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RESUMO 
 

VANZELA, R. B. Efeito do aplicativo de agendamento Hora Marcada nas taxas de 

absenteísmo de pacientes em consultas da Atenção Primária à Saúde de Ribeirão Preto-

SP. 2021. 51 p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Introdução: entre os inúmeros desafios do SUS, a busca pela universalidade e integralidade 

no atendimento aos usuários do sistema tem alta importância, uma vez que existe um elevado 

nível de não comparecimento de pacientes às consultas e exames agendados na rede de saúde 

que causam, além do desperdício de recursos públicos, a privação do atendimento a outros 

pacientes, a fragmentação da atenção e a queda da produtividade desses serviços. Nesse 

contexto, propostas de intervenção como o lembrete por ligação telefônica e mensagem de 

texto ou aplicativos de marcação de consulta estendem o alcance do cuidado por buscarem o 

comparecimento do usuário. Objetivo: avaliar o impacto da implementação do aplicativo 

Hora Marcada em relação ao comparecimento dos pacientes às consultas agendadas por essa 

via e comparar esses dados com os daquelas agendadas pelo método tradicional no balcão da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e pelas equipes de saúde da família (ESF) Metodologia: o 

presente estudo mediu, a partir da metodologia do estudo comparativo, as diferentes taxas de 

absenteísmo entre os usuários que agendam suas consultas pelo aplicativo Hora Marcada – 

desenvolvido para a SES-SP – e que são atendidos em unidades da APS em relação àqueles 

que o fazem direto no balcão da unidade ou tem seu agendamento feito pelas Equipes de 

Saúde da Família, identificando, assim, a capacidade dessa tecnologia em ser um instrumento 

de redução da ausência não notificada. Resultados: o aplicativo Hora Marcada é uma 

ferramenta útil na redução do absenteísmo, uma vez que entre set/2019 e dez/2019 apresentou 

uma taxa de 20,00% de ausência contra 25,56% das consultas agendadas por outros meios. 

Além disso, ofereceu uma maior taxa de cancelamento, 34,40% versus 12,78% em 2019 e 

25,53% versus 15,53% em 2020. Contudo, em 2020, com o advento da Pandemia do Covid-

19, o desempenho do aplicativo foi inferior, resultando em uma taxa de faltas em suas 

consultas de 35,32% versus 30,52% do restante dos agendamentos. 

 

 

Palavras-Chave: absenteísmo, estratégias de saúde, atenção primária à saúde. 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

VANZELA, R. B. Effect of the Hora Marcada scheduling application on no-show rates in 

Primary Health Care appointments in Ribeirão Preto-SP. 2021. 51 p. Dissertation 

(Master). Faculty of Medicine. University of São Paulo. Ribeirão Preto, 2022. 

 

Introduction: among the countless challenges of the SUS, the search for universality and 

comprehensiveness in the service to users of the system is of high importance, since there is a 

high level of non-attendance of patients to appointments and exams scheduled in the health 

network that cause, in addition to waste of public resources, the deprivation of care for other 

patients, fragmentation of care and the drop in the productivity of these services. In this 

context, intervention proposals such as phone call reminders and text messages or 

appointment scheduling applications extend the scope of care by seeking the user's 

attendance. Objective: evaluate the impact of implementing the Hora Marcada application in 

observation to the attendance of patients appointments scheduled in this way and to compare 

these data with those scheduled by the traditional method at the Basic Health Unit (BHU) and 

by the health teams of the Family Medicine Strategy (FMS). Methodology: this study 

measured, based on the comparative study methodology, the different absenteeism rates 

among users who schedule their appointments using the Hora Marcada application – 

developed for SES-SP – and who are assisted in units of the PHC in relation to those who do 

it directly at the unit's counter or have their appointment made by the Family Health Teams, 

thus identifying the capacity of this technology to be an instrument for reducing unnotified 

absences. Results: the Hora Marcada app is a useful tool in reducing absenteeism, since 

between Sep/2019 and Dec/2019 it presented a 20.00% absence rate against 25.56% of 

appointments scheduled by other means. In addition, it offered a higher cancellation rate, 

34.40% versus 12.78% in 2019 and 25.53% versus 15.53% in 2020. However, in 2020, with 

the advent of the Covid-19 Pandemic, the application performance was lower, resulting in a 

no-show rate of 35.32% versus 30.52% of the rest of your schedules. 

 

Keywords: no-show, absenteeism; health strategies, primary health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos seus mais de 30 anos de criação, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

representa uma das políticas públicas mais importantes da história do Brasil. Tal estrutura, 

além de existir em poucos países do mundo e possuir abrangência de atuação em um país de 

proporções continentais, permitiu a migração de um cuidado restrito a uma parcela pequena 

da população e centrado na atenção hospitalar para um modelo que se propõe universal e 

organiza o cuidado em níveis hierárquicos de complexidade. A descentralização da população 

dos prontos socorros permitiu uma nova visão sobre o cuidado, a partir da qual temas como 

prevenção e promoção à saúde ganharam destaque e os princípios da declaração de Alma-Ata 

(1978) passaram a vigorar como plano de fundo para a estruturação de uma Atenção Primária 

à Saúde (APS).  

Durante sua criação, o SUS teve como base doutrinária seus três princípios 

fundamentais: universalidade, equidade e integralidade. O objetivo desses três elementos é 

orientar um sistema com população alvo universal e que proporcione linhas de tratamento 

completas e uma gama variada de serviços com mecanismos de acesso equitativos.  Contudo, 

devido principalmente ao subfinanciamento e a inequidade de eficiência na produção dos seus 

serviços, dois de seus princípios doutrinários não vêm sendo implementados em sua 

totalidade: a universalidade e a integralidade.  

Nesse contexto de acesso e busca pela universalidade na atenção à saúde, uma 

contradição enfrentada há anos são as elevadas filas de espera para atendimentos e 

procedimentos em oposição a índices de faltas não notificadas que podem atingir até um terço 

da quantidade de serviços oferecidos, dependendo do nível de atenção em análise. Além 

disso, embora esse problema se apresente com maior gravidade nos serviços públicos, ele não 

é restrito a essa esfera, sendo percebido também no âmbito privado do cuidado à saúde. Por 

fim, é também identificado e reconhecido internacionalmente, seja em países detentores de 

Sistemas Únicos ou não.  

Com objetivo de buscar melhor eficiência no atendimento, a partir da redução dessa 

taxa de faltas, surgiram os primeiros estudos sobre o não comparecimento ou, como ficou 

reconhecido na literatura, o absenteísmo do usuário. Paralelamente à compreensão dos 

motivos, iniciaram-se pesquisas sobre métodos e ferramentas de redução desse problema, o 

qual, além de gerar desperdício de recursos públicos, dificulta o cuidado com a saúde e a vida 

plena do cidadão.  
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O termo Absenteísmo pode ser definido, segundo Bittar et al., (2016, p.19) como “O 

não comparecimento do paciente a um procedimento previamente agendado em uma unidade 

de saúde e sem nenhuma notificação”. Tal fenômeno pode ser melhor compreendido e 

contextualizado a partir das informações contidas no Quadro 1, o qual apresenta alguns dos 

índices de abstenção já coletados no Brasil e o respetivo estudo responsável. 

