ainda serem mais fáceis de serem encontradas 

nos domicílios durante o dia. A maior proporção de entrevistados faltosos 

encontrados tem idade classificada como população economicamente ativa 

(BARRON 1980). 

Uma outra questão que reforça a ausência dos homens ao serviço de saúde 

seria o medo da descoberta de uma doença grave, assim, não saber pode ser 

considerado um fator de “proteção” para os homens estudados. 

Uma investigação realizada em São Paulo, Brasil, com homens de baixa 

renda, sobre saúde sexual, concluiu que havia escassez e inadequação tanto para 

os homens que dependiam dos serviços públicos de saúde quanto para aqueles que 

possuíam planos de saúde oferecidos pelo sindicato, (KALCKMANN ,2005). 
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Gráfico 2 - Demonstrativo de faixa etária. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

Em relação à faixa etária, foi constatado que 15% dos usuários entrevistados 

estão entre 18 a 25 anos, 25% apresentam 25 a 35 anos,30% de 35 a 45 anos, e 

30% de 45 a 70 anos. Assim percebesse que o porcentual prevalece em 

entrevistados de 35 a 70 anos.  

Esse fato pode estar associado à maior probabilidade de doença em faixas 

etárias mais altas, ou ao acúmulo de experiência, que leva o usuário a recorrer a 

uma consulta por identificar antecipadamente sinais de problemas relacionados à 

saúde, (ASSIS ,2006). 

Ao se questionar os usuários em relação a frequência de utilização do 

serviços oferecidos pela unidade básica de saúde, obteve-se os seguintes 

resultados: 
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Gráfico 3 - Porcentagem de frequência de utilização dos serviços oferecidos 

pela unidade básica de saúde.  

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

Com base nessa análise, foi possível verificar que 40% comparecem 

mensalmente nas unidades básicas, 40% semanalmente, 5% diariamente,5% 

quinzenalmente,5% trimestralmente,5% semestralmente,0% anualmente.  

Os usuários preferem utilizar os serviços da unidade mensalmente e 

semanalmente, seria devidamente uma população de alto risco para utilizar 

quantidades altas de consultas, sendo que a maioria dos entrevistados não eram de 

alto riscos e sim baixo risco, muitos por atendimentos simples como renovar 

receitas. 

Ao serem questionados em relação a frequência com que agendam consultas 

médicas na unidade básica de saúde, os entrevistados deram as seguintes 

respostas: 
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Gráfico 4- Frequência dos agendamentos de consultas médicas. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

Nessa análise pode-se observar que 35% dos usuários agendam consultas 

anualmente, 30% mensalmente, 5 % semanalmente, 10% quinzenalmente, 10% 

semestralmente, 10% trimestralmente, 0% diariamente. Com base na pesquisa 

verifica-se a maior parte dos usuários entrevistados preferem agendar consultas 

uma vez ao ano.  

Para muita gente, fazer um check-up trata-se apenas de se submeter a uma 

bateria de exames. Mas não é só isso, o check-up está ligado ao rastreamento e a 

identificação precoce de doenças. "Este é um termo que se refere às investigações 

feitas por profissionais de saúde, com o objetivo de diagnosticar doenças que ainda 

não se manifestaram clinicamente ou até comportamentos ditos de risco, que podem 

igualmente levar ao adoecimento", explica Daniel Almeida.  

Normalmente, a necessidade de se realizar um check-up depende do estado 

de saúde da pessoa, seu histórico de doenças e doenças familiares e a frequência 

com que deve fazer os exames deve ser decidido pelo clinico geral, que acompanha 

o indivíduo. 
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Outra porcentagem significativa refere-se aos agendamentos mensais, este 

fato pode estar relacionado com a necessidade de renovação de receitas de 

medicamentos de uso contínuo, como por exemplo anti-hipertensivos, medicações 

para diabetes, psicotrópicos etc.  

Ao serem questionados sobre o fato de faltarem às consultas médicas, os 

usuário deram as seguintes respostas: 

 

Gráfico 5- Proporção de entrevistados que dizem faltar às consultas médicas. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 5 podemos observar que 60% dos usuários responderam que sim, 

que faltam em consultas e apenas 40% disseram que não. Assim pode se verificar 

que os usuários faltam nas consultas, e pode-se supor que este fato se dá pela 

facilidade de reagendar a consulta.  

