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RESUMO 

 
A Atenção Básica (AB) a saúde no Brasil é reconhecida como “porta de entrada” ao 

sistema, é articulada em demandas a organizada e a espontânea. O presente estudo 

tem como objetivo propor um projeto de intervenção para implantação do acolhimento 

com classificação de risco em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de 

Barroquinha-CE, onde, atualmente, os atendimentos são organizados com entrega de 

uma ficha numerada por ordem de chegada em dia pré-determinado. Para tanto serão 

realizadas oficinas sobre acolhimento e classificação de risco na AB, que terão como 

público alvo a equipe multiprofissional cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, 

possibilitando debates sobre o tema, com utilização de estudos de casos. Bem como, 

serão realizadas ações educativas com usuários, para esclarecimento da nova 

metodologia de trabalho da UBS. O acolhimento com classificação de risco diminui a 

quantidade de mortes evitáveis baseada numa triagem qualificada. O efeito esperado é 

uma assistência com mais qualidade e eficiente, com prioridades adequadas e agilidade 

no cuidar. 

Descritores: Atenção primária, estratégia de saúde da família, acolhimento, triagem de 

demanda. 



ABSTRACT 

 
 

The Basic Health Care (BHC) in Brazil is recognized as a "gateway" to the system, it is 

articulated in organized and spontaneous demands. The present study aims to propose 

an intervention project for the implantation of the host with risk classification in a Basic 

Health Unit (BHU) in the municipality of Barroquinha-CE, where, currently, the 

attendances are organized with delivery of a token numbered in order of arrival on a 

predetermined day. To this end, workshops will be held on reception and risk 

classification in the BHC, which will have as a target the multiprofessional team 

registered at the Family Health Strategy, enabling discussions on the subject, using case 

studies. As well, educational actions will be carried out with users, to clarify the new 

working methodology of BHU. The host with risk classification reduces the number of 

avoidable deaths based on a qualified screening. The expected effect is a more quality 

and efficient assistance, with adequate priorities and agility in caring. 

Keywords: Primary health care, family health strategy, user embracement, triage. 

 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A Atenção Básica (AB) a saúde no Brasil é um dos eixos primordiais ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), efetivamente compreendido como “porta de entrada” dos 

usuários ao sistema. Portanto, seus princípios devem se estender muito mais do que a 

ações voltadas promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito individual e 

coletivo. Na verdade, dentro da rede de atenção, ela é a mais complexa, pois está 

diretamente vinculada aos usuários e comunidade, sendo o primeiro nível de contato. 

Tais especificidades são conquistadas através das Unidades Básica de Saúde 

(UBS), que está localizada próxima à população, desempenhando papel central na 

garantia de a uma atenção à saúde de qualidade. É constituída pela equipe a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) que deve estar apta para receber todo tipo de necessidade 

dos usuários/comunidade, seja por meio de assistência e/ou “referenciamento”, a fim de 

respeitar o princípio de integralidade do SUS. 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) é um dos documentos que 

estruturam o funcionamento da AB, e caracteriza o modo de trabalho das equipes 

incluído a realização do acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, 



avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, recursos 

indispensáveis uma assistência resolutiva à clientela que busca a UBS, a chamada 

demanda espontânea. Dessa forma, amplia o conceito da AB, pois fundamenta a 

atuação dos profissionais não apenas à pacientes agendados/programados, como 

também no primeiro atendimento às urgências¹. 

Ao definir o funcionamento da AB em dois tipos de demanda, a organizada e a 

espontânea, percebe-se a atenção voltada tanto para os grupos prioritários, como para 

os usuários que buscam espontaneamente o serviço com queixas variadas, podendo 

ser ou não problemas de saúde agudos com risco de agravamento. Esse formato de 

atendimento às urgências e emergências pela AB ainda está passando por um período 

de adaptação, tanto pelos usuários como pelos profissionais. 

A assistência a urgências e emergências pela ESF é orientada pelo Caderno de 

Atenção Básica, n. 28, Volume II, 2012, do Ministério da Saúde (MS) intitulado como 

Acolhimento à Demanda Espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Este 

caderno veio como ferramenta para guiar os modos de atendimento, através de 

fluxogramas de determinadas situações que podem surgir, auxiliando numa conduta 

satisfatória². 

O objetivo do acolhimento com classificação de risco é melhorar o atendimento 

bem como estabelecer uma prioridade clínica, não é um instrumento de diagnóstico de 

doença. Atualmente existem vários modelos de classificação de risco ou triagem para 

urgências no mundo. No Brasil, os modelos adotados são o canadense (CTAS), o norte-

americano (ESI) e o do Sistema Manchester (MTS)³. 

