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Normas de atendimento 



Para efetuar o cadastro, é necessário estar munido do 
RA ou Identidade Funcional, definitivos. 
Para atendimento na recepção ou agendamento via 
telefone, esteja sempre de posse do cartão com o nº 
de seu prontuário. Facilita e torna o atendimento mais 
ágil, permitindo que todos sejam atendidos em um 
tempo mínimo. 
Se você ainda não possui, peça o seu! 
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• Os serviços estão disponíveis para alunos 
regulares, funcionários e docentes 
 

 

• As consultas são agendadas 

• R.A ou funcional atualizadas quando 
solicitado para atualização de cadastro 
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• Traga sempre o seu cartão de consulta 
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A comunicação do serviço com o usuário é 
efetuada através dos seguintes meios: 
 

 e-mail  

Docentes e 
funcionários 

ramal e e-mail 
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Alunos 
regulares 



• Chegar com 10 minutos de antecedência 
• A tolerância de atraso é de no máximo 10 
minutos 
• 3 faltas injustificadas interrompem o 
tratamento por 4 meses 
- ALTERAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DEVERÁ SER 
FEITA COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA 
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Odontologia 

Prevenção e educação em saúde bucal 
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Dentística 
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Endodontia 
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Periodontia 



Odontologia 

 

Cirurgia 
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Maloclusões e distúrbios da ATM 
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Próteses removíveis (total ou parcial) 
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Troca de restauração por motivos estéticos 

Clareamento dental 

Próteses fixas 

Implantes 

Ortodontia 
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• Horário de atendimento das 7h10 às 18h00  
 
• Atendimento por ordem de chegada. 
 
• Não é realizado tratamento de rotina. 



 



- Como funcionam as vagas? 
Serão atendidos os usuários com agravos à saúde e 
que necessitam de atendimento no dia: 
Período da manhã: que chegarem até às 11h00 e se 
ainda houver vaga (36). 
Período da tarde: que chegarem até às 17h30 e se 
ainda houver vaga (30). 
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Está trabalhando e necessita de cuidados médicos? 
Procure o serviço ou ligue antes para saber sobre a 
disponibilidade de atendimento. 

Como utilizar o serviço: 

Está com problema de saúde crônico: 
Procure agendar uma consulta médica para o 
devido acompanhamento e melhora dos sintomas. 
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Em situações de trauma (queda/acidente), 
procure um Pronto Socorro que possua 
ortopedia. 
O Cecom NÃO possui médico ortopedista e nem 
aparelho de RX. 
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CONSULTA AGENDADA 
As agendas dos profissionais são geradas com 
aproximadamente 90 dias de antecedência. 
– informe-se no balcão sobre o dia de abertura 
das agendas ou acesse o site. 
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Se a sua consulta é para mostrar resultados de 
exames, não esqueça de retirá-los junto ao 
arquivo médico. Os exames realizados no Cecom 
e em outras áreas de saúde da Unicamp nunca 
vão para seu prontuário. 
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Para as especialidades DERMATOLOGIA, 
ENDOCRINOLOGIA, CARDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, 
ACUPUNTURA e FISIOTERAPIA, há necessidade 
de encaminhamento médico com a hipótese 
diagnóstica. 
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GINECOLOGIA: 
- Se necessita realizar o exame de Citologia 
Oncótica (papanicolau): 
Antes de agendar com o médico ginecologista, 
agende o exame com uma das enfermeiras do 
ambulatório de Saúde à Mulher. 
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Não espere 1 ano para o agendamento, procure 
saber as datas de abertura de agenda. 

Para agendamento com o médico ginecologista: 
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Para agendamento com o médico ginecologista: 

Está com sintomas que necessitam de um 
atendimento mais rápido, há horários de Pronto 
Atendimento disponíveis entre as consultas 
agendadas de cada profissional (ligar sempre 
antes para saber sobre a disponibilidade). Não são 
todos os dias que há profissionais atendendo. 

Clínica Médica 
Especialidades 



OFTALMOLOGIA: 
- Está com sintomas que necessitam de um 
atendimento mais rápido, (com exceção de 
avaliação para utilização de óculos) há horários de 
Pronto Atendimento disponíveis entre as consultas 
agendadas de cada profissional (ligar sempre antes 
para saber sobre a disponibilidade). Não são todos 
os dias que há profissionais atendendo. 
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SAÚDE MENTAL 
- Para a primeira vez com o médico Psiquiatra, é 
necessário passar por um acolhimento que o 
orientará sobre o agendamento com o profissional 
certo (psiquiatra e/ou psicólogo). 
- Se a sua necessidade é psicológica, agende uma 
consulta com a psicologia. 

Clínica Médica 
Especialidades 



NUTRIÇÃO: Consulta individual 
- Destinada a pacientes que tenham doenças 
crônicas como diabetes, hipertensão arterial, 
dislipidemias, obesidade e outras alterações 
relacionadas à nutrição.   
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NUTRIÇÃO: 
- É SEMPRE necessário encaminhamento do 
médico ou de outro profissional da saúde do 
CECOM. 
A consulta individual não é destinada para fins 
estéticos e nem para orientação nutricional na 
atividade física. 
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EMISSÃO DE RECEITA (MEDICAÇÕES PARA 
TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO E/OU DIABETES) 
- Para retirada de medicamentos via Unidade 
Básica de Saúde, a receita possui validade de 6 
meses. 
- Para a compra em farmácia popular, a receita 
possui validade de 3 meses. 
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Antes que a receita perca a validade, procure 
agendar consulta com as enfermeiras do Grupo de 
Hipertensão e/ou Grupo de Diabetes. 
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Lembre-se sempre de agendar seu retorno, se 
possível, assim que sair da consulta. Se deixar para 
depois poderá haver dificuldade de agendamento. 
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Clínica Médica 

Consequências da falta à consulta 



Faltar às consultas sem avisar pode ser um problema 
maior do que você imagina. Toda vez que isso acontece, 
outra pessoa que necessita de cuidados fica sem 
atendimento. 
* Você sabia que uma entre quatro pessoas marca 
consulta e não comparece? No Cecom não é diferente! 
Já imaginou quantas pessoas poderiam ser atendidas se 
ligassem com antecedência desmarcando a consulta?  

*Dado de estudo realizado pela empresa KATU e o Departamento de 
Informática em Saúde (DIS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
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O prejuízo maior é para o paciente que ao remarcar a 
consulta, terá que aguardar mais tempo. Além de 
aumentar também a espera dos outros pacientes.  
Este é um dos motivos da consulta médica com 
clínico geral ser agendada com 90 dias de 
antecedência.  
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- Reeducação alimentar: 
Caso você tenha interesse em melhorar o seu 
hábito alimentar, solicite no balcão de 
atendimento a inclusão de seu nome na lista de 
espera do grupo e aguarde contato – senha no 
botão verde. 
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- Grupo de Diabetes: 
Se você possui um diagnóstico de Diabetes 
Mellitus e quer aprender como lidar com esta 
doença, agende no balcão de atendimento -  
senha no botão verde. 
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Grupos educativos 

- Grupo de Gestantes 
Você está grávida? Participe do nosso grupo de gestantes. 
Os grupos são realizados 2 vezes ao ano (1 por semestre) 
com 6 encontros a cada 15 dias. 
Você receberá orientações quanto: 
Modificações ocorridas na mulher durante a gestação, parto, 
cuidados com amamentação e recém nascido, exercícios 
físicos, alimentação saudável e saúde bucal. 
INSCREVA-SE: 
Oriente-se no balcão da recepção da Clínica Médica ou 
através do ramal 19016. 
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- Grupo de Menopausa / Climatério 
Você deseja aprender a lidar com os sintomas nesta 
fase da vida? 
Participe do grupo de menopausa / climatério 
São 2 grupos (1 por semestre), com 8 encontros 
semanais 
.INSCREVA-SE: 
Oriente-se no balcão da recepção da Clínica Médica 
ou através do ramal 19016. 

 



- Grupo de Tabagismo: 
Deseja parar de fumar? Não perca tempo, 
participe do grupo! Todas as quartas-feiras a 
partir das 16h00. Não é necessário agendar. 
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Exames de laboratório: 
- De posse do pedido, dirigir-se à sala 10 para 
receber orientações e logo após dirigir-se à 
recepção médica para o agendamento - retirar 
senha no botão verde. 
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Exames de laboratório: 

- No dia da realização do Exame, não esquecer de 
trazer o pedido, sem o qual, o mesmo não será 
realizado - funcionamento das 7:15 às 9:30 - 
retirar senha no botão preto, atendimento por 
ordem de chegada. 
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EXAME DE ECOGRAFIA / ULTRASSOM: 
- No dia do exame, não esquecer de trazer o pedido e 
seguir as orientações corretamente, sem os quais o 
mesmo não será realizado. 
- Para quem irá realizar ultrassom de mama, trazer 
também o exame de mamografia e o ultrassom anterior, 
para comparação e complementação do diagnóstico. 
- Para os outros exames de ultrassom, se possuir o 
anterior, não esquecer de trazê-lo. 
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Retirar senha no botão verde 
- Para Inalação, é necessário apresentar a receita médica. 
- Para Injeção, além da receita médica, trazer também a 
medicação. 
- Para verificação de pressão arterial e glicosimetria, 
apresentar o cartão de controle. 
- Para Vacina, se possível, estar de posse da carteirinha 
de vacinação – que garante uma vacinação correta e 
completa. 
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