Segundo Donabedian (1973, 2003), o conceito de acessibilidade refere-se à 

facilidade com que as pessoas obtêm assistência à saúde. Para o autor, a 

acessibilidade depende de fatores sócio organizacionais e geográficos que se 

relacionam. O autor ainda cita os fatores sociais e culturais e as preferências étnicas 

e religiosas como importantes para a acessibilidade e, embora enfatize fatores 

geográficos e organizacionais, considera a acessibilidade como um importante fator 

da aceitabilidade social para a assistência. 
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Com a facilidade de acesso a unidade básica, os usuários tendem a 

considerar a possibilidade de reagendamento de sua consulta, sendo que esta é 

uma possibilidade para o crescimento de absenteísmo em consultas, por sua vez o 

usuário acaba não comparecendo e reagendando. 

  Ao serem questionados em relação a ausência em consultas médicas 

agendadas no ano de 2017, encontramos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 6- Análise de faltas em consultas médicas em 2017. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 6, podemos observar que 40% faltaram uma vez no ano, 20% 

cinco vezes,15% quatro vezes,10% duas vezes,10% três vezes, 5% mais de seis 

vezes. Assim verificamos que 40% dos usuários faltaram em consultas médicas pelo 

menos uma vez no ano de 2017. 

Como percebe-se muitos dos usuários faltam pelo menos uma vez ao ano em 

suas consultas médicas.   
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Bender (2010) constatou valor de 34,4% na taxa de absenteísmo, 

considerando como fatores contribuintes o tempo de espera para consulta e a 

omissão dos usuários em manter seus contatos atualizados. Enfatiza que os fatores 

são consequência da vulnerabilidade social a que estão expostos os pacientes. 

Sugere a necessidade da gestão dos fluxos e valorização da referência e contra 

referência. 

 

Ao serem questionados sobre a razão pela qual faltam nas consultas médicas 

os entrevistados responderam o seguinte: 

 

Gráfico 7- Motivos das faltas em consultas. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 7, podemos observar que 40% viajaram no dia da consulta, 25% 

esqueceram,15% foi pela demora no atendimento,10% exame não ficou pronto,10% 

coincidiu com horário de trabalho. 
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Muitos usuários marcam vários compromissos para um mesmo dia, sem nem 

mesmo perceber. Como nas entrevistas a maioria dos usuários eram idosos, com 

problemas de saúde de alto risco e realizando tratamento fora de domicilio. Este fato 

pode estar relacionado com viagens que ocorreram nos dias das consultas 

marcadas. 

 

Gráfico 8- Análise de satisfação em relação a espera pela consulta médica. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 8, podemos observar que 50% falaram que são muitos dias de 

espera,25% estão satisfeito a espera pela consulta,1% insatisfeitos com a 

espera,10% muito insatisfeito,5% muito satisfeito. 

Existe hoje um grande problema quanto ao tempo de espera para 

atendimento médico, pelo costume dos brasileiros em não serem tão pontuais ou 

em não avisar o não comparecimento, existe um verdadeiro acúmulo de horários, 

de tal forma que o atendimento no horário marcado tornou-se raridade, e mais uma 

fonte de incômodo para pessoas já combalidas pela doença, (DUARTE,2016). 

Maioria dos usuários entrevistados, comentaram que o tempo de espera até a 

consulta agendada, são muitos dias, sendo assim que procuram a forma de 

atendimento mais rápida na unidade (demanda espontânea) e na maioria das vezes 

conseguem, e sua consulta agendada continua, sem ser cancelada. 
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Gráfico 9- Análise de usuários que reagendam as consultas. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 9, podemos observar que 60% sempre reagenda sua consulta, 

25% as vezes reagenda, 15% nunca reagenda. 

Segundo Vander Meer (2008) a facilidade de reagendamento das consultas 

médicas nas duas equipes estudadas é vista por alguns usuários como um dos 

motivos de falta, sendo este evidenciado em algumas falas, como a da Sra. Y: “Já 

remarquei, não tive dificuldade, ele mesmo remarcou na hora.” E do Sr X: “É fácil 

remarcar a consulta, a ACS vem na minha casa”. Esta facilidade fica evidenciada 

pela alta frequência de pessoas que faltaram repetidas vezes à consulta médica 

agendada no período de seis meses, sendo que alguns usuários chegaram a faltar 

sete vezes. Alguns estudos mostram que as pessoas que faltaram às consultas 

foram atendidas nos três meses que se seguiram à data que não compareceram. 