Com a implantação da classificação de risco com acolhimento espera-se que nos 

serviços de saúde diminua a quantidade de mortes evitáveis baseada na capacitação 

dos profissionais para realização de uma triagem qualificada, priorizando uma 

assistência baseado em critérios clínicos e não por ordem de chegada, reduzindo o 

tempo de espera, aumentando a eficácia no atendimento, detectando os casos de 

provável agravamento, padronizando dados para estudo e planejamento de ações. 

O município de Barroquinha-CE conta com seis UBS e uma Unidade mista que 

recebe atendimentos de urgências e emergências, funcionando como “hospital local”, 

tendo como referencia o município de Camocim, cidade vizinha. No decorrer do ano de 

2017, a gestão de saúde municipal, em parceria com o estado do Ceará, iniciou um 

projeto de qualificação da AB, denominado Qualifica APSUS, que trouxe como uma das 

propostas de melhoria da atenção, o acolhimento às demandas espontâneas com 



classificação de risco. Após alguns cursos e oficinas, no ano seguinte, começaram as 

modificações elencadas. 

Até então, as UBS atendiam a população apenas através de agendamento e dias 

específicos para assistência aos programas do MS, com especificidades, por exemplo, 

aos pacientes hipertensos e/ou diabéticos, e pré-natais, puericulturas. Contava também 

com dias determinados para atendimento geral, com distribuição de fichas o que fazia 

com que muitos usuários chegassem de madrugada para aguardar nas filas de espera, 

e quando iniciava o atendimento não tinha distinção de prioridades quanto à 

necessidade de cada um. 

Em consequência ao processo de transformação na assistência prestada pela AB 

e pela vivência da metodologia de trabalho na ESF emergiram os questionamentos: 

Como deverá ser realizada a reorganização do serviço frente à introdução à 

classificação de risco às demandas espontâneas? O que deverá implementado para 

adaptação dos profissionais e usuários para ao novo modo de assistência? 

Considerando o apresentado verifica-se a relevância do estudo para a elaboração 

de estratégias que auxiliem o suporte as urgências e emergências na AB, pois ainda 

encontram-se, paulatinamente, em processo de adequação e apresenta algumas 

atribulações. O presente estudo justifica-se pelos benefícios e eficácia que o 

atendimento à demanda espontânea com classificação de risco traz para o sistema de 

saúde, desde que fundamentado com orientações cientificamente embasadas e 

qualificação dos envolvidos, tanto profissionais/gestão e usuários, para buscar novas 

abordagem e estratégias para sua efetivação. 

 
OBJETIVOS 

 
 
Objetivo Geral: 

Propor um projeto de intervenção para implantação do acolhimento com classificação 

de risco em uma Unidade Básica de Saúde no município de Barroquinha-CE. 

 
Objetivos Específicos: 

• Conhecer o funcionamento da unidade em relação à demanda espontânea; 

• Identificar possíveis problemas em relação ao acolhimento; 

• Treinar os profissionais para o bom atendimento da demanda espontânea; 

• Favorecer a melhoria do atendimento a demanda espontânea na UBS; 



 
 
REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

O acolhimento possui hoje uma grande conceituação, que amplia sua 

interpretação além de uma ação pontual e isolada de seleção daqueles usuários que 

comparecem ao serviço. Deve ser vista como uma atitude dos profissionais, sua forma 

complacente de acolher a comunidade a fim de solucionar queixas. A classificação de 

risco, junto ao acolhimento, vem para organizar o fluxo de atendimentos aos usuários 

que buscam espontaneamente a AB, e a sua implantação pode vir a sofrem com alguns 

obstáculos. 

Entretanto, é necessária a compreensão dos motivos que levam a essas barreiras 

para se possa focar na humanização do atendimento. Base para esse seguimento 

compreende-se que a classificação de risco é o método encarregado a contribuir com a 

qualificação dos sistemas de saúde, de maneira a possibilitar aos indivíduos o acesso 

a uma assistência equitativa e integral4. 

Com o levantamento bibliográfico a respeito das dificuldades encontradas para a 

implantação do acolhimento com classificação de risco foram identificados diversos 

fatores que influenciavam suas adversidades, como o desconhecimento da população 

quanto ao oferecimento do serviço de urgência e emergência pela ESF, falta de 

estrutura física da UBS e de materiais/equipamentos necessários para realização de 

determinados procedimentos, ou despreparo dos profissionais da equipe da ESF. 

Dessa forma, Araújo e Assis fundamentam o exposto, em seu estudo desenvolvido 

em dois municípios da Bahia com equipes da ESF demonstrou que os profissionais que 

as compunham compreendiam que esse tipo de atendimento não é foco da ESF, 

percepção que pormenoriza a assistência prestada na AB, pois são elementos que vem 

para potencializar a resolutividade na ESF5. 

