
DIRETORIA COMERCIAL E MARKETING 

Hospital Israelita Albert Einstein

1

Acesso

Avançado

Enfª Patricia Rodrigues
UBS Paraisópolis 2



Estratégia Saúde da Família

6 equipes – Atendimento 4000 pessoas/ equipe

Composição:

1 médico

1 enfermeiro

2 auxiliares de enfermagem

5 Agentes Comunitário de Saúde

Administrativo, Agente Proteção Ambiental

Saúde Bucal, Núcleo de Apoio à Família



Agendamento programática 

70% para agendados

30% para demanda espontânea

Tempo consulta: 15 minutos



Agenda  programática



Acesso Avançado

70% Espontânea

30% Agendado 



Agenda modelo Acesso 

Avançado



Limitação Agenda Programática
1. Absenteísmo

Em torno de 30% faltam em consultas 

programadas para dias distantes

1. Agenda divida em programas, sem espaço 

para inserir paciente que busca primeiro 

atendimento

Acesso Avançado: Atendimento no mesmo dia



O que é Acesso Avançado?

O Acesso Avançado (AA) é um sistema moderno de 

agendamento médico que consiste em agendar as 

pessoas para serem atendidas pelo médico no mesmo 

dia ou em até 48 horas após o contato do usuário com o 

serviço de saúde.
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Qual a importância do Acesso 

Avançado

• Disponibilidade do médico da equipe 

atender o seu paciente

• Ampliar o acesso ao cuidado

• Ampliar a continuidade do cuidado



Objetivo

• Reduzir Filas na Atenção Primária à Saúde

• Diminuir  o tempo de espera

• Diminuir o número de faltas

• Aumentar o número de consultas médicas

• Fortalecer vínculo paciente             equipe 

multiprofissional

• Acompanhamento longitudinal



Acesso Avançado 

Modelo Esperado

Disposição dos consultórios



Fluxo de Atendimento

Ao invés de passar por um profissional

para acolhimento; passar com

profissionais de sua equipe para

encaminhamento do caso.



Informar aos pacientes horário 

da sua equipe



O que melhora o sistema de

agendamento?
• Diminuir o tempo de espera o agendamento 

• Atender de acordo com necessidade e no horário de 

maior disponibilidade para o paciente;

• Ser atendido pela mesma equipe fortalece o vínculo

entre a equipe e a população. 

• Fornecer consultas longas, conforme necessário;

• Otimizar o atendimento, evitando encaminhamentos

desnecessários entre os profissionais da UBS



Melhorias  a longo prazo
Barreiras:

• A oferta é menor que a demanda. Quadro de médicos 

reduzidos

• Diminuir as filas no início da manhã

• Direcionar a escuta inicial por profissional da 

enfermagem

• Cultura ( check up)

• Retornos frequentes 

• Tempo de espera no atendimento no mesmo dia

• Número de consultório insuficiente (Estrutura física) 

Reforma



Referência  consultada

- O acesso avançado e sua relação com o número de atendimentos; htpp: 

//lume.ufrgs.br/handle/10183/87111

- Cartilha de Curitiba. Novas possibilidades de organizar o Acesso e a  

Atenda na Atenção Primária à Saúde



Obrigado

Obrigada !