Assim, o fim do reagendamento automático é mencionado como medida para reduzir 

o problema do absenteísmo. 
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Gráfico 10-Análise de usuários que preferem agendar ou consulta do dia. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 10, podemos observar que 55% preferem a consulta do dia e 45% 

preferem agendar. 

O conceito de demanda espontânea vem referir-se a qualquer atendimento 

não programado pela Unidade Básica de Saúde incluindo aspectos organizativos da 

equipe e seu processo de trabalho como também aspectos resolutivos de cuidado e 

de condutas, (SILVA,2016). 

A consulta do dia, na maioria das vezes se torna o método mais fácil para ser 

atendido antes mesmo do agendamento, muitos usuários entrevistados disseram 

que tempo de espera por seu agendamento era de muitos dias, muitas vezes vão na 

consulta do dia e já conseguem sua consulta antecipadamente. 
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Gráfico 11-Análise de usuários que são atendidos no horário de agendamento. 

 
Fonte: (SOUZA, 2018) 

 

No gráfico 11, podemos observar que 75 % são atendidos no horário de seu 

agendamento e 25 % falaram que não são atendidos no horário de seu 

agendamento. 

Os usuários entrevistados relataram que sempre, são atendidos nos horários 

de agendamentos, que as vezes demora. Em contato com a equipe de saúde da 

família constatou-se que a primeira hora de atendimento destina-se à demanda 

espontânea e o restante do período destina-se às consultas agendadas, sendo estas 

de 15 em 15 minutos. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de 

absenteísmo feita a apuração dos resultados de uma cidade do meio oeste 

catarinense. Além disso, também permitiu uma pesquisa de campo para obter dados 

mais consistentes. 

O questionário com perguntas abertas conseguiu mostrar a situação dos usuários 

e motivos que levaram a acontecer o absenteísmo. Para mais, também foi 

evidenciado que os usuários em questão não têm o habito de avisar previamente 

que não irá comparecer a consulta, o que ajuda a justificar o fato de preferirem a 

demanda espontânea por ser de melhor acesso. 

Buscando atingir os objetivos propostos, com base na interpretação e análise de 

dados, analisou-se que a maioria dos usuários entrevistados era composta por 

mulheres (90%) e homens apenas (10%). 

Os três principais motivos das ausências nas consultas médicas foram viajando 

(40%), esqueceram (25%), e pela demora do atendimento (10%), como nas 

entrevistas a maioria dos usuários eram idosos, com problemas de saúde de alto 

risco e realizando tratamento fora de domicilio pode se perceber que a ausência 

poderia ser previamente comunicada a unidade. 

Uma alternativa para redução do absenteísmo seria a adoção de formas de aviso 

antecipado das consultas, via telefone, relembrando o usuário e assim afirmando 

data e horário. Seria possível que este trabalho fosse realizado pelos profissionais 

das recepções das UBSs.  

Outro profissional que poderia relembrar antecipadamente os usuários de suas 

consultas são os ACSs. Em suas visitas domiciliares estes profissionais poderiam 

conversar com os usuários sobre consultas agendadas e desta forma deixá-los 

cientes dos compromissos marcados reduzindo o número de faltas. 

Outra medida importante é gerenciamento de agendamentos, horários de fácil 

acessibilidade e aumento da demanda espontânea pois os usuários preferem esta 

forma de acesso às consultas médicas. Desta forma haveria uma redução da 

demanda programada, e consequente redução do absenteísmo 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
CURSO DE ENFERMAGEM  
Prezado(a) sou aluna da 9º fase do curso de Enfermagem, da Faculdade UNIARP, e 
estou realizando uma pesquisa. Necessito de sua atenção para preencher este 
questionário. Com este questionário pretendo verificar os motivos que levam os 
usuários do SUS, a faltarem em consultas médicas em unidades básicas de saúde. 
Desde já agradeço a colaboração. 
Data do preenchimento do questionário:___/___/___ 
Sexo: Masc (  )  Fem (  ) 
 Idade:_______________ 
 

1. Você costuma utilizar os serviços oferecidos pelas unidades básicas de 
saúde? Em caso afirmativo, com qual frequência utiliza?  (  )SIM     (  ) NÃO 
(  ) Diariamente  (  )  Semanalmente   (  ) Quinzenalmente   
 
