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Apresentação

Olá, aluna(o)!

 O atendimento à demanda espontânea e, em especial, às urgências 
e emergências, envolve ações que devem ser realizadas em todos os pontos 
de atenção à saúde, entre eles a Atenção Primária à Saúde, principal porta de 
entrada. Essas ações incluem aspectos organizativos da equipe e seu processo 
de trabalho e também aspectos resolutivos de cuidado e de condutas.

OBJETIVO

Ao final deste material, espera-se que você seja capaz de compreender a 
classificação de risco e a avaliação das vulnerabilidades no acolhimento 
às queixas mais comuns da demanda espontânea na Atenção Primária à 
Saúde.

Você saberia dizer qual a importância do acolhimento adequado e da 
correta classificação de risco e vulnerabilidades dos usuários frente a uma 
situação de urgência na Atenção Primária à Saúde?

 Neste recurso, você conhecerá as orientações adequadas para a avaliação 
de riscos e vulnerabilidades, o trabalho em equipe, o papel da escuta no processo 
de acolhimento e classificação de risco, e os fluxos dos usuários nas Unidades 
de Saúde da Família.

 Bons estudos!



6

 O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no 
acolhimento à demanda espontânea. A equidade, como um princípio de justiça, 
baseia-se na premissa de que é preciso tratar diferentemente os desiguais 
(diferenciação positiva) ou cada um de acordo com a sua necessidade, 
corrigindo diferenciações injustas e negativas e evitando iatrogenias devido a 
não observação das diferentes necessidades. 
 Como fazer isso no cotidiano dos serviços, onde muitas vezes chegam, 
ao mesmo tempo, várias pessoas com necessidades distintas? Uma estratégia 
importante de garantia de acesso com equidade é a adoção da avaliação/
estratificação de risco e de vulnerabilidades como ferramenta, que possibilita 
identificar as diferentes gradações de risco, as situações de maior urgência e, 
com isso, realizar as devidas priorizações. 
 Para isso, o trabalho em equipe é fundamental. Ainda na recepção da 
Unidade, uma atendente, um porteiro ou um segurança podem identificar 
situações que apresentam maior risco ou que geram sofrimento intenso. Por 
exemplo, uma criança com febre alta, um adulto com cólica renal, um usuário 
agitado, uma pessoa com dificuldade de respirar, um idoso com dor no peito. 
O reconhecimento destes e de outros sinais de risco pelos trabalhadores que 
comumente circulam ou permanecem nas áreas de recepção/esperas pode 
e deve ser apoiado. Além disso, é recomendável que os demais profissionais 
façam ativamente esse tipo de observação, sobretudo nos horários em que a 
Unidade de Saúde estiver mais cheia. As atividades de “sala de espera”, por 
exemplo, são também oportunidades de identificação de riscos mais evidentes. 
 Mas é importante garantir espaços mais reservados para a escuta e para 
a identificação de riscos e de vulnerabilidades individualmente. Tanto porque o 
limiar de dor e o modo de manifestação de sofrimento variam entre as pessoas 
(nem sempre o risco é facilmente reconhecível) quanto porque há situações em 
que a exposição pública do sofrimento (ou do motivo da procura) intimida ou 
desrespeita os usuários. Por exemplo, um jovem com corrimento uretral; uma 
mulher com amenorreia; e uma pessoa mais tímida ou retraída provavelmente 
reagirão de forma diferente na sala de espera e no consultório. 
 A estratificação de risco e a avaliação de vulnerabilidades orientarão 
não só o tipo de intervenção (ou oferta de cuidado) necessária, como também 
o tempo em que isso deve ocorrer. Na Atenção Básica, diferentemente de 
um Pronto-Socorro, não é necessário adotar limites rígidos de tempo para 
atendimento após a primeira escuta, a não ser em situações de alto risco, nas 
quais a intervenção imediata se faz necessária. Por outro lado, é importante 
priorizar o atendimento de alguns casos, sob pena de manter a pessoa em 
sofrimento por tempo prolongado. Nesse sentido, a estratificação de risco e a 
avaliação de vulnerabilidades podem ser bastante úteis.