 

Quadro 1 - Absenteísmo ambulatorial no Brasil 

Município Nível de Atenção Absenteísmo  
Período 

de Coleta 
  Estudo Analisado 

São Paulo - Instituto 

Dante Pazzanese de 

Cardiologia 

Ambulatorial - 

Cardiologia 
14.1% 2011-2015   

(BITTAR et al., 2016) 
São Paulo - Instituto 

Dante Pazzanese de 

Cardiologia 

Ambulatorial - 

Vascular 
30.2% 2011-2015   

São Paulo - Instituto 

Dante Pazzanese de 

Cardiologia 

Ambulatorial - 

Oftalmologia 
18.7% 2011-2015   

            

Ribeirão Preto - SP Atenção Primária 32.4% 2010   

(SILVEIRA, 2013) Ribeirão Preto - SP 

Ambulatorial não 

Hospitalar 33.8% 2010   

Ribeirão Preto - SP 

Ambulatorial 

Hospitalar 19.0% 2010   

            

Região Metropolitana 

do Espírito Santo 

Atenção 

Especializada - 

Consultas 

38.6% 

2014-2016   (BELTRAME et al., 

2019) 

Região Metropolitana 

do Espírito Santo 

Atenção 

Especializada - 

Exames 

32.1% 

2014-2016   

            

Pelotas - RS APS - Geral 19,2% 2016-2017   

(SILVEIRA et al., 

2019) 

Pelotas - RS 

APS - Clínica 

Geral 62,3% 2016-2017   

Pelotas - RS 

APS - Exame 

citopatológico de 

colo de útero 12,2% 2016-2017   

      

Curitiba - PR 

Serviço de 

Tuberculose 

Pediátroica 24,0% 2017-2018   

(BUENO et al., 2020) 
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Fonte: Elaboração própria do autor a partir de dados da bibliografia citada. 

*As diferenças de nomenclatura dos níveis de atenção ocorrem devido a manutenção dos 

termos utilizados em cada estudo.  

 

O Quadro 1 acima apresentado foi construído a partir de uma revisão bibliográfica nas 

plataformas PubMed, Periódicos Capes e Scielo, na qual os filtros de pesquisa utilizados 

foram: a) estudos desenvolvidos em unidas de saúde do Brasil; b) estudos publicados entre 

2013 e 2021; c) estudos que efetivamente mensuraram dados de absenteísmo em serviços de 

saúde; d) Trabalhos que não fossem artigos de revisão. A partir desse método foram 

selecionados 5 artigos conforme apresentados acima.  

As informações do Quadro 1 permitem a comprovação da existência do problema e 

sua presença ao longa de toda a cadeia de saúde. Nesse aspecto, o absenteísmo persistente 

reforça ao governo e gestores a necessidade de otimizar os recursos destinados aos sistemas 

públicos de saúde frente à elevação da demanda assistencial e ao progressivo aumento das 

despesas. Assim, as restrições ao acesso e à acessibilidade nos diferentes níveis de assistência 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e, paradoxalmente, as elevadas taxas de absenteísmo dos 

pacientes aos atendimentos programados nos serviços de saúde são observações frequentes 

dos profissionais da área na análise da adesão dos usuários aos planos de prevenção de 

doenças (SILVEIRA, 2013). Além disso, segundo Shah et al. (2016, p.1460) “o não 

comparecimento resulta na fragmentação do cuidado, reduz o acesso a outros pacientes da 

unidade e desestimula a produtividade do prestador”. 

Seguindo essa linha de pensamento, um recorte importante desse problema são os 

pacientes que faltam às consultas dentro da Atenção Primária à Saúde (APS) e, por conta 

disso, utilizam, com frequência, serviços de atendimento de urgência como fonte de cuidado 

primário ou de condições crônicas, elevando assim os custos e sobrecarregando esses sistemas 

(DUMONTIER et al., 2013). 

Além disso, o não comparecimento de pacientes no atendimento à saúde resulta no 

desperdício de recursos e problemas no planejamento e execução da agenda de trabalho. 

Cancelamentos e remarcações são tratados administrativamente e as vagas vacantes 

preenchidas com novos pacientes, o que reduz, de forma geral, a eficiência das equipes de 

saúde envolvidas. O problema do não comparecimento pode ser enfrentado de maneiras 

diversas, como o envio de lembretes ou o overbooking de consultas. Contudo, a prática do 

overbooking, ou seja - da marcação de um número superior de consultas do que está 
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efetivamente disponível na agenda – não é um método apropriado na concepção moderna de 

promoção e prevenção à saúde, visto que não evita que os pacientes ausentes deixem de 

receber o cuidado. Quanto ao envio de lembretes eletrônicos, essa prática pode ser 

interpretada como uma forma de Telemedicina, já que atua com a distância e sua 

implementação envolve tecnologia, o que contribui para o processo de atenção à saúde 

(HASVOLD; WOOTTON, 2011). 

Nesse aspecto, ao longo das últimas décadas surgiram diversos avanços no cuidado à 

saúde, como a introdução de novas tecnologias de diagnóstico e a maior amplitude dos 

serviços de promoção e prevenção, como a vacinação. Entretanto, o absenteísmo continua 

sendo um desafio aos gestores de saúde, ocasionando impactos negativos nas unidades que 

incluem o desperdício de oportunidades de aprendizado dos médicos residentes com os casos, 

ociosidade gerada pelo não uso da agenda disponível e aumento do custo marginal. Como 

exemplo, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), estima um desperdício anual 

de aproximadamente 360 milhões de euros devido ao não comparecimento de pacientes em 

clínicas, hospitais e unidades da Atenção Primária (DA COSTA et al., 2010). 

Com objetivo de proporcionar maior agilidade, controle e acesso aos usuários, o 

governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP) em 

parceria com a PRODESP (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), 

lançou em 2019 o aplicativo Hora Marcada, o qual tem como função o agendamento de 

consultas dentro da APS por meio do celular, evitando, assim, a necessidade de deslocamento 

do usuário e também democratizando e sistematizando a organização das agendas de 

consultas das unidades.  

 Portanto, diante do desafio apresentado, o presente estudo tem por objetivo avaliar o 

impacto da implementação do aplicativo Hora Marcada em relação ao comparecimento dos 

pacientes às consultas agendadas por essa via e comparar esses dados com os daquelas 

agendadas pelo método tradicional no balcão da Unidade Básica de Saúde (UBS) e pelas 

equipes de saúde da família (ESF), visando concluir se essa tecnologia impactou 

positivamente na redução do absenteísmo. Ainda, como objetivos secundários estão: (1) 

apresentar o percentual de cancelamentos de consultas pelo aplicativo em relação aos outros 

meios de agendamento; (2) identificar as unidades de saúde com maior abrangência de 

usuários da tecnologia; (3) identificar os diferentes padrões no comportamento do 

absenteísmo em relação aos respectivos horários de atendimento das unidades; (4) apresentar 

um mapa temático – a partir da plataforma “Meus Mapas" do Google - com os índices de 

absenteísmo das unidades e distritos a partir de técnicas de geoprocessamento de dados.   
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2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DA REDE DE SAÚDE 

 

Inicialmente, um elemento importante na análise de Sistemas de Saúde é a 

compreensão da sua estrutura hierarquizada, de acordo com a complexidade tecnológica 

demandada pelo diagnóstico e tratamento. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) devem ser 

compostas pelos seguintes componentes de acordo com o decreto nº 7.508, de 2011: a) 

Atenção básica à saúde; b) Atenção de urgência e emergência; c) Atenção psicossocial; d) 

Atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e) Vigilância em saúde (BRASIL, 2011). 

 A atenção primária deve ser a responsável por realizar essa análise e organizar o 

encadeamento sanitário-sistêmico entre pacientes e suas necessidades de saúde nos níveis de 

complexidade tecnológica, sendo a porta de entrada e dimensão mais importante do aspecto 

organizativo do sistema.  

O nível secundário de atenção é formado pelos hospitais e ambulatórios responsáveis 

por oferecer tratamento especializado à população, garantindo o acesso às clínicas de 

pediatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, psiquiatria, ginecologia e demais especialidades 

médicas. O nível secundário também é responsável por garantir a estruturação dos serviços 

hospitalares de urgência e emergência.  

Por fim, no nível terciário de atenção à saúde, estão reunidos os serviços de alta 

complexidade, representados pelos grandes hospitais e pelas clínicas de alta complexidade. 