(  ) Mensalmente   (  ) Trimestralmente    (  )  Semestralmente  (  ) Anualmente 
 
2. Você costuma agendar consultas médicas? Em caso afirmativo, com qual 
frequência agenda? 
(  )SIM       (  ) NÃO 
 
(  ) Diariamente  (  )  Semanalmente   (  ) Quinzenalmente   
 
(  ) Mensalmente   (  ) Trimestralmente    (  )  Semestralmente  (  ) Anualmente 
 

3. Você costuma faltar às consultas médicas agendadas? 
(  )SIM        (  ) NÃO 
 
4. No último ano, em quantas consultas médicas agendadas você faltou? 
 
(  )  um vez (  ) duas vezes (  ) três vezes (  ) quatro vezes (  ) cinco 
vezes 
 
(  ) mais de 6 vezes 
 
 

5. Se faltou, qual o motivo? 
 
(  ) Esqueceu 
(  ) Coincidio com horário de trabalho 
(  ) Viajando 
(  ) O exame não estava pronto 
(  ) Demora no atendimento  
(  ) Outros Qual:_________________________________________________ 
6. Qual seu grau de satisfação em relação a espera pelo dia de sua consulta 
médica agendada? 
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(  ) Muito satisfeito (  ) Satisfeito    (  ) São muitos dias de espera, mas posso 
esperar 
 
(  ) Insatisfeito        (  ) Muito insatisfeito 
 

7. Em caso de não comparecimento à consulta médica agendada, você costuma 
reagendar  sua consulta? Em caso afirmativo, com qual frequência? 
 
(  ) SIM  (  ) NÃO 
 
(  ) Sempre reagendo   (  ) às vezes reagendo    (  ) nunca reagendo 
 

8. Você prefere agendar ou consulta do dia? Comente. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Você é atendido no horário do agendamento? Comente. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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1.1.1.1.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  

 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-
UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: ABSENTEÍSMO AS CONSULTAS MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE UM MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 
Curso: Enfermagem 
Número de participantes no centro: 20 Número total de participantes:20 
Patrocinador da pesquisa: nenhum 
Instituição onde será realizado: Secretaria Municipal de Saúde 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Regis Fabiano de Oliveira e Amanda Ferreira de 
Souza 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Regis Fabiano de Oliveira 

Profissão: Odontólogo e professor N. do Registro no Conselho: CRO/SC 9505 

Endereço: : Rua Santina Dagani Menin, 13, bairro Municípios 

Telefone: (49) 98402-4610 E-mail: oliveiraregis2@yahoo.com.br 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL: 

 

 - Objetivos Específicos: 
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2. O procedimento para coleta de dados:  

 

 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
Explicar que poderá não haver benefícios diretos e os benefícios esperados com o 
conhecimento gerado. Quando houver benefício esperado, deve ser descrita a forma como este 
benefício será disponibilizado ao voluntário. 
 
 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 
desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou 
confidenciais, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em falar. O pesquisador 
deve deixar claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 
informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir 
desconforto em falar. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Descrever os desconfortos e riscos esperados nos procedimentos específicos do projeto de 
pesquisa como, por exemplo: Riscos associados com a coleta de sangue incluem: dor, 
hematomas, ou outro desconforto no local da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local 
de punção pode ocorrer. Cuidados devem ser tomados para minimizar esses riscos. Você pode 
experimentar efeitos colaterais que não são conhecidos até o memento ou não foram relatados.  
Não se deve esconder, disfarçar ou minimizar os desconfortos e riscos que sejam previsíveis, 
numa eventual tentativa de iludir os voluntários quanto ao que os espera. O que se espera de 
qualquer pesquisa é o resultado positivo quando contrapostos benefícios com desconfortos e 
riscos. Em algumas pesquisas o risco não é mensurável, mas nunca será inexistente. Não se 
deve dizer que “não há riscos”, ainda que se possa dizer que “não há risco previsível”. 
 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. Não esquecer da proteção dos pesquisadores nos casos em que houver riscos para os 
mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou passíveis de prevenção, apenas cite 
que não haverá medidas de proteção, pois não há risco ou desconforto previsível. Não utilize 
apenas a frase “Não aplicável”. 

 
 
 
 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 
desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  
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9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 

 

 

 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 

 
 
 
____________________________
______ 

Participante da pesquisa 

 

 

 

__________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 
 

 

 
Testemunha: 
 
______________________________
__ 

 

Nome:  
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