1 AVALIAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADES
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 Mas não basta olhar o risco em termos biológicos. É essencial lembrar 
que há algumas condições que aumentam a vulnerabilidade das pessoas, e que 
o acolhimento representa uma grande oportunidade de inclui-las em planos de 
cuidado – pois é um momento em que o usuário está buscando ajuda e, em 
geral, está mais aberto e com a intenção de criar algum diálogo com a equipe de 
saúde. Por exemplo, uma criança desnutrida que não é levada às consultas de 
puericultura há oito meses; um homem de 50 anos que vai a um serviço de saúde 
pela primeira vez depois de muitos anos; uma mulher em idade fértil (que está 
sem realizar o exame Papanicolau há quatro anos) que trabalha como diarista 
(sem carteira assinada) e que cuida sozinha de três filhos menores de idade; se 
essas pessoas procuram a Unidade de Saúde com um problema clinicamente 
simples e de baixo risco, esse momento é oportuno também para ofertar ou 
programar outras possibilidades de cuidado. 
 Em alguns casos, a competência técnica, o bom senso e a sensibilidade 
são suficientes para avaliar os casos atendidos, considerando o risco e a 
vulnerabilidade. No entanto, pode haver dificuldades na estratificação, seja de 
cunho técnico, ou em termos da aceitação/suporte pelos colegas de trabalho. 
Por isso, é importante que a(s) equipe(s) discuta(m), e que haja troca de 
conhecimentos, que sejam pactuados critérios e sinais que sirvam de subsídios 
para a classificação do risco, bem como para o entendimento e o acolhimento 
das situações de vulnerabilidade (que, muitas vezes, requerem exceção ao que 
está padronizado). 
 Tem sido cada vez mais comum, principalmente nos serviços de urgência-
emergência, a adoção de protocolos de estratificação de risco. A utilização 
de tais protocolos, e de suas respectivas escalas, tem impacto importante na 
qualidade do acesso desses serviços. 
 De forma geral, esses protocolos tentam fornecer não um diagnóstico, 
mas uma prioridade, o que, consequentemente, permite que haja impacto na 
história natural de doenças agudas graves e potencialmente fatais, que, se não 
atendidas como prioridade, podem levar à morte, como, por exemplo, a crise 
anafilática. 
 Esses protocolos podem ser uma referência, mas necessariamente 
precisam ser ressignificados e ajustados quando se trata da Atenção 
Básica. A natureza da Atenção Básica – na qual os princípios de vinculação, 
longitudinalidade, responsabilização, clínica ampliada e gestão do cuidado são 
fundamentais – exige, de forma bastante evidente, a combinação do olhar sobre 
riscos e sobre vulnerabilidades. A seguir, estão destacadas algumas questões 
concretas que diferenciam a Atenção Básica dos outros pontos em relação ao 
uso de protocolos de estratificação de risco: 
 A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos 
sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia, agendamento 
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para data próxima ou construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, 
mesmo com risco biológico baixo. 
 Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta 
de cuidado) no mesmo dia, ou de programar outra(s) intervenção(ões). Por 
exemplo, uma criança com febre de 38,5 graus e dispneia leve e com dificuldade 
de acompanhar a escola pode receber os primeiros cuidados pelo enfermeiro 
antes de ser avaliada pelo médico (agendado previamente) e ainda ter sua 
continuidade de cuidado garantida para verificação da dificuldade escolar em 
momento posterior. 
 Ainda, há situações não previstas, como um dia em que a quantidade de 
atendimentos está abaixo do esperado e os profissionais podem preferir atender 
pessoas que, em outros momentos de maior demanda, seriam agendadas para 
atendimento posterior. Isso otimiza a agenda, responde mais rapidamente às 
necessidades e pode aumentar a vinculação.
 Como já dissemos, em qualquer situação, a vulnerabilidade deve 
ser considerada, com o cuidado de perceber o momento de intervir nessa 
necessidade (se houver alto risco de vida, a prioridade é a preservação da vida). 