Nessa esfera, os profissionais são altamente capacitados para executar intervenções que 

interrompam situações que colocam a vida dos pacientes em risco. Tratam-se de cirurgias e 

exames mais invasivos, os quais exigem tecnologia e suporte em saúde mais avançados. Dito 

de outra maneira, o nível terciário visa à garantia do suporte mínimo necessário para preservar 

a vida dos pacientes nos casos em que a atenção no nível secundário não foi suficiente 

(SANTOS, 2017). 

 

2.1 Atenção Primária à Saúde (APS) 

 

Em virtude do seu papel organizador e direcionador dentro do sistema de saúde, a APS 

adquire destaque, uma vez que seu bom funcionamento tem papel fundamental na redução das 

causas do absenteísmo.  

Segundo Tanaka (2011, p. 927): 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
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saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 

assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente 

no território em que vivem essas populações. 
 

Dentro das estratégias da APS, uma das mais importantes é a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Seus princípios são: atuação no território através do diagnóstico situacional, 

enfrentamento dos problemas de saúde de forma alinhada com a comunidade e busca do 

cuidado das famílias ao longo do tempo. A ESF (Estratégia Saúde da Família) funciona 

através de equipes de saúde compostas, geralmente, por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde que trabalham com 

populações adstritas de 600 a 1000 famílias (STARFIELD, 1998; PAIM et al., 2011). 

No que tange à importância da APS, é válido apresentar um comparativo com outro 

sistema único de saúde: o National Health System (NHS) inglês – primeiro modelo no mundo 

de corte Beveridgiano e mais antiga fonte de inspiração para muitos outros, inclusive o 

brasileiro. O modelo Beveridgiano consiste em um desenho de política pública característico 

dos estados de Bem-Estar-Social, no qual o Estado é um ator chave no financiamento, 

elaboração, regulação e governança dessas políticas públicas (DE PAULA; IBIAPINA; 

MOSSÉ, 2018). Nesse sistema dois pontos ganham destaque: elevada priorização 

orçamentaria da APS, uma vez que cerca de 70% dos recursos públicos de saúde estão aí 

alocados e investimentos e parcerias com a iniciativa privada, constituindo modelos mistos de 

gestão altamente descentralizados e com liberdade orçamentária local. O bom funcionamento 

desse sistema, a partir desses dois pontos, permite uma gestão resolutiva dos pacientes dentro 

da APS, evitando que os custos desse usuário se elevem em um processo de agravamento da 

situação de saúde por eventual não tratamento do quadro clínico (AMORIM; PERILLO, 

2014; TANAKA; OLIVEIRA, 2007).  

 

2.2 Condições Crônicas e sua abordagem na Atenção Primária 

  

A qualidade da atenção primária à saúde é um fator chave para um sistema de saúde 

eficiente e resolutivo. Estudos demonstram que, em países nos quais esse nível de atenção é 

bem desenvolvido, os índices de mortalidade e internação são menores e o referenciamento 

para a atenção secundária mais adequado (KRINGOS et al., 2013). 
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Além disso, outro elemento importante dessa análise são as Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT). As DCNT constituem um dos maiores e mais desafiadores 

problemas de saúde pública e têm correspondido a um elevado número de mortes prematuras, 

perda de qualidade de vida e incapacitação. No Brasil, essas doenças foram responsáveis por 

mais de 74% das mortes em 2014, tendo destaque, na população adulta e idosa, a Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus como principais causas de morte e hospitalização. Assim, uma 

vez que a identificação e o tratamento precoce são essenciais para a redução dos agravos 

relacionados às DCNT (Doenças Crônicas não Transmissíveis), a APS de posiciona como 

peça chave no trato dessas condições (STOPA et al., 2018). 

Por fim, atuar com eficiência dentro da APS significa reduzir a sobrecarga nos 

hospitais. Existem evidências de que 70% a 80% dos portadores de condições crônicas 

apresentam quadros de menor complexidade que poderiam ser acompanhados pelas equipes 

de APS e com ações de autocuidado, fato que não ocorre devido à ineficiência de processos 

regulatórios de muitos centros, que acabam sofrendo com demanda espontânea e/ou 

processos equivocados de estratificação de risco (CONASS, 2015). 

 

2.3 Tecnologia da Informação em Saúde como mecanismo de redução do 

absenteísmo 

 

Dentro do contexto de um Sistema de Saúde organizado de forma hierárquica, os 

instrumentos tecnológicos e de gestão da informação assumem um importante papel, no qual 

a tecnologia ultrapassou o processamento padrão de dados para funções administrativas 

comuns em todas as organizações (PINOCHET, 2011). Segundo Contador (1998, p.12), “a 

informação é uma ferramenta poderosa para uma organização, pois, por meio dela, pode-se ter 

o domínio de diversos parâmetros que regem a sua dinâmica”. Assim, o gerenciamento da 

informação em setores de saúde é, atualmente, um componente fundamental no processo de 

prestação de cuidados ao paciente.  

Nas últimas décadas, o Brasil vem apresentando um avanço consistente da tecnologia 

em diversos setores, com destaque para o segmento da saúde. Contudo, esse avanço não é 

uniforme quando se compara instrumentos de terapia e tratamento clínico com aqueles de 

gestão da informação de saúde, existindo uma carência na incorporação desses últimos às 

rotinas das equipes de saúde e usuários (DE CARVALHO; BOLLELA, 2015). 

Dessa forma, o uso da Tecnologia da Informação (TI) na saúde é um passo 

fundamental na busca por maior eficiência no atendimento e diagnóstico, melhor organização 
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das redes de saúde e, fundamentalmente, melhor nível de serviço ao usuário, permitindo que a 

saúde possa ser vista como a ausência e prevenção de doenças e não apenas o tratamento da 

mesma.  

Nesse contexto, instrumentos de tecnologia que visam reduzir o índice de ausência dos 

pacientes, como mensagens de texto ou ligações telefônicas, são fundamentais para garantir 

um fluxo de tratamento e prevenção adequado. De acordo com Moran, O’loughlin e Kelly 

(2018, p.562), “o uso de SMS como instrumento de lembrete de consulta reduziu o índice de 

faltas de 22% para 13,9% em uma clínica de saúde mental”. Ainda, alguns estudos 

demonstram não apenas o impacto dos lembretes, mas também a diferença entre modelos 

distintos. Como exemplo, tem-se que em um Ensaio Clínico Randomizado (ECR), realizado 

com 9.835 pacientes em uma clínica de especialidades de Nova Jersey (EUA) e organizados 

em três grupos, sendo eles: (i) receberam ligação de lembrete de um(a) atendente; (ii) 

receberam ligação automática de lembrete e (iii) não receberam qualquer lembrete. Os 

resultados demonstraram que o índice de faltas foi de 13,6%, 17,3% e 23,1% para os grupos 

(i), (ii) e (iii) respectivamente. Tais informações demonstram não apenas a importância dos 

lembretes de consultas, uma vez que os grupos que receberam a intervenção apresentaram 

índices de abstenção muito inferiores, mas também que modalidades distintas geram 

resultados distintos (PARIKH et al., 2010).  

Por fim, além dos lembretes, a tecnologia de dados também pode ser utilizada como 

ferramenta de identificação dos pacientes com maior risco de faltas. Em um estudo conduzido 

em uma clínica da família no Estados Unidos, os pesquisadores utilizaram dados 

retrospectivos da adesão dos pacientes às consultas. O grupo de usuários da clínica com maior 

número de faltas foi selecionado para receber uma entrevista, a qual tinha o objetivo de 

entender sua realidade e, posteriormente, foram agendados em horários que a equipe e o 

paciente concluíram ser mais adequados. Como resultado, o absenteísmo nesse grupo 

selecionado caiu de 33,3% para 17,7% (DUMONTIER et al., 2013). 

