
1- Quando será autorizada a minha cirurgia?  
R: As cirurgias que aguardam autorização são as Cirurgias Eletivas, que podem esperar, ou seja, não são 
consideradas de urgência. A autorização segue ordem cronológica de entrega na Secretaria, mas depende muito 
mais da disponibilidade do médico cirurgião para realização da mesma. 

 
2- Qual a diferença entre ELETIVA e URGÊNCIA e EMERGÊNCIA?  

R: ELETIVAS – É aquela em que se consegue escolher a melhor data para se realizar o procedimento cirúrgico. 
Geralmente ela é realizada após diversos exames, que são feitos para obter as melhores condições de saúde do 
paciente. URGÊNCIA – Situação em que há necessidade de atendimento imediato, porém sem risco de perder a 
vida ou de sequelas (ferimento com necessidade de sutura, fraturas só com necessidade de redução e 
imobilização, crises de asma etc..). EMERGÊNCIA – Situação em que haja risco de perder a vida ou de lesões 
irreparáveis, normalmente caracterizadas por declaração do médico assistente (hemorragias, ataque cardíaco, 
etc.).  

 

3- Como fazer uma reclamação?  
R: As reclamações, denúncias e sugestões são recebidas na Unidade de Avaliação Controle e Auditoria da 
Secretaria de Saúde. Deve ser redigida pelo interessado em papel (digitada/escrita) ou impresso próprio da 
Secretaria, onde receberá um número de registro e encaminhada ao Gestor da Saúde para conhecimento e 
providências cabíveis. Toda reclamação ou denúncia será analisada e investigada para a tomada de medidas 
necessárias. 

 

4- Como fazer o Cartão Nacional de Saúde?  
R: Toda pessoa deve procurar a Secretaria de Saúde de seu município, munida com a carteira de identidade, 
comprovante de residência e CPF. Se for criança, deve-se trazer a certidão de nascimento. 

 

5- Qual o prazo para agendamento da minha consulta especializada?  
R: Imediato, dependendo da especialidade médica e triagem realizada na secretaria em conformidade com os 
protocolos de acesso existentes para as especialidades. 

 

6- Como marcar uma consulta com as especialidades médicas?  
R: Realizando uma consulta com o médico clínico da Unidade Básica de Saúde a qual pertence, na qual ele 

encaminhará para a especialidade necessária conforme protocolo médico. 
 

7- O que é prontuário médico?  
R: O prontuário médico é constituído de um conjunto de documentos padronizados, contendo informações 
geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência prestada a ele, 
de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 
continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É importante salientar que o prontuário pertence ao paciente e 
que somente o médico, a equipe multidisciplinar e o paciente poderá ter acesso ao mesmo. 

 

8- Qual o procedimento para se ter acesso ao prontuário médico? 
R: É um direito do paciente ter acesso, a qualquer momento, ao seu prontuário, recebendo por escrito o 
diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação do nome do profissional e o número de registro no órgão 
de regulamentação e controle da profissão (CRM, Coren etc.), podendo, inclusive, solicitar cópias do mesmo. 
Para obter uma cópia do prontuário médico, é necessário que o paciente apresente a carteira de identidade no ato 
da solicitação do mesmo e preencha um requerimento, sendo entregue num prazo de 10 dias.   

 
9- O que eu tenho que apresentar para retirar os medicamentos? 

R. O Cartão SUS, a receita do médico e o RG. 
 
10- Pode ser receita de Médico particular ou Plano de Saúde? 

R. Não. Somente atendemos receitas de SERVIÇOS DO SUS (Unidades de Saúde, UPA, CAPS, Saúde Mental, 
Pronto Socorro, Hospital Estadual, Hospital das Clínicas e APAE). 

 
11- Eu consigo retirar o medicamento sem o cartão SUS? 

R. Não. E necessário se cadastrar junto ao cartão SUS. 
 
12- Quem pode solicitar e retirar glicosímetros e tiras reagentes para glicemia? 

R. Somente pacientes insulino dependentes da Rede Pública Municipal na quantidade de 50 tiras/mês. 
 
13- Gostaria de realizar um tratamento de meus dentes, como devo proceder? 

R: Procure a sua UBS de seu bairro e informe-se sobre quando será a triagem para tratamento. 
 
14- Estou com um dente que está doendo, alguém poderia me ajudar? 

R: Não tome nenhuma medicação sem orientação de um dentista. Procure pela vaga de urgência e emergência 
em sua Unidade Básica de Saúde. 



 
15- Qual a melhor forma para que meus filhos não passem pelos mesmos problemas dentais que passei? 
R: Informe-se pelo programa municipal “ODONTO BEBÊ” na sua UBS, seus filhos terão dentes bonitos e saudáveis 

por toda a vida. 
 
16- O que é CEREST? 

R. CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é uma unidade especializada do SUS, que tem função 

de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à 

saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. 

 

17- Quem tem direito a ser atendido pelo CEREST? 

R. Quanto à área de assistência do CEREST, todo trabalhador, independente do vínculo empregatício, que sofreu 

acidente ou doença do trabalho. 

 

18- O que é Acidente de Trabalho? 