Escutar a avaliação que os usuários fazem da sua situação é uma atitude de 
respeito e de apoio à construção de mais autonomia. Em outras palavras, a 
avaliação de risco e vulnerabilidade deve ser, preferencialmente, um processo 
dialógico, não unilateral. Isso contribui para o autocuidado, assim como para a 
solidariedade entre os usuários. 
 O adoecer tem diferentes significados para cada pessoa. A manifestação 
do sofrimento também varia de usuário para usuário, pois apresentam diferentes 
capacidades de lidar com os problemas (físicos, mentais, sociais). Acolher é o 
início de um projeto terapêutico, mas também o início (ou continuidade) de uma 
relação de vínculo. É preciso manter os sentidos atentos, olhar também os sinais 
não verbais, para captar o que se apresenta para além da demanda referida. Um 
usuário agitado que agora se mostra apático desproporcionalmente ao sintoma 
que se refere ou uma pessoa com cefaleia frequente que esconde um caso de 
violência domiciliar são exemplos do que um olhar atento e acolhedor pode 
captar. 
 Enfim, ao atentar para a vulnerabilidade, é importante também considerar 
se é um momento oportuno de intervenção (percepção de situações de violência 
ou negligência, de baixa adesão, entre outros), ou se é um problema de magnitude 
no território. 
 Vale destacar a importância de um bom registro das informações de 
atendimento, e da utilização dessas informações para perceber mudanças de 
padrões/frequência do usuário na demanda espontânea, em âmbito individual 
ou coletivo. São fundamentais o registro adequado em prontuário e a atenção 
na notificação das doenças previstas na legislação. 
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 Além da notificação compulsória das doenças, o acolhimento às demandas 
espontâneas é uma excelente oportunidade para integrar a atenção individual à 
atenção coletiva, em especial nas atividades de vigilância em saúde. A demanda 
livre é potencialmente sensível para a captação de agravos e de necessidades. O 
rastreamento de sintomáticos respiratórios (suspeita de tuberculose pulmonar) 
e a busca de seus comunicantes, a abordagem sindrômica de portadores de 
DSTs, acompanhada do aconselhamento sobre o sexo seguro, o reconhecimento 
de situações suspeitas ou confirmadas de violência, o atendimento dos casos 
suspeitos de dengue, que desencadeia a busca ativa de criadouros do mosquito 
transmissor e de outros casos suspeitos, são exemplos das possibilidades da 
integração entre ações de educação, cuidado e monitoramento do território na 
Atenção Básica. 
 Todos os espaços da UBS que recebem a demanda espontânea podem 
contribuir com a vigilância em nível local. Dessa forma, os cuidados dispensados 
na sala de curativo podem revelar situações de risco presentes no território, 
como no caso da notificação de acidentes de trabalho, que possibilitam, além da 
orientação de direitos trabalhistas, inserir a questão da saúde dos trabalhadores 
no planejamento das ações da UBS. 
 Considerando todos os aspectos e peculiaridades da Atenção Básica 
apresentados acima, sugerimos, em seguida, uma classificação geral e sintética 
dos casos de demanda espontânea, nos quais se correlaciona a avaliação de 
risco e vulnerabilidades aos modos de intervenção necessários. 
Em relação à definição de intervenções segundo a estratificação da necessidade 
do usuário (mediante avaliação de risco e vulnerabilidades), sugere-se classificá-
las em “Não Agudo” (intervenções programadas) e “Agudo” (atendimento 
imediato, prioritário ou no dia).
 A exemplo do que é feito nos protocolos de classificação de risco 
utilizados nos serviços de urgência, as situações não agudas e os três tipos 
de atendimento de situações agudas ou crônicas agudizadas, para fins de 
visualização e comunicação, foram representados por cores, como apresentado 
abaixo. 
 As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, já que 
pode haver mudança no grau de risco de um usuário. Espera-se que essa 
sugestão auxilie as equipes a formatarem seu processo de atenção à demanda 
espontânea. 
 No quadro abaixo, você pode observar a classificação geral dos casos de 
demanda espontânea na Atenção Primária à Saúde:

Quadro 1: Classificação de risco e vulnerabilidades dos casos gerais de demanda espontânea 
na Atenção Primária à Saúde.
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Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas 
mais comuns na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

2 TRABALHO EM EQUIPE
 Conforme colocado no primeiro volume, a atenção à demanda espontânea 
faz parte das atribuições de todos os trabalhadores da Unidade Básica de 
Saúde. Por isso, é importante que os profissionais se reúnam com regularidade 
para tratar da organização e da avaliação do processo de acolhimento e de 
atendimento à demanda espontânea. Nesse momento de reflexão, é oportuno 
que a equipe defina a modelagem que a UBS vai utilizar para essa tarefa, quais 
instrumentos de trabalho vai utilizar e qual será o papel de cada profissional nas 
diversas etapas do cuidado.
 Este Caderno propõe o uso da classificação de risco e a avaliação de 
vulnerabilidade como ferramentas geradoras de equidade e de uma boa prática 
clínica. Para isso, é importante que a equipe discuta o papel de cada membro em 
relação a esses instrumentos, de forma que seja possível um ganho potencial 
das intervenções das diferentes categorias profissionais no cuidado à demanda 
espontânea. 
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 Vale ressaltar que situações imprevistas são inerentes à vida e, nesse 
caso, requerem tanto certa organização da Unidade e do processo de trabalho 
da equipe quanto flexibilidade nessa organização, além de solidariedade entre 
os membros da equipe. Essas situações são uma enorme fonte de aprendizado 
e construção da equipe, no esforço de compreendê-las e, assim, aperfeiçoar a 
intervenção sobre elas. 
 É importante que a UBS conte com o apoio da comunidade, por meio 
dos conselhos locais, para adoção compartilhada dessas ferramentas, e que 
trabalhe em parceria com os serviços de remoção e referência aos quais esteja 
vinculada, a fim de efetivar a rede de atenção à saúde dos usuários de sua área 
adscrita, consolidando seu papel de porta de entrada preferencial nesta rede.
 O principal papel do profissional que faz a primeira escuta na classificação 
de risco é organizar o acesso dos usuários que buscam a Unidade de Saúde. No 
primeiro contato e na primeira avaliação, os pacientes devem ser informados 
a respeito do processo de trabalho da equipe e do fluxo do cuidado do usuário 
na demanda espontânea. O profissional deve esclarecer a possibilidade de 
diferentes tempos de espera e de manejo de cada caso, considerando o processo 
de avaliação de risco e vulnerabilidades. 
 Faz parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do 
usuário”: 
 • Avaliar a necessidade de cuidados imediatos; 
 • Prestar ou facilitar os primeiros cuidados; 
 • Identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas; 
 • Classificar o risco para definir as prioridades de cuidado; 
 • Organizar a disposição dos pacientes no serviço, de modo a acomodar 
os que necessitam de observação, ou de administração de medicação, ou os 
que estejam esperando remoção para outro serviço, ou que sejam suspeitos 
de portar doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (meningite, por 
exemplo); 
 • Encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.
 Os profissionais da Equipe de Saúde Bucal (ESB) devem ser envolvidos 
no processo de primeira escuta não somente no que diz respeito ao núcleo da 
Odontologia. Os demais profissionais da Atenção Básica, quando no espaço de 
escuta, devem estar atentos também às necessidades de saúde bucal do usuário 
e ter ciência tanto da classificação de risco das urgências odontológicas quanto 
do fluxo de encaminhamento desse usuário para a equipe de retaguarda para 
necessidades odontológicas. 
 A partir daí, a ESB faz a escuta mais específica do usuário, discute seu 
plano terapêutico, faz os encaminhamentos para os serviços especializados, 
se necessário, e garante o acesso para a continuidade de seu cuidado na UBS. 
Enquanto parte essencial da Atenção Básica, a ESB compartilha ações de seu 
núcleo nas reuniões, nas avaliações e na educação permanente da equipe.
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 As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) deverão dar 
apoio matricial às equipes de Atenção Básica a que estão vinculadas, tanto na 
educação permanente de abordagem e no manejo dos casos, na consolidação 
de um processo de trabalho que acolha as demandas espontâneas, no 
cuidado das pessoas, como auxiliando na constituição da rede de atenção à 
saúde relacionada àquela Unidade, apoiando a articulação com os serviços de 
referência, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
 Outras estratégias de apoio e educação permanente são fundamentais 
no aperfeiçoamento do acolhimento de uma UBS. Transformar as situações 
do cotidiano em fonte de demandas pedagógicas para as equipes ajuda a 
aumentar a resolutividade e é bastante mobilizador. Dentro da própria rede, é 
possível encontrar pessoas dispostas a dividir seus conhecimentos, seja para a 
abordagem clínica dos casos ou nos fluxos da rede.