 

2.4 Geoprocessamento de dados como ferramenta de Saúde Pública 

 

A evolução da tecnologia e ferramentas disponíveis de Geoprocessamento de dados 

permitiu que essa área pudesse extrapolar seu uso restrito ao mundo da cartografia, 

estendendo seu conhecimento para outras áreas do conhecimento como a Saúde Pública.  
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De acordo com Chiaravalloti-Neto  (2017, p.1)  

 

O Geoprocessamento é uma área do conhecimento que engloba os Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG), o sensoriamento remoto e as técnicas de 

análise espacial, com interfaces com a Cartografia, a Geografia e a 

Estatística, entre outras ciências. Os SIG são programas de computador que 

permitem a visualização de mapas georreferenciados em conjunto com os 

atributos das feições representadas.   

 

O Georreferenciamento é importante na análise de riscos à saúde coletiva, 

especialmente a partir de informações do meio ambiente ou perfil socioeconômico da 

população, permitindo, assim, a manipulação de informações de saúde e outras variáveis a 

partir de mapas associados a elas (SKABA et al., 2004). Dessa forma, essa técnica se mostra 

como ferramenta de grande utilidade para o planejamento de ações de prevenção e controle de 

doenças em nível municipal, estadual ou federal. Nesse aspecto, o desenvolvimento dessas 

ações ainda ocorre de maneira muito centralizada, utilizando-se pouco o aparato e a 

capacidade das unidades de saúde na aproximação com determinados grupos populacionais. 

Além disso, uma abordagem espacial viabiliza a correlação de variáveis contidas em bancos 

de dados de saúde (DIB; NOUR, 2017). 

Por fim, a utilização de técnicas de Geoprocessamento desperta o interesse de gestores 

públicos de saúde, por permitir uma visão mais abrangente da saúde dos indivíduos em um 

contexto social, histórico, político, cultural e ambiental. Essa concepção ampliada considera 

que as condições de vida estão relacionadas com a situação de saúde da população e aos 

determinantes sociais relacionados ao processo de saúde-doença (AGUIAR RIBEIRO et al., 

2018).  

Uma ferramenta de Geoprocessamento, gratuita e de baixa complexidade atualmente 

disponível é o aplicativo “Meus Mapas” da empresa Google. A partir dele é possível construir 

mapas temáticos e relacionar informações provenientes de bancos de dados às localizações 

utilizadas. Tal tecnologia foi a escolhida no desenvolvimento do mapa temático apresentado 

neste trabalho.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do Estudo  

 

O presente trabalho é um estudo transversal descritivo e comparativo feito a partir de 

uma análise de dados secundários. Esse tipo de pesquisa permite a comparação de grupos com 

comportamentos distintos (agendamento pelo aplicativo ou na própria unidade) em relação a 

uma mesma variável (o absenteísmo), dentro da qual um não se torna controle do outro. 

Ainda, se aplica à investigação de fatores que são estáveis nas características e 

comportamentos dos indivíduos (motivos de ausência) e que tem seu efeito com frequência 

relativamente constante na população analisada, sendo, portanto, transversal. Por fim, busca 

interpretar dados que já foram gerados, logo retrospectivos (HOCHMAN et al., 2005). 

 

3.2 População e Período de Estudo 

 

Serão coletados dados referentes às consultas agendadas nas 47 UBS (Unidades 

Básicas de Saúde) de Ribeirão Preto - SP nos períodos de 1º de setembro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2020 a partir do aplicativo Hora Marcada e também aquelas feitas diretamente 

na unidade de saúde de forma presencial ou pela ESF. A lista de todas as unidades incluídas 

no estudo pode ser consultada na seção apêndices.  

 

3.3 Validade Interna e Externa  

 

Segundo Patino, Ferreira (2018, p.183):  

A validade interna é definida como a extensão em que os resultados 

observados representam uma verdade para a população sendo estudada e, 

portanto, não se devem a erros metodológicos. Uma vez estabelecida à 

validade interna do estudo, o pesquisador pode proceder ao julgamento sobre 

sua validade externa, perguntando se os resultados do estudo se aplicam ou 

não a pacientes semelhantes em um cenário diferente (Figura 1).  
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Figura 1 - Validade Interna e Externa 

 

Fonte: (PATINO; FERREIRA, 2018) 

 

Assim, a presente pesquisa, por atuar com pequenas restrições de seleção, busca 

ampliar sua capacidade de poder ser reproduzida em outros locais e atingir resultados 

semelhantes.  

 

3.4 Caracterização do Objeto de Pesquisa 

 

O aplicativo Hora Marcada foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo e lançado 

em julho de 2019, sendo a cidade de Ribeirão Preto - SP o primeiro município a receber a 

funcionalidade. Sua atuação até o momento é exclusiva para as unidades da Atenção Primária 

à Saúde e tem à disposição o Clínico Geral, Ginecologista, Pediatra e Odontologista. 

Agendamentos de exames e especialidades podem ocorrer após a passagem do paciente pelo 

médico da UBS. O aplicativo está disponível para as plataformas Android e iOS e necessita 

que o usuário já esteja registrado em alguma UBS do município para concluir seu cadastro 

online (SES-SP, 2020). 

Além dos aspectos funcionais, outra vantagem proporcionada pelo aplicativo aos 

gestores de saúde é o maior controle sobre as agendas médicas, a partir de um sistema que 

institucionaliza a organização dos agendamentos das unidades. Dessa forma, além da 

possibilidade de otimizar os blocos de consulta de acordo com o horário de atendimento de 

cada unidade, o paciente conquista o direito de agendar um horário e cobrar pelo 

cumprimento do mesmo. De acordo com Silveira (2013, p.73), a coincidência entre horário de 

trabalho e horário da consulta foi motivo de falta não notificada para 26,4% dos entrevistados. 

A partir disso, o direito de escolha do horário mais apropriado oferece não só maior conforto 
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ao paciente e menor custo social - por evitar a perda de um dia de trabalho - como também 

reduz o risco desse usuário ausentar-se sem notificação.  

 

3.5 Detalhamento das Etapas de Pesquisa 

 

Essa pesquisa será dividida em oito etapas: 

I. Envio do Projeto ao CEP: consiste no envio da solicitação de dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do projeto de pesquisa à Comissão de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (CEP HCFMRP-USP). A dispensa será solicitada 

já que, para o desenvolvimento da pesquisa, serão utilizados apenas dados 

secundários. O modelo de dispensa do TCLE pode ser consultado no anexo A. 

II. Solicitação para coleta de dados à SMS-RP: essa fase consiste na abertura do 

processo administrativo junto à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto – SP (CAPP-SMS) com a 

apresentação do projeto e requisição da concordância para pesquisa. O fluxograma 

dessa ação pode ser consultado no anexo B.   

III. Compilação, organização e seleção dos dados recebidos: nessa etapa do projeto será 

feita a organização, seleção e padronização dos dados. As informações a serem 

solicitadas na etapa II está resumida no modelo apresentado no anexo C.  

IV. Análise e interpretação dos dados: nessa fase do projeto, com os dados recebidos e 

organizados, serão realizadas as análises necessárias para responder o objetivo 

principal e os secundários desse estudo. As análises estatísticas serão desenvolvidas a 

partir dos programas Excel e SPSS de acordo com a conveniência de cada uma.  

V. Discussão e Resultados: as informações da etapa IV serão utilizadas para apresentar 

os resultados e também fornecer os insumos necessários para a discussão dos achados 

da pesquisa.  

VI. Revisão do Trabalho: nessa etapa a dissertação será validada e corrigida pelo 

orientador e as correções necessárias realizadas.  

