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1 INTRODUÇÃO 
Pensar o cuidado em saúde é compreendê-lo como fenômeno político,tanto 

na perspectiva do cuidador quanto do cuidado, porque o ato de cuidar é inseparável 
da concepção de saúde. Pode ser reduzido a procedimentos técnicos ou ir além e 
abranger formas de produzir subjetividades, transformar modos de ver, sentir e agir.1 

A atenção básica se caracteriza como acesso inicial ao sistema de saúde 
brasileiro, e tem como objetivos possibilitar um cuidado universal que se estenda de 
forma longitudinal e resolutiva.1 Neste processo o acolhimento atua como 
fortalecedor de vínculos e representa a universalidade do sistema, permitindo que 
todos os que procuram pelo serviço de saúde recebam uma escuta qualificada e 
responsabilizada. 2 

Na visão tradicionalista do acolhimento é o agravo à saúde, e não o sujeito 
em si, que possui papel central configurando um atendimento que visa o 
encaminhamento do problema. Deste modo, a organização é feita através de filas 
por ordem de chegada, sem se observar os riscos e níveis de sofrimento, tampouco 
classificando as urgências. 

É neste cenário que o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco 
tem papel determinante, trazendo através de protocolos já validados a observação e 
análise da queixa, classificando-a, priorizando as urgências e apresentando 
respostas claras de acordo com possibilidade do serviço, informando ao cidadão o 
tempo de espera e seu possível destino a fim de tranquilizá-lo. Esta proposta torna o 
atendimento mais ágil, resolutivo e embasado na Equidade. Neste processo não há 
exclusão nem recusa de atendimentos obedecendo ao princípio da Universalidade1. 

Na estratégia de Saúde da Família o acolhimento é diferenciado em relação 
aos outros serviços de urgência (Pronto- Atendimento), pois a presença da equipe 
de saúde traz a peculiaridade do conhecimento prévio da população, e proximidade, 
o que permite acompanhamento do quadro, e atendimento pela já conhecida equipe 
de saúde fortalecendo os vínculos3. Na ESF são tratados os casos de baixo risco 
(que são de sua responsabilidade) e realizado o encaminhamento organizado para 
os casos complexos, que serão tratados nos locais especificados pela coordenação 
de saúde local (complexo regulador).  

A classificação de risco não realiza diagnósticos clínicos, mas sim define 
prioridades de atendimento, afim de gerar um acolhimento resolutivo7.  

Esta tecnologia surge no intuito de melhorar o acolhimento e possibilita maior 
rapidez e eficácia no atendimento de urgência. Este instrumento tem como objetivos 
identificar e distinguir os sujeitos que necessitam de avaliação médica imediata, e 
que detenham riscos e agravos potenciais á vida caso não sejam atendidos 
imediatamente. 6,7 

Ela deve ser realizada por profissionais de nível superior, capacitados para tal 
e pode ser efetivada por enfermeiros, sendo que no âmbito da equipe de 
Enfermagem esta prática é privativa deste profissional. Cabe a instituição definir os 
protocolos, normas, rotinas e fluxos8.  

A classificação de risco, em conjunto com a ampliação do acesso e realização 
do acolhimento aos casos agudos em todos os pontos de atenção constituem-se 
diretrizes que norteiam a implementação da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE), lançada em 2011 pelo Ministério da Saúde3. Este documento 
inclui a atenção básica como parte da RUE e propõe a formação de relações 
longitudinais, conectadas com todos os pontos de acesso e atenção á saúde, 
delimitando atenção básica como centro de comunicação. Este processo visa 
tambem implementar a garantia da referência/contra- referência. 9  



4 
 

Para tanto, é de vital importância que as equipes de saúde da atenção básica, 
estejam aptas e capacitadas a exercer seu papel como parte da atenção á urgências 
no Brasil. Contudo, não é esta a realidade que se percebe nos serviços básicos de 
saúde. Há grandes déficits na realização do acolhimento de maneira universal e 
integral- princípios essenciais na atenção básica- e desconhecimento dos protocolos 
de classificação de risco. 

Um dos modelos utilizados para classificação de risco é o de Manchester, que 
classifica os indivíduos conforme a gravidade utilizando-se de cores e associando-as 
a tempos de espera. Durante o acolhimento deve ser realizada a identificação e 
avaliação da queixa, aferição de sinais vitais e por fim a escolha final do destino e 
classificação do paciente, baseando-se nos fluxogramas pre-estabelecidos, dividido 
em cores: vermelho: exige contato imediato para o pronto-atendimento; amarelo: 
exige contato imediato com o serviços de urgência para avaliação do caso e 
encaminhamento adequado junto aos serviços de referência em 
urgência/emergência; verde: exige avaliação de cada caso (patologia) para definição 
do tipo de atendimento, podendo ser na atençao basica ou unidades ambulatoriais 
de referencia; azul: não há a necessidade do encaminhamento para uniddaes de 
pronto atendimento ou ambulatorios de referencia; os atendimentos são nas 
unidades de atenção básica, priorizando o agendamento dos casos, conforme a 
necessidade de saúde do usuário. 