3 FLUXO DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES SAÚDE 
DA FAMÍLIA
 O fluxograma a seguir busca representar um padrão de fluxo dos usuários 
nas UBS, partindo do pressuposto de que a recepção é o primeiro contato da 
equipe com o usuário. Nas situações em que avaliação e definição de oferta(s) 
de cuidado não sejam possíveis na recepção, deve haver um espaço para 
escuta, análise, definição de oferta de cuidado com base na necessidade de 
saúde, seja esta oferta um agendamento, uma orientação ou uma intervenção. 
Em parte dos serviços, há um espaço físico específico para essa escuta – a 
sala de acolhimento. Porém, como o acolhimento é um espaço-momento de 
encontro para o reconhecimento de necessidades, ele acontece com ou sem 
sala específica, nos mais diversos lugares e tempos. 
 Como todo padrão, ainda que se aplique a um grande número de situações, 
não pode ser tomado em caráter absoluto, sob pena de gerar problemas 
decorrentes da falta de mediação e ajuste entre um padrão recomendado e uma 
realidade com características singulares. O mais importante, neste desenho, 
não é a definição da ordem e do local em que cada ação deve ser realizada, mas 
a lógica do mesmo que, sinteticamente, supõe: 
 1. Que usuários com atividades agendadas (consultas, grupos, por 
exemplo) ou da rotina da Unidade (vacina) devem ser recebidos e devidamente 
direcionados, evitando esperas desnecessárias com potencial de confusão na 
recepção. 
 2. Que os trabalhadores encarregados de escutar demandas que surgem 
espontaneamente (sem agendamento prévio) devem ter: capacidade de analisar 
a demanda (identificando riscos e analisando vulnerabilidades); clareza das 
ofertas de cuidado existentes na UBS; possibilidade de diálogo com outros 
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colegas; algum grau de resolutividade; e respaldo para acionar as ofertas de 
cuidado em tempos e modos que considerem a necessidade dos usuários. 
 3. Que a equipe de Atenção Básica atue em constante contato com a 
população e o território adscrito, não ficando restritas à estrutura física da UBS. 
Algumas necessidades de saúde se manifestam na relação com o coletivo, nas 
visitas domiciliares, na dinâmica do território. Essas necessidades, acolhidas 
no território, podem ser bastante suscetíveis a ações, com destaque para as 
intersetoriais. Por exemplo, uma mãe negligente com filhos menores de idade, 
que a população solicita a intervenção da equipe por acreditar que eles estão 
em risco.
 É importante lembrar, ainda, que alguns fatores podem exigir ajustes 
no fluxograma, como o número de equipes de atenção básica da Unidade 
que, quando pequeno (uma ou duas equipes), provavelmente fará com que 
algum membro da própria equipe de referência do usuário realize a escuta e, 
possivelmente, algumas intervenções, abreviando o fluxo do usuário na Unidade 
de Saúde. O mesmo pode ocorrer em uma UBS com maior número de equipes 
que se organizam por meio da modelagem “acolhimento por equipe”. A estrutura 
física da UBS também pode interferir no fluxo. 
 Outro aspecto importante que merece ser destacado é que, em algumas 
situações, a própria pessoa que realiza a escuta pode ser a responsável por 
realizar intervenções (em maior ou menor grau). No caso de uma usuária se 
referir a atraso menstrual ou tosse (sem sinais de gravidade) há mais de três 
semanas e se a escuta e avaliação está sendo realizada por um enfermeiro, por 
exemplo, já se pode avaliar a possibilidade de solicitação de teste de gravidez 
e exame de escarro, respectivamente, considerando os protocolos locais ou 
aqueles recomendados pelo Ministério da Saúde. 
 Em todos esses casos, fica evidente a preocupação de não burocratizar 
o acolhimento e o fluxo do usuário na Unidade, bem como de ampliar a 
resolutividade e a capacidade de cuidado da equipe. Lembrando que, na Atenção 
Básica, os usuários geralmente são conhecidos ou estão próximos (por morarem 
perto ou serem adscritos à UBS), e que o efetivo trabalho em equipe produz 
relações solidárias e complementares entre os profissionais (enriquecendo-os 
individualmente e quanto equipe), gerando, assim, mais segurança e proteção 
para os usuários. 
 No que se refere à definição de intervenções, segundo a estratificação da 
necessidade do usuário (mediante avaliação de risco e vulnerabilidade), em “Não 
Agudo” (intervenções programadas) e “Agudo” (atendimento imediato, prioritário 
ou no dia), o que se pretende é que a necessidade do usuário seja estruturante do 
tipo e do tempo das intervenções, materializando, aqui, o princípio da equidade. 
 Em síntese, este fluxograma deve ser tomado como uma oferta, um 
ponto de partida possível, uma estratégia de visualização e de organização 
do trabalho coletivo na UBS, devendo, sempre que necessário, ser adaptado, 
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enriquecido, testado e ajustado, considerando a singularidade de cada lugar, de 
modo a facilitar o acesso, a escuta qualificada e o atendimento às necessidades 
de saúde com equidade, assumindo a perspectiva usuário-centrada como um 
posicionamento ético-político que tem implicações organizativas e no processo 
de trabalho das equipes.
 Dessa forma, observe abaixo a sugestão de fluxograma que pode ser 
estabelecido para o atendimento à demanda espontânea na Atenção Primária à 
Saúde: 
Fluxograma 1: Sugestão de Fluxo para o atendimento à demanda espontânea na Atenção 
Primária à Saúde.