VII. Defesa do Mestrado: apresentação junto à banca para defesa da dissertação.  
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Figura 2 - Fluxograma das Etapas 

 

 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

 

3.6 Análise estatística  

 

Uma vez que os dados serão coletados para toda a população representativa (consultas 

agendadas em cada uma das unidades que estão disponíveis para agendamento via aplicativo 

no período determinado em 3.2) não é necessário o cálculo amostral. Além disso, na seção de 

resultados estão apresentadas as medidas mais importantes que caracterizam a estatística 

descritiva, sendo elas: medidas de tendência central; medidas de variabilidade e medidas de 

posição (REIS, 2002). Em adição, será apresentado também o cálculo da Razão de 

Prevalência (RP) quando se compara o grupo que agendou consultas pelo aplicativo com 

aquele que o fez pelos outros métodos, buscando identificar as probabilidades de abstenção e 

cancelamento segundo os resultados obtidos Essa é uma medida de associação que visa 

mensurar a relação de um desfecho binário e variáveis de exposição em estudos com 

delineamento transversal (PAPALÉO, 2009). Sua interpretação é feita segundo os parâmetros 

a seguir: 

Se 0 < RP < 1: a prevalência do desfecho entre expostos é menor que os não expostos; 

Se RP = 1: a prevalência do desfecho entre expostos e não expostos é igual; 

Se RP > 1: a prevalência do desfecho entre expostos é maior que os não expostos. 
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3.7 Gestão e Segurança dos Dados 

 

Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) 

por meio do ofício nº 1021.2021, em conjunto com as análises, tabelas e gráficos produzidos 

estarão alocados na ferramenta de repositório de dados fornecida pela Universidade de São 

Paulo e seguiram os princípios do FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), 

amplamente divulgados nas comunidades científicas em todo o mundo. Ainda, foram 

estruturados de acordo com um Plano de Gestão de Dados (PGD), o qual pode ser consultado 

no item 6 dos apêndices.  

 

3.8 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com a solicitação de dispensa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a qual foi obtida em parecer 

emitido pelo mesmo em 08 de março de 2021. O parecer em questão consta nos apêndices 

desse trabalho. Além disso, o projeto também foi submetido ao Comitê de Avaliação de 

Projetos de Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (CAPP SMS-RP) e 

obteve ofício de concordância em 29 de março de 2021 a partir do ofício de número 

1021/2021, também incluído nos apêndices.  
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4 RESULTADOS  

 

4.1  Apresentação geral dos resultados 

 

O agendamento de consultas atualmente pode ocorrer de três formas. A primeira é o 

método mais recorrente, no qual o paciente visita, ou em alguns casos telefona, na unidade de 

saúde do seu bairro, a qual ele já está cadastrado, e agenda sua consulta. O segundo é a partir 

da Estratégia Saúde da Família, a partir da qual as equipes e agentes comunitários que 

realizam visitas domiciliares identificam a necessidade de uma consulta e fazem esse 

agendamento. Por fim, a terceira forma é a partir do aplicativo Hora Marcada, por meio do 

qual o paciente previamente cadastrado em uma unidade consegue agendar uma consulta pelo 

aplicativo instalado em seu telefone celular.  

 

Figura 3 - Fluxo de agendamento de consultas 

 

 

 

Fonte: elaboração do próprio autor 

Unidades controlam a agenda 

Sistema controla a agenda 
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Um elemento importante apresentado na figura 3 é quem detém o controle da agenda. 

Enquanto que nos métodos tradicionais, aqui denominados vias 1 e 2, o controle é 100% da 

Unidade de Saúde, com o aplicativo Hora Marcada, aqui denominado via 3, um percentual 

das consultas fica sob controle sistematizado e, consequentemente, torna muito pequena a 

possibilidade de alterações e realocações por parte da unidade. Na prática, se por um lado a 

UBS perde flexibilidade, por outro, a garantia que um número pré-determinado de consultas 

será efetivamente disponibilizado à população é maior.  

Quanto ao absenteísmo, estão apresentados os dados absolutos de absenteísmo no 

período todo coletado (set/2019 a dez/2019 e jan/2020 a dez/2020) de consultas agendadas 

por todos os meios disponíveis (presencial na unidade, ESF e aplicativo Hora Marcada) e em 

todo o sortimento de unidades que compõem a estrutura da APS no município de Ribeirão 

Preto conforme o item 5 dos apêndices. No período analisado, em 2019, as Unidades de 

Saúde registraram um índice de ausência de 25,4%. Já, no ano de 2020, esse índice subiu para 

30,1%. É importante salientar que o ano de 2020 conviveu, em sua maior parte, com os 

efeitos da Pandemia do Covid-19.  

 

Tabela 1 - Absenteísmo em consultas agendadas no período de estudo 

      2019 2020 

AGENDAMENTOS 310.912 558.756 

FALTAS     78.916 171.514 

ABSENTEÍSMO (%) 25,4% 30,1% 

 

No período todo foram 869.668 consultas agendadas, sendo a maior parte (839.757) 

pelas formas tradicionais e (29.911) por meio do aplicativo. Quando se analisa esse número 

com a segmentação da origem do agendamento, tem-se que, pelo aplicativo Hora Marcada, 

foram agendadas 9.826 consultas entre set/2019 e dez/2019, com 1965 ausências, totalizando 

uma abstenção de 20,0% no período. Já, em 2020 inteiro, foram 20.085 agendamentos, com 

7.094 ausências, totalizando uma abstenção no ano de 35,3%.  

Por sua vez, as outras formas tiveram, entre set/2019 e dez/2019, 301.086 consultas 

agendadas e 76.951 ausências, resultando em uma abstenção de 25,6% no período. Em 2020 

inteiro foram 538.671 agendamentos, com 164.420 faltas, totalizando uma abstenção de 

30,5%. 
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Tabela 2 - Absenteísmo em consultas agendadas na APS com segmentação de canal de 

agendamento 

      2019 2020 TOTAL 

AGENDAMENTO APP 9.826 20.085 29.911 

AGENDAMENTO OUTROS 301.086 538.671 839.757 

FALTAS APP   1.965 7.094 9.059 

FALTAS OUTROS 76.951 164.420 241.371 

ABSTENÇÃO APP (%) 20,0% 35,3% - 

ABSTENÇÃO OUTROS (%) 25,6% 30,5% - 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

A seguir, o presente estudo se propôs a interpretar o absenteísmo de acordo as 

limitações impostas pela Pandemia do Covid-19, através de uma análise de antes e depois. 

Como premissa importante dessa discussão, tem-se que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou como Pandemia o Covid-19 em 12 de março de 2020. Tal fato foi relevante 

no aspecto comportamental dos pacientes e também para as próprias unidades de saúde, as 

quais passaram a obedecer a novos protocolos e fluxos, com o objetivo de reduzir o risco de 

disseminação da doença. Ainda, algumas unidades tiveram seu serviço integralmente 

direcionado ao acolhimento, avaliação e tratamento de pacientes com suspeita da doença.  

Os pacientes, por sua vez, com receio da infecção, alteraram seu comportamento 

habitual com relação às consultas e exames, fato esse que provocou uma elevação nos índices 

de abstenção não notificada. Contudo, é válido salientar que esse aumento do número de 

faltas e consequente carência no cuidado está relacionado a dificuldade do sistema em propor 

soluções alternativas de atendimento ligadas à Telemedicina, como telefonemas e 

videochamadas. De acordo com Martos-Pérez et al., (2021, p.3), “em situações de 

emergência, consultas presenciais previamente agendadas podem ser convertidas em 

atendimentos telefônicos, reduzindo o número de encaminhamentos, de testes adicionais e 

também as taxas de absenteísmo dos pacientes”. 

Nesse contexto, os dados apresentados a seguir possuem uma separação temporal, 

demonstrando dois recortes: (i) 01/09/2019 a 28/02/2020, considerado como pré-pandemia e 

(ii) 01/03/2020 a 31/12/2020, período de vigência das medidas de restrição e protocolos de 

biossegurança.  
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Tabela 3 - Absenteísmo antes e após Pandemia do Covid-19 

      PRÉ-COVID PÓS-COVID 

AGENDAMENTO APP 16.397 13.514 

AGENDAMENTO OUTROS 432.113 407.644 

FALTAS APP   3.774 5.285 

FALTAS OUTROS 109.766 131.605 

ABSTENÇÃO APP (%) 23,0% 39,1% 

ABSTENÇÃO OUTROS (%) 25,4% 32,3% 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

Os dados apresentados na tabela 3 evidenciam uma alteração importante no 

comportamento dos pacientes quanto ao seu comparecimento durante a pandemia. Os 

agendamentos via aplicativo, os quais registraram uma abstenção de 23,0% antes da dela, 

saltaram para 39,1% após. Já as consultas agendadas por outros formas registraram uma 

abstenção de 25,4% antes da Pandemia, número esse que saltou para 32,3% após.  