Os casos classificados como vermelho ou amarelo, são atendimentos de 
imediato nos serviços de referência de urgência/emergência. Os caos de 
classificação verde devem ter avaliação e se necessário referenciamento, deve ser 
feito pelos profissionais medico ou enfermeiro;os casos classificados como azul são 
atendidos nas unidades básicas de saúde, priorizando o agendamento, de acordo 
com a necessidade de saúde, conforme reorganização dos processos de trabalho. 

Neste aspecto, a construção de protocolos de atendimento é essencial e só é 
possível mediante o comprometimento das equipes de saúde e, também, dos 
gestores municipais Tais protocolos têm como função guiar o processo de 
acolhimento, e não se constituem fixos, são adaptáveis e ressignificados conforme 
cada caso. 

Portanto, na busca de melhor acessibilidade, acolhimento e efetividade das 
ações básicas de saúde é que se justifica a necessidade de criar estratégias de 
intervenção que trazem à tona discussões acerca efetividade da implantação, de 
acolhimento com avaliação e classificação de risco por meio de protocolos pré-
estabelecidos. 
 

 
2. OBJETIVOS: 

 
2.1 Objetivo Geral: 

O presente projeto de intervenção tem por objetivo contribuir para a implantar 
e implementar o Acolhimento com Classificação de Risco na Unidade de Estratégia 
de Saúde da Família “CDHU”, no município de Marília, interior de São Paulo, 
seguindo protocolo municipal já preestabelecido.  
 
2.2 Objetivos Específicos 

 Qualificar e empoderar a equipe de saúde da família sobre o Acolhimento com 
Classificação de risco; 



5 
 

 Contribuir com a discussão do Acolhimento e escuta qualificada em saúde, e sua vital 
importância no processo de trabalho na atenção básica. 

 Discutir sobre acolhimento à demanda espontânea nos casos de urgência; 

 Fortalecer o estabelecimento da atenção básica como parte do processo de construção 
das da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). 

 Efetivar ações de educação permanente em saúde para qualificação das equipes em 
relação ao funcionamento do SUS: 

 Fortalecer a corresponsabilidade das equipes de saúde em relação a qualidade do 
atendimento da atenção básica; 

 Fortalecer as ações da Estratégia de Saúde da Família; 

 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Cenário da Intervenção 
 

O trabalho de intervenção para implantação do Acolhimento com classificação 
de risco acontecerá na Unidade de Estratégia de Saúde da Família “CDHU”, no 
município de Marília, região Centro-Oeste Paulista, do Estado de São Paulo. 

Marilia SP possui aproximadamente 220 mil habitantes em uma área total de 
1.194 km² . 

Na área da saúde, o município conta com 34 USF (Unidades de Saúde da 
Família), 12 UBS (Unidades Básicas de Saúde), 01 Policlínica e 02 PA (Unidades de 
Pronto Atendimento).3  

Unidade de Estratégia de Saúde da Família “CDHU”, existe há 13 anos dentro 
de um condomínio de prédios populares na cidade de Marília. O prédio que a abriga 
é um antigo centro de convivência dos condôminos, cedido pela Associação de 
moradores em acordo com a Prefeitura Municipal. Este fato inviabiliza reformas, e 
mudanças na estrutura do local por não ser um imóvel pertencente ao município.  

 O condomínio “Paulo Lúcio Amaral” conta com 44 blocos, em um total de 880 
apartamentos, possui infraestrutura de esgoto e coleta de lixo diária, rede elétrica e 
saneamento básico.  

A área de abrangência da Unidade de Saúde da ESF conta com uma 
população de 2.700 pessoas; É composta por 5 microáreas, onde figuram o 
condomínio habitacional, uma escola municipal de educação infantil “ EMEI Bem Te 
Vi” e uma unidade do SEST-SENAT. Não há áreas de comércio legalizado, apenas 
informal. 

A Unidade de Saúde conta com uma equipe de 11 profissionais formada por 
dois técnicos de enfermagem, três agentes comunitárias, um dentista e um auxiliar 
de saúde bucal, uma enfermeira, uma médica, um auxiliar de escrita e um auxiliar de 
serviços gerais.  

Seu horário de funcionamento é dás 7:00 as 17:00 horas, e o acolhimento 
ocorre durante todo o dia.  