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: Queixas 
mais comuns na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
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Considerações Finais
 A Atenção Primária à Saúde, enquanto um dos eixos estruturantes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), se consolida como uma das principais portas 
de entrada e acesso à saúde dos brasileiros. Entre os seus principais desafios, 
destacam-se aqueles relativos ao acesso e ao acolhimento, à efetividade e à 
resolutividade das suas práticas, ao recrutamento, ao provimento e à fixação 
de profissionais, à capacidade de gestão/coordenação do cuidado e, de modo 
mais amplo, às suas bases de sustentação e legitimidade social.

 Neste recurso, você conheceu os impactos positivos que o acolhimento 
à demanda espontânea traz, através da escuta e do encaminhamento 
oportuno e adequado em cada situação. Por meio da classificação de risco 
e vulnerabilidades dos usuários, é possível se estabelecer prioridades para o 
atendimento com base nos graus de urgência que cada caso pode apresentar, 
a partir de um conteúdo contextualizado na gestão do processo de trabalho na 
Atenção Primária à Saúde, tocando em aspectos centrais à sua implementação 
no cotidiano dos serviços, utilizando-se do saber clínico, epidemiológico e da 
subjetividade, por meio do olhar para riscos e vulnerabilidades.

Você já precisou estabelecer prioridades para o atendimento à demanda 
espontânea na Atenção Primária à Saúde? Como é possível realizar o 
acolhimento a todos os usuários e definir os casos que necessitam de 
urgência?
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