Tal informação abre oportunidade para algumas analises importantes. A primeira é que 

o aplicativo Hora Marcada apresentava índices menores de ausências em um período no qual 

o comportamento dos pacientes não havia sido alterado pela Pandemia. Contudo, com a 

existência de riscos imposta, foi bem significativo o aumento percentual das faltas pelos 

usuários do app. Essa diferença abre margem para que estudos futuros possam ser feitos, com 

intuito de entender as diferenças de comportamentos entre usuários que agendam suas 

consultas por meios diferentes. 

Outra forma de analisar os dados é segmentar de acordo com as estruturas de apoio 

que as unidades de saúde têm. Assim, foram analisadas, em forma de grupo, as unidades que 

possuem alguma relação com o complexo de saúde HCFMRP/FMRP/USP/FAEPA. Nesse 

grupo foram incluídas as unidades NSF I, NSF II, NSF III, NSF IV, NSF V, NSF VI, USF 

Paulo Gomes, UBS Ipiranga, CSE Ipiranga e CSE Cuiabá, todas relacionadas ao complexo de 

saúde citado. 
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Tabela 4 - Absenteísmo em unidades do Complexo de Saúde HCFMRP/FMRP/USP/FAEPA 

 2019 2020 TOTAL 

AGENDAMENTOS 34.779 54.083 88.862 

FALTAS   8.307 13.782 22.089 

ABSTENÇÃO (%)  23,9% 25,5% 24,9% 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

Os dados apresentados evidenciam que a presença da Universidade, com seus alunos e 

preceptores, auxilia em um melhor desempenho das unidades. Tal fato pode ser identificado 

no comparativo de faltas de todas as unidades de Ribeirão Preto com esse grupo acima 

identificado. Os dados mostram que, em 2019, o índice geral de abstenção foi de 26,1% 

enquanto que o dessas unidades relacionadas ao complexo de saúde citado foi de 23,9%. Em 

2020 essa diferença é ainda maior, com 31,0% no índice geral, enquanto dessas unidades de 

25,5%.  

Os estudos sobre absenteísmo têm como um de seus objetivos principais identificar 

quais unidades ou serviços de saúde apresentam a maior deficiência no processo de garantir o 

comparecimento do usuário. Tais resultados proporcionam uma base de comparação e 

permitem identificar ferramentas de gestão de maior e menor sucesso. Permitem, também, que 

estudos futuros aprofundem a investigação das causas pelas quais diferentes unidades 

apresentam diferentes taxas de não comparecimento.  

 

Tabela 5 - Unidades com maior percentual de absenteísmo 

  UNIDADE 
% DE 

AUSÊNCIA 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

FIM DE 

SEMANA 

1º UBS JOAO ROSSI 40,37% 07:00 - 17:00 NÃO 

2º NSF III 36,95% 08:30 - 17:00 NÃO 

3º NSF I 32,79% 07:00 - 17:00 NÃO 

4º UBS QUINTINO 2 32,74% 24 horas SIM 

5º NSF VI 32,50% 08:00 - 17:00 NÃO 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 
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Tabela 6 - Unidades com menor percentual de absenteísmo 

  UNIDADE 
% DE 

AUSÊNCIA 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

FIM DE 

SEMANA 

1º USF EUGENIO M. LOPES 13,37% 07:00 - 17:00 NÃO 

2º NSF II 14,90% 07:00 - 17:00 NÃO 

3º UBS JD JULIANA 18,00% 07:00 - 19:00 NÃO 

4º USF JAMIL CURY 18,16% 07:00 - 19:00 NÃO 

5º UBS SAO JOSE 18,45% 07:00 - 19:00 NÃO 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

A partir dos resultados acima, os quais foram calculados levando-se em consideração 

todo o período pesquisado (set/2019 a dez/2020), tem-se que a unidade que registrou o maior 

percentual de faltantes foi a UBS João Rossi, com 40,37% dos usuários não comparecendo e 

nem notificando sua ausência. A que apresentou o melhor resultado foi a USF Eugênio M. 

Lopes, com apenas 13,37% das consultas sem comparecimento.  

De acordo com os achados da literatura já citados nesse trabalho, o horário de 

atendimento das unidades é um importante elemento no comparecimento dos usuários, uma 

vez que um dos principais motivos de ausência é a coincidência entre horário de consulta e de 

trabalho. Nota-se que, com exceção da UBS Quintino 2, que fica aberta 24 horas por dia, 

todas as outras enquadradas como pior desempenho fecham as 17:00. Já no grupo das 

unidades com menores taxas de absenteísmo, três das cinco unidades apresentam horário 

estendido até as 19:00, indicando que esse pode ser um dos fatores que justificam essa 

diferença de desempenho. 

Unidades com alto percentual de faltas precisam ser o foco gerencial de políticas de 

redução do absenteísmo. Podem ser, ainda, locais de implementação em maior grau do 

aplicativo Hora Marcada, uma vez que este mostrou ser um bom instrumento de 

reagendamentos de consultas conforme os resultados da tabela 7. 

A tabela a seguir apresenta, em ordem decrescente, as 10 unidades que apresentaram 

os maiores números absolutos de consultas disponibilizadas para agendamento via aplicativo 

no período de set/2019 a dez/2020. Apresenta, também, o quanto esse número de consultas 

representa em relação ao total de consultas agendadas por cada unidade no período citado.  
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NORTE SUL LESTE OESTE CENTRAL

ABSTENÇÃO (%) 29,98% 32,20% 24,46% 26,53% 29,40%

29,98%
32,20%

24,46%
26,53%

29,40%

Tabela 7 - Unidades com maior utilização do aplicativo Hora Marcada 

  

US_CODUNIDSAU APP GERAL 

% DE 

AGENDAMENTOS 

PELO APP 

1º ABRANCHES         4.363           25.004  17,5% 

2º SAMPAIO         3.989           23.822  16,8% 

3º JULIANA         3.106           22.787  13,6% 

4º AEROPORTO         2.563           31.828  8,1% 

5º PARQUE RIB         1.949           47.322  4,1% 

6º CASTELO         1.683           43.713  3,9% 

7º SIMIONI         1.519           26.433  5,8% 

8º RIB VERDE         1.481           38.118  3,9% 

9º V MARIANA         1.163           38.570  3,0% 

10º DOM MIELLE         1.102           20.868  5,3% 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

A análise dos dados demonstra que a maior parte das unidades direciona um número 

ainda muito pequeno de consultas para o aplicativo, sendo que apenas 3 unidades do total o 

fizeram para um número superior a 10% de suas consultas totais. Esse dado indica uma 

resistência ainda grandes em ceder o controle da agenda para o aplicativo, razão essa que abre 

questionamentos para estudos futuros dos motivos.  

O gráfico abaixo apresenta o índice de abstenção calculado no período segmentado por 

distrito. A organização por esse método é feita pela SMS-RP e pode ser visualizada com 

detalhe no apêndice 5.  

 

Gráfico 1 - Índice de abstenção organizado por Distritos de Saúde 
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Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

Os dados apresentados possibilitam enquadrar os distritos de saúde Sul, Norte e 

Central como aqueles com pior desempenho, se posicionando com desempenho 

significativamente abaixo dos distritos Leste e Oeste.  