Corroborando com o dado apresentado no estudo anterior, pesquisa realizada em 

Teresina-PI por meio de entrevista com roteiro semiestruturado a 70 profissionais das 

equipes de ESF, que tinha como objetivo analisar a percepção sobre o atendimento de 

urgência e emergência na AB demonstrou que alguns dos entrevistados desconhecem 

a ESF como componente da Rede de Urgência e Emergência (RUE), deixando evidente 

que há necessidade de capacitação direcionada aos profissionais6. 

Estudo realizado no município Vale do Itajaí, Santa Catarina, de Costa et al, que 

investigou a percepção dos enfermeiros sobre o acolhimento e classificação de risco 



na AB, deixou evidente que havia duvidas dos enfermeiros em relação à aplicabilidade 

da classificação de risco das demandas espontâneas, evidenciando a necessidade de 

elaboração de protocolos7. 

A qualificação dos profissionais nesse seguimento auxiliará, eficientemente, nos 

resultados, pois, a exemplo dos dados encontrados em uma pesquisa realizada em 

Cajazeira-PB com enfermeiros atuantes nas UBS do município, poucos profissionais se 

consideram aptos a atuarem em circunstancias de risco8. Dessa forma cursos de 

atualização em urgência e emergência e treinamentos, mostram-se indispensáveis para 

atenuar comportamentos vinculados à insegurança e a inexperiência. 

Essa fragilidade reflete no comportamento dos próprios usuários que muitas vezes 

buscam assistência em setores de média e/ou alta complexidade quando poderia ser 

acolhidos determinantemente na AB. Em estudo realizado por Lemes et al, que visou 

identificar atendimentos sensíveis à atenção básica no Pronto Socorro (PS) de Pelotas, 

esse aspecto ficou evidenciado. Após o levantamento de dados em 344 fichas de 

atendimento de usuários atendidos, percebeu-se que mais da metade dos casos, 64%, 

poderiam ser resolvidos na UBS, diminuindo assim o fluxo e superlotação do PS9. 

A explicação desse quadro segue várias vertentes. A investigação feita por 

Pimentel et al em Curitiba-PR, que tinha justamente como objetivo descobrir os motivos 

pelos quais os pacientes buscavam assistência médica no Pronto- Atendimento (PA) de 

um hospital da cidade e não escolhiam as UBS ou Unidades de Pronto-atendimento 

(UPA), apresentou além da falta de informação sobre a real função dos serviço da rede 

de saúde, os usuários não consideravam confiável a capacidade de resolução desses 

setores, elencando também a superlotação dos mesmos10. 

Na mesma linha de pesquisa, um estudo realizado em Santa Maria – RS, com 180 

pacientes procurou caracterizar o motivo da consulta e da escolha dos pacientes pelo 

PA local. Os participantes da pesquisa relataram a opção pelo PA foi considerando que 

suas queixas eram casos de urgência e emergência, apesar de não apresentar situação 

de agravo à saúde com risco iminente de vida. Bem como, foram apontados ainda 

motivos como localização, horário de atendimento mais acessível e de forma efetiva e 

resolutiva11. 

Corroborando com o exposto, Megier, et al também identificou achados similares 

ao descrever as vivências acadêmicas em uma UPA em Santa Maria, região central do 

estado do Rio Grande do Sul, definiu que os atendimentos apresentaram 



sazonalidade em determinadas patologias e que os agravos poderia ser resolvidos na 

AB como, por exemplo, doenças cardiovasculares, respiratórias, endócrina, febre 

leve/moderada; tosse ou gripe há vários dias; entrega de exames laboratoriais/imagem 

ou solicitação de receita medicamentosa controlada12. 

Quanto as acolhimento em UBS há opiniões diferentes a respeito da dificuldade 

de sua implantação como apresentado por Camelo, et al. Verificou que de um lado estão 

os usuários, na busca de uma atenção resolutiva, em contrapartida estão os 

profissionais de saúde, que não conseguem exercer com eficácia sua função devido a 

indisponibilidade de instrumentos e recursos de trabalho, demonstrando claramente, 

que na Regional de Saúde do Distrito Federal a implementação do acolhimento é 

permeada por conflitos e contradições13. 

É evidente que o cenário atual da AB é, prioritariamente, composto por usuários 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis, e esse número tem aumentado 

consideravelmente. Esses pacientes devem ser acompanhados intimamente, pois são 

os principais alvos de complicações e quadros de urgência e emergência, podendo 

requerer intervenções e ações iniciais no próprio serviço da AB, reforçando a ideia de 

qualificação da UBS, bem como no preparo dos profissionais. 

A entrevista semiestrutura aplicada aos profissionais que trabalhavam nas UBS 

do município de Palhoça, em Santa Catarina realizada por Hermida, et al. detectou que 

os profissionais até compreendem que às situações de urgência e emergência por ser 

porta de entrada para a população com demandas de saúde urgentes e