Pela manhã, das 7:00h as 9:00h é realizado um período de atendimento de 
demanda espontânea e atendimento de urgência (onde são atendidos em média 15 
pacientes. Todos são submetidos ao acolhimento, feito por 2 técnicos de 
enfermagem, e é neste período crítico que a demanda se organiza de forma 
tradicional por ordem de chegada e sem classificação do risco, sendo assim os 
últimos na maior parte das vezes são encaminhados aos pronto-atendimentos da 
cidade, devido á grande demanda e a necessidade de iniciar os paciente já 
agendados no dia.  
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Nas discussões de rotina entre a equipe de saúde, na unidade, observa-se 
que a equipe enfrenta diariamente dificuldades no processo de trabalho e 
abordagem às demandas espontâneas e de urgência. Os atendimentos, o 
acolhimento ou as consultas são realizados conforme número de chegada, muitas 
vezes sem as luzes da equidade. 

O acolhimento baseia-se na aferição dos sinais vitais de maneira não 
sistemática, aleatória, e na coleta de dados puramente baseada em sintomas, sem 
caracterizar a integralidade e a individualidade de cada usuário. Diante de uma 
queixa não urgente ou que necessitaria de um agendamento a equipe se dirigia 
apenas ao profissional médico solicitando a indicação do destino a ser proferido ao 
paciente. Este processo de trabalho sem classificação dos riscos à saúde, centrado, 
não “empoderador” e passivo, gera sobrecarga à toda a equipe de saúde, 
impossibilitando uma ação integral e multidisciplinar, e desestimulando os 
profissionais da saúde, que não são vistos e tampouco se percebem como agentes 
ativos de mudança de seu ambiente de trabalho e da realidade em saúde. 

Como resultado o usuário recebia um acolhimento que consistia puramente 
numa avaliação de sinais vitais e não como pilar, que é, no desenvolvimento de uma 
atenção básica de qualidade. Neste contexto, permanece a reprodução de um 
modelo de atenção cujo foco é a produção de procedimentos, ao invés do sujeito.3 

 
 
3.2 Sujeitos da Intervenção 

O público alvo deste projeto serão todos os onze profissionais da equipe de 
saúde da Unidade de Estratégia de Saúde da Família “CDHU” formada por dois 
técnicos de enfermagem, três agentes comunitárias, um dentista e um auxiliar de 
saúde bucal, uma enfermeira, uma médica, um auxiliar de escrita e um auxiliar de 
serviços gerais.  

O trabalho será realizado pela responsável pelo projeto. 
 
 

3.3 Estratégias e Ações.  
Diante das condições dos processos de trabalho presente, atualmente, nos 

serviços básicos de saúde, se faz clara a necessidade de mudança nas estruturas 
do acolhimento, a fim de promover benefícios à equipe de saúde, norteando a 
organização do processo de trabalho, promovendo um atendimento ágil, resolutivo e 
holístico, trazendo ganhos também para a comunidade. 

Em um primeiro momento será realizado, pela responsável pelo projeto, um 
diagnostico da situação, um levantamento de informações e temas a serem 
abordados em relação a esta temática. 

A estratégia de intervenção consistirá em realizar oficinas de capacitação nas 
quais serão trabalhados métodos ativos de educação, através de problematização, 
de estudos de casos e jogos dinâmicos, baseados na teoria freireana.  

A proposta metodológica para trabalhar ações educativas, com os 
profissionais de saúde da família, sobre classificação de risco será baseada na 
teoria de Paulo Freire que propõe a educação dialógica como forma de resgatar o 
conhecimento e a experiência advinda na prática.  

Tal metodologia é apropriada, uma vez que, possibilita uma reflexão dos 
profissionais de saúde em relação ao “fazer” para o “pensar como está sendo feito”, 
abrindo oportunidades para o diálogo entre os diversos saberes, assim como para a 



7 
 

construção de conhecimento e formação do pensamento crítico envolvidos nos 
atendimentos aos usuários. 10 

Dando prosseguimento, será marcada uma reunião com os profissionais da 
equipe, para que os mesmos sejam convidados a participar do projeto. Nesta 
reunião serão explicados os objetivos do projeto e a metodologia proposta. Caso 
aceitem a eles será apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(APÊNDICE A), a fim de deixá-los à vontade para participar. 

Também em relação às questões éticas, para da realização deste trabalho 
serão tomados todos os cuidados pertinentes a um trabalho com seres humanos, o 
projeto de intervenção será encaminhado para sua aprovação pelo Gestor Municipal 
de Saúde e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 
Paulo – UNIFESP. 

Finalizado este momento será agendado, com os participantes, oito oficinas 
de trabalho para apresentar, discutir e apreender o tema e para e traçar estratégias 
de implantação e implementação do Acolhimento com classificação de risco na 
Unidade. 