O cancelamento, embora interrompa o fluxo de cuidado do usuário – o que pode gerar 

agravamento ou desequilíbrio do estado de saúde – é uma forma das unidades realocarem 

aquela consulta e não sofrerem com a ociosidade causada pela falta não notificada. Possibilita, 

também, que outro usuário em necessidade possa ser atendido naquele momento 

disponibilizado. Dessa forma, um importante parâmetro de análise são os comportamentos 

dos usuários em relação ao cancelamento de consultas.  

A tabela 8 apresenta o percentual de cancelamentos em relação ao número total de 

consultas, comparando essa taxa entre os meios de agendamento aqui tratados.  

 

Tabela 8 - Taxas de Cancelamento por canal de agendamento 

      2019 2020 

CANCELAMENTOS APP 34,4% 25,5% 

CANCELAMENTOS OUTROS 12,8% 15,5% 

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 

 

A análise dos resultados evidencia a premissa de que o cancelamento facilitado 

oferecido pelo Hora Marcada aumenta o percentual de consultas canceladas, ou seja, de 

ausência notificada. Em 2019, 34,4% dos usuários que tinham agendamento pelo app 

cancelaram suas consultas, enquanto que apenas 12,8% o fez no restante. Já em 2020, a taxa 

foi de 25,5% no APP e 15,3% nos outros.  

 

Tabela 9 - Total de cancelamentos por canal de agendamento 

      2019 2020 

CANCELAMENTOS APP     3.380      5.128  

CANCELAMENTOS OUTROS   38.489    83.661  

TOTAL       41.869    88.789  

 

Fonte: (SMS-RP, 2021) 
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A tabela 9 demonstra o número absoluto de consultas que esses percentuais 

representam. A prática do cancelamento proporcionou, em 2019, um total de 41.869 consultas 

que puderam ser realocadas e 88.789 em 2020, números esses que poderiam ser maiores caso 

o percentual de consultas agendadas pelo Hora Marcada – instrumento com maior capacidade 

de reagendamento - fosse maior.  

Por fim, com o intuito de proporcionar uma melhor visualização do absenteísmo de 

acordo com as unidades de saúde e suas respectivas regiões, os dados desse estudo foram 

plotados em um mapa a partir da tecnologia meus mapas do google. Tal ferramenta se insere 

no contexto da utilização de ferramentas de geoprocessamento em saúde.  O conteúdo do 

mapa pode ser acessado na íntegra a partir do caminho:  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Mwyv8gUp5Wcu46hQfSBdTy4AhAm-

9UZ9&usp=sharing. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

A figura 4 acima apresentada é apenas um recorte do mapa. Para sua correta analise 

seu conteúdo deve ser acessado na íntegra. Entre as vantagens de sua utilização estão a 

melhor visualização das unidades de acordo com sua localização distrital e respectivo bairro, 

área de cobertura de cada unidade/distrito de saúde e também a possibilidade de utilização 

Figura 4 - Mapa do absenteísmo de Ribeirão Preto - SP 
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dessa ferramenta como norteadora das ações de combate ao absenteísmo, seja a partir das 

equipes de saúde da família, seja a partir da constituição de centrais telefônicas de 

confirmação.  

 

4.2 Resultados das análises estatísticas 

 

Inicialmente, serão apresentados os dados referentes às análises da estatística 

descritiva, as quais tem por objetivo básico sintetizar um conjunto de valores de natureza 

semelhante, o que possibilita, ao pesquisador, desenvolver uma visão global dos resultados 

coletados (SAMPAIO; ASSUMPÇÃO; FONSECA, 2018). A análise foi desenvolvida a partir 

dos dados de absenteísmo das 47 unidades municipais estudas, organizadas de acordo com o 

ano.  

 

Tabela 10 - Medidas da estatística descritiva sobre o absenteísmo em Ribeirão Preto-SP 

  2019 2020 

MÉDIA 25,2% 29,4% 

MEDIANA 25,4% 29,1% 

MÁXIMO 40,1% 50,6% 

MÍNIMO 13,4% 12,4% 

AMPLITUDE 26,7% 38,2% 

DESVIO-PADRÃO 5,5% 8,1% 

VARIÂNCIA 0,3% 0,7% 

 

Gráfico 2 - Boxplot absenteísmo 2019 e 2020 
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Os dados acima demonstram que houve uma alteração na concentração dos dados. Em 

2019, 50% das unidades possuíam taxas de ausência inferiores a 25,4%. Já em 2020 esse 

parâmetro se elevou para 29,1%. Além disso, a amplitude, ou seja, a diferença entre o 

percentual de faltas da unidade com maior abstenção com aquela com a menor cresceu entre 

os anos de 2019 e 2020, passando de 26,7% para 38,2%. De maneira condizente, cresceu 

também o desvio-padrão, o qual passou de 5,5% em 2019 para 8,1% em 2020. Dessa forma, 

tanto as medidas de tendência central quanto as de dispersão corroboram com as análises 

previamente apresentadas, que concluem que houve um crescimento generalizado do 

absenteísmo entre as unidades em 2020.  

De acordo com o item 3.6 da metodologia, será apresentado a seguir a medida 

estatística de razão de prevalência, para os anos de 2019 e 2020, com objetivo de analisar se 

existe uma maior prevalência de faltantes entre o grupo que agendou suas consultas pelo 

método tradicional e pelo aplicativo.  

 

Tabela 11 - Razão de prevalência faltantes de acordo com canal de agendamento 2019 

2019 FALTOU 
TOTAL 

ABSENTEÍSMO 
SIM NÃO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

APLICATIVO            1.979  20,0%            7.908  80,0%            9.887  2,1% 

OUTROS        118.913  26,2%        335.332  73,8%        454.245  97,9% 

TOTAL        120.892  26,0%        343.240  74,0%        464.132  100,0% 

       
RAZÃO DE 

PREVALÊNCIA 
0,76 

     
 

 

Tabela 12 - Razão de prevalência faltantes de acordo com canal de agendamento 2020 

2020 FALTOU 
TOTAL 

ABSENTEÍSMO 
SIM NÃO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

APLICATIVO            7.392  35,8%          13.277  64,2%          20.669  2,4% 

OUTROS        257.821  30,9%        576.160  69,1%        833.981  97,6% 

TOTAL        265.213  31,0%        589.437  69,0%        854.650  100,0% 

       
RAZÃO DE 

PREVALÊNCIA 
1,16 

     
 

A partir dos dados apresentados, percebe-se que em 2019 um indivíduo que agendou 

sua consulta pelo aplicativo possuía uma prevalência de 0,76 vezes em faltar quando 
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comparada a aquela dos usuários que foram agendados pelos métodos tradicionais. Isso indica 

que, no ano de 2019, um usuário possuía menor propensão a faltar quando sua consulta havia 

sido agendada pelo aplicativo.  

Já em 2020, percebe-se que o resultado se alterou para 1,16 vezes maior, significando 

que passou a existir uma maior propensão a falta no grupo agendado pelo aplicativo do que o 

restante dos agendamentos. Dessa forma, conclui-se que as medidas de prevalência também 

apoiam as conclusões realizadas ao longo desse estudo, as quais defendem que os efeitos da 

pandemia da Covid-19 nas unidades de saúde foram negativas no que tange ao absenteísmo, 

principalmente no grupo que usa o aplicativo.  

Além da prevalência nas faltas, também pode ser realizada essa análise para verificar a 

propensão de cancelamento de consultas por parte dos usuários. As tabelas 13 e 14 abaixo 

apresentam o resultado dessa análise.  

 

Tabela 13 - Razão de prevalência cancelamentos de acordo com canal de agendamento 2019 

2019 CANCELOU 
TOTAL 

CANCELAMENTO 
SIM NÃO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

APLICATIVO            3.397  34,6%            6.429  65,4%            9.826  3,2% 

OUTROS          39.955  13,3%        261.131  86,7%        301.086  96,8% 

TOTAL          43.352  13,9%        267.560  86,1%        310.912  100,0% 

       
RAZÃO DE 

PREVALÊNCIA 
2,61 

     
 

 

Tabela 14 - Razão de prevalência cancelamentos de acordo com canal de agendamento 2020 

2020 CANCELOU 
TOTAL 

CANCELAMENTO 
SIM NÃO 

Nº. % Nº. % Nº. % 

APLICATIVO            5.301  26,4%          14.784  73,6%          20.085  3,6% 

OUTROS          86.973  16,1%        451.698  83,9%        538.671  96,4% 

TOTAL          92.274  16,5%        466.482  83,5%        558.756  100,0% 

       
RAZÃO DE 

PREVALÊNCIA 
1,63 

     
 

Os resultados acima demonstram que, em 2019, houve uma prevalência de 2,61 vezes 

de um usuário cancelar previamente sua consulta, quando essa foi agendada pelo aplicativo, 

do que quando agendada por outros canais. Já em 2020, a prevalência foi de 1,63 vezes de um 
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usuário do aplicativo cancelar sua consulta quando comparado ao restante. Isso indica um 

maior índice de cancelamentos pela via aplicativo.  

Dessa forma, assim como na análise do absenteísmo, o estudo de prevalência confirma 

os achados anteriores e sustenta a hipótese de que a via digital é um bom método de estimular 

o cancelamento notificado, ação essa que permite a alocação de um novo paciente e a redução 

da ociosidade das unidades. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo comprovam a necessidade de melhor gestão e otimização dos 

recursos públicos, uma vez que o município de Ribeirão Preto apresentou uma taxa de 

absenteísmo nas unidades da APS sob gestão municipal de 25,4% entre setembro e dezembro 

de 2019 e de 30,7% no ano de 2020 inteiro. Uma das alternativas para melhorar esse 

desempenho é o agendamento eletrônico de consultas por meio do aplicativo Hora Marcada. 

Esse, por sua vez, apresentou resultados favoráveis no período analisado em 2019, resultando 

em uma taxa de faltas nas suas consultas de 20,0% contra 25,6% das consultas agendadas por 

outros meios. Contudo, no ano de 2020, o qual foi em sua maior parte assolado pelas 

consequências da Pandemia do Covid-19, o aplicativo demonstrou maior fragilidade, já que a 

sua taxa de absenteísmo superou a dos agendamentos regulares, apresentando uma ausência 

de 35,3% nas consultas do aplicativo contra 30,5% no restante. Tal resultado abre margem 

para estudos posteriores. Porém, a hipótese mais provável dessa inversão visualizada é a de 

que a maior facilidade em agendar uma consulta pelo celular gerou menor comprometimento 

entre os usuários, principalmente em um cenário de Pandemia, no qual existiam riscos 

maiores de transmissão atrelados às Unidades de Saúde.  

Além disso, é importante avaliar a opinião dos usuários sobre o aplicativo. Na 

plataforma Google Play o Hora Marcada recebeu uma nota de 3,8 em uma escala de 1 a 5, 

com um total de 1948 avaliações. Já na plataforma Apple Store, recebeu uma nota de 1,4 na 

mesma escala, com um total de 49 avaliações. Entre as principais reclamações dos usuários 

estão (a) indisponibilidade de consultas e (b) instabilidade ou erros no sistema. No que tange à 

indisponibilidade, a maior crítica foi feita no ano de 2020, no qual a pandemia fez das 

unidades um ambiente com maior risco de infecção e, na contramão disso, o número de 

consultas disponibilizadas para agendamento online reduziu, criando, assim, um clima de 

insatisfação entre os pacientes que gostariam de evitar uma ida desnecessária à unidade 

apenas com o propósito de agendar uma consulta.  

Em adição, o presente estudo buscou desenvolver um recorte temporal para avaliar o 

desempenho do aplicativo no período pré-pandemia e no período após seu início, informação 

essa fundamental para afirmar a efetividade ou não da tecnologia. Para o desenvolvimento 

desse cálculo, os dados foram separados em dois recortes: (i) 01/09/2019 a 28/02/2020, 

considerado como pré-pandemia e (ii) 01/03/2020 a 31/12/2020, período de vigência das 

medidas de restrição e protocolos de biossegurança. No período pré, o Hora Marcada obteve 
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uma taxa de 23,0% contra 25,4% dos outros tipos de agendamento. Já após o início da 

pandemia, esse índice subiu para 39,1% contra 32,3% dos demais meios. Dessa forma, tal 

dado reforça o argumento de que o aplicativo é sim um bom instrumento de redução de faltas, 

mas que teve seu desempenho afetado pelas consequências da Pandemia ao longo de 2020. 

Além disso, outra análise importante é a diferença na taxa de cancelamento de 

consultas entre cada um dos canais de agendamento. O ato de cancelar, ou seja, de se ausentar 

com notificação, possibilita à Unidade de Saúde ou ao próprio aplicativo redistribuir aquela 

vaga e evitar ociosidade no sistema. Nesse aspecto, a tecnologia se mostrou muito superior, 

apresentando, de setembro e dezembro de 2019 uma taxa de cancelamento de 34,4% contra 

apenas 12,8% dos demais canais. Já em 2020 esses números foram de 25,5% e 15,5% 

respectivamente.  

Portanto, esse estudo conclui que o uso da tecnologia do Hora Marcada é sim 

produtivo, gerando bons retornos de desempenho às Unidades e também melhores condições 

de acesso ao usuário. Porém, seu uso ainda muito restrito por parte do município dificulta 

políticas efetivas de gestão desse recurso tecnológico, já que grande parte das Unidades de 

Saúde são resistentes em sistematizar suas consultas no aplicativo e ceder, assim, parte de seu 

controle sobre a agenda. Ainda, é importante salientar que a Unidade de Saúde deve sempre 

estar aberta aos usuários, não podendo a tecnologia dificultar o acesso, mas sim ser um 

instrumento de ampliação e facilitação do acesso. Dessa forma, modelos híbridos que dividam 

o quantitativo de consultas de forma justa entre o Hora Marcada, a própria unidade e as 

equipes de saúde da família se apresentam como boas soluções, ao proporcionar equilíbrio 

entre o desejo de produtividade da gestão municipal e o de flexibilidade da gestão local de 

cada unidade.  
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APÊNDICES 
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Apêndice 2 - Fluxo do processo de Concordância CAPP 
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Apêndice 3 - Ofício de concordância SMS-RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Apêndice 4 - Aprovação do Comitê em Ética e Pesquisa (CEP) 
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Apêndice 5 - Rede Municipal de Saúde de Ribeirão Preto - SP 
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Apêndice 6 – Plano de Gestão de Dados (PGD) 

ORCID: 0000-0002-4569-163X 

Pesquisador responsável: Renan Bottoni Vanzela 

Orientador responsável: André Lucirton Costa  

Contato para responsável pelos dados: renanbottoni@gmail.com 

Data da criação do plano: 03/11/2021 

Local: Ribeirão Preto-SP 

Título do Projeto: Efeito do aplicativo de agendamento Hora Marcada nas taxas de 

absenteísmo de pacientes em consultas da Atenção Primária à Saúde de Ribeirão Preto-SP 

Descrição do Projeto: Projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Organizações de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciências.  

 

Financiador: nenhum. 

1) Descrição dos dados gerados: os dados serão inseridos a partir de uma planilha de 

excel, a qual contém a relação de absenteísmo em consultas de unidades básicas de saúde do 

município de Ribeirão Preto. O objetivo do repositório é permitir com que outros 

pesquisadores possam ter acesso aos dados, visto que, dado seu elevado volume, é impossível 

apresentá-los ao longo do trabalho acadêmico. O tamanho da planilha é de 18,5 Mb. 

 

2) Localização dos dados:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9UqQcns3yPgTZm6MGwDl2cE49X395Vo/edit?us

p=sharing&ouid=111089120341021922327&rtpof=true&sd=true  

 


