
O que acontece
quando um

paciente falta à
consulta

odontológica 
 previamente

marcada?



O SUS e a Estratégia de
Saúde da Família (ESF)

O SUS foi instituído a partir da Constituição
de 1988  e visa ações de  promoção, proteção

e recuperação da saúde.

Em 1994,  a  ESF foi definida como forma
de organização do SUS para possibilitar

que mais pessoas tenham acesso a
Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil.  

No nosso país, a APS ocorre nas  Unidades
Básicas de Saúde, que  permitem à

população local, resolver grande parte dos
problemas de saúde, evitando, assim,

a busca pelo atendimento nos centros de
emergência dos hospitais.



O SUS e o Brasil
Sorridente

Em 1998, 30 milhões de brasileiros nunca
tinham ido ao dentista. Para mudar essa

realidade, o Brasil Sorridente foi proposto e
existe desde 2004.

Ele possibilitou que Equipes de Saúde Bucal  
fizessem parte das Equipes de Saúde da
Família, para a prevenção e proteção da

saúde e para  realização de procedimentos
mais simples.

Além disso, ele criou os Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs), locais

em que os procedimentos odontológicos
mais complexos, como tratamento de canal,

podem ser feitos.



Agendamento das 
Consultas Odontológicas

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil
Sorridente  é o maior Programa Público de Saúde
Bucal do Mundo.  Todos os brasileiros podem ter

acesso ao atendimento odontológico gratuito e
realizar procedimentos como: 

Limpeza, restaurações, tratamento da doença cárie
e de doenças periodontais, extração de dentes (até

mesmo os dentes sisos), tratamento de canal,
diagnóstico e tratamento de câncer de boca, entre

outros.

Mas, apesar de todas as estratégias criadas para
facilitar acesso (como agendamento prévio)   e

haver  grande procura por atendimentos,
verificam-se muitos casos de não

comparecimento às consultas agendadas.



Consequências 
da falta 

A falta prejudica os serviços de saúde
que trabalham com o agendamento, pois interfere

no bom funcionamento dos atendimentos e os
profissionais ficam parados enquanto outras

pessoas necessitariam daquela consulta.

Além disso, quem faltou tende a
agendar uma nova consulta, e ocupa mais um

horário  que poderia ser destinado a outra pessoa. 

Assim, o mau aproveitamento do
serviço prestado causa  impressão de falta de

profissionais ou de vagas.

Consequências das faltas 
Tratamentos incompletos 
Custos para o SUS
Aumento das filas de espera 
Aumento das demandas por urgência
Impedimento de consulta a outra pessoa



Como solucionar esse
problema?

Certificar-se de que realmente pode comparecer
no dia e horário em que agendou a consulta.

Não agendar em horários que possui outro
compromisso.

Colocar um lembrete no calendário, celular (ou
qualquer local que olhe com frequência) contendo

o dia e horário da consulta.

Em caso de imprevistos, informar a Unidade
Básica de Saúde de que não poderá comparecer.
Caso isso seja feito com antecedência, é possível

encaixar outro paciente no horário.
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