R. Todo acidente que ocorre dentro ou fora do local de trabalho a serviço da empresa, que provoque lesão corporal 

ou perturbação funcional e que cause direta ou indiretamente morte, perda ou redução permanente ou temporária 

da capacidade para o trabalho. 

 

19- O que é doença Ocupacional? 

R. É a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores 

relacionados com o ambiente de trabalho. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, 

gerando os mesmo direitos e benefícios. 

 

20- O que é RAAT? 

R. O RAAT – Registro de Atendimento ao Acidentado do Trabalho é o documento de notificação obrigatória no caso 

de acidentes de trabalho ou suspeita de doença ocupacional. O seu preenchimento deve ser feito pelas unidades 

de saúde pública e ou particulares do município e em 03 (três) vias. 

 

21- O que é CAT? 

22- R. A CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho é o documento que informa ao INSS que o trabalhador 

sofreu acidente de trabalho ou suspeita-se que tenha adquirido uma doença de trabalho. 

 

23- Quem emite a CAT? 

R. Normalmente é emitida pela empresa onde ocorreu o acidente, mas caso ela não o faça, o sindicato, o próprio 

trabalhador, o médico que assistiu o trabalhador ou ainda qualquer autoridade pública podem comunicar o 

acidente à Previdência Social, conforme artigo 22 da Lei 8213/1991. 

 

24- Qualquer acidente e doença do trabalho deve ter uma CAT? 

R. Sim. O correto é emitir a CAT mesmo se for acidente sem afastamento. Nos primeiros 15 (quinze) dias, o 
afastamento ocorre por conta da empresa. Após esse período, se houver necessidade de mais tempo de 
afastamento, este correrá por conta do INSS. As doenças do trabalho devem ter CAT emitida a partir da suspeita 
da sua existência. 

 
25- Quais são os dias e horários de realização dos testes rápidos, é necessário jejum?  
R: 2ª, 5ª e 6ª feira das 07h30min às 08h15min, não. 
 
 
26- Os resultados dos testes rápidos saem no mesmo dia? 
R: Sim. Após, 30 minutos da coleta. 
 
27- Outra pessoa pode pegar o resultado? 
R: Não. É um teste sigiloso e somente com autorização por escrito terceiros podem retirar o resultado. 
 
28- São testes confiáveis? 
R: Sim. Porém, é importante considerar a janela imunológica. Ou seja, contaminação recente pode dar resultado 

falso visto que, existe o período de latência do organismo responder com os anticorpos, no qual, é realizado o 
exame. 

 
29- Como faço para ser atendido pelo infectologista? 



R: É necessário ser encaminhado por médico das UBS ou PSF com diagnóstico de DST, Tuberculose ou outra 
doença infecciosa contemplada no protocolo do Ambulatório de Infectologia de Batatais. 

 
30- O médico atende todos os dias?  
R: Não. Existe dia especifico e é necessário ter hora marcada. 
 
31- Se um usuário do serviço do Ambulatório de Infectologia tem uma intercorrência e o médico não está 

atendendo, o que deve se fazer?  
R: Procurar um serviço de Pronto Atendimento ou de urgência e emergência, ou seja, UPA. E procurar o ambulatório 

para avaliar a possibilidade de encaixe no dia de atendimento médico. 
 
32- Como funciona o atendimento nas Estratégias da Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de 

Saúde (UBS)? 
R: Cada ESF e UBS atende a população da área de sua abrangência, que é delimitada por bairros próximos da 

Unidade, facilitando a acesso do usuário perto da sua moradia. 
 
33- Quando devo procurar a ESF e UBS? 
R: Sempre que precise de atendimento médico ou de outro profissional para consultas e procedimentos de rotina (ex: 

consultas de prevenção, exames de rotina, vacinação, administração de medicamentos). Em situações de 
urgência e emergência deve-se procurar a UPA. 

 
34- O que é Vigilância Sanitária?  
R. A Vigilância Sanitária é um setor da Secretaria da Saúde com a finalidade de proteção da saúde e prevenção de 

doenças de toda a população. Normatizam e controlam práticas de fabricação, produção, transporte, 
armazenagem, distribuição e comercialização de produtos e a prestação de serviços de interesse da Saúde 
Pública, usando instrumentos legais punitivos e de orientação, para coibir práticas que coloquem em risco a saúde 
da população, tais como: advertência, multa, apreensão e inutilização de produtos, interdição e cancelamento de 
autorização para funcionamento de estabelecimentos e normatização sobre procedimentos sanitários. 

 
35- O que o consumidor deve fazer quando encontrar algum produto estragado? Como deve proceder ? 
R. É muito importante que o consumidor denuncie para a Vigilância Sanitária. Quando for um produto industrializado 

deve ser apresentada à nota fiscal e a embalagem para verificação dos dados completos. 
 
36- Onde posso ser atendido quando verificar problemas com algum produto ou serviço? 
R. O cidadão que tiver qualquer dúvida quanto ao consumo de algum produto ou utilização de serviço pode contatar 

a Vigilância Sanitária Municipal através do: 
Telefone: 3761-2564 
Email: visabatatais@gmail.com 
Endereço: Avenida Dr. Chiquinho Arantes nº 534 – Centro. 
 
37- Onde encontro as legislações sanitárias? 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home 
http://www.cvs.saude.sp.gov.br  
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm 
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