Estas oficinas acontecerão na própria unidade de saúde com duração de 2 
horas e 30 minutos cada, uma vez na semana, durante um período 02 meses 
totalizando uma carga horária de 20 horas.  

Em cada oficina serão abordados temas que estimulem à reflexão e 
discussão sobre diretrizes e princípios do SUS, qualidade no atendimento e 
acolhimento em saúde, os protocolos de classificação de risco, sinais e sintomas 
que indicam a classificação de risco, as diretrizes da Política Nacional de 
Humanização, responsabilidades na organização e na prática de trabalho; efetiva 
mudança do modelo de atenção e a efetividade dos protocolos e ou critérios de 
avaliação já estabelecidos nas unidades de saúde do município, entre outros. 

A metodologia utilizada nas oficinas será a baseada na teoria freireana, como 
citado anteriormente, com o uso de técnicas de dinâmicas de grupo, discussões e 
análise de textos, troca de informações etc... 

Ao final dos oitavo encontro, o grupo, em conjunto, irá implementar para a 
unidade, especificamente, o protocolo de Acolhimento com classificação de riscos, 
com informações técnicas e práticas pautadas no aprendizado, nas experiências 
discutidas e nos aspectos teóricos trabalhados nas oficinas. Este protocolo também 
será divulgado, por meio de cartazes e informações a todos os usuários da área de 
abrangência da Unidade. 

Durante um mês, os profissionais da unidade farão individualmente, por meio 
de observação, um registro diário pontuando suas percepções sobre as mudanças 
ocorridas após a implementação do acolhimento com base em classificação de 
risco.  

Aos usuários será sugerido que coloquem, anonimamente, nas caixas de 
sugestões, disponíveis na unidade, suas percepções sobre o atendimento, 
acolhimento, resolutividade dos problemas. 

Estas caixas de sugestões serão abertas todas as semanas para que a 
equipe analise os registros dos usuários, observando se a proposta esta sendo 
positiva e resolutiva para os mesmos. 
 
3.4. Avaliação e Monitoramento  

A avaliação e monitoramento devem acontecer de forma regular, na rotina 
dos serviços de saúde da Unidade, por meio do nível de satisfação dos usuários e 
por meio da agilidade, qualidade e resolutividade dos atendimentos. 
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O Monitoramento também acontecerá por meio da análise e 
acompanhamento dos indicadores disponíveis nos Sistemas de Informação em 
Saúde do município, assim como os indicadores do fluxo da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências. 

 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS  

Com a implantação das ações propostas nesse Projeto, espera-se que haja 
maior organização do serviço da Unidade Básica de Saúde; humanização do 
atendimento, de forma personalizada, ouvindo e identificando às necessidades de 
cada usuário e dando respostas necessárias para a resolução dos problemas 
apresentados pelos mesmos; profissionais melhores capacitados, sensibilizados e 
envolvidos com os atendimentos e com a implementação do acolhimento, 
contribuindo para efetivar e elevar o nível de satisfação da comunidade;  
 
 
5. CRONOGRAMA. SUGESTÃO DE ACORDO COM A METODOLOGIA 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS – UNA-SUS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
 
Eu ________________________________, tendo sido devidamente esclarecido 
sobre todas as condições que constam neste documento, sobre a minha 
participação no projeto intitulado "O Acolhimento com Classificação de Risco na 
Unidade de Saúde da Família “(CDHU)” no Município de Marília SP” que tem como 
responsável o Dra. Mariana Patriota Naville, no que diz respeito ao objetivo do 
projeto, aos procedimentos que serei submetido, declaro que tenho pleno 
conhecimento dos direitos e das condições que me foram asseguradas, a seguir 
relacionados: 
 

1. Minha participação é voluntária e contribuirá para melhorar os serviços de saúde 
do município; 

2. Minha identidade jamais será conhecida e divulgada para outras pessoas; 
3. Todas as informações que eu fornecer serão sigilosas; 
4. Não receberei qualquer benefício direto pela minha participação; 
5. Não terei nenhum prejuízo ou punição por participar, ou por deixar de participar 

deste estudo; 
6. Terei a liberdade de não responder alguma ou algumas questões se não desejar, 

assim como terei a liberdade de desistir de participar do estudo sem sofrer 
punição ou prejuízo por isso;  

7. Minha participação no projeto não me prejudicará nos Serviços Públicos de 
Saúde que atuo;  
Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 
projeto. 

 
 

                                   Marília SP, _____de ___________de _____. 
 
 
 
 ____________________________                    ____________________________ 
                  Responsável                                                           Participante  
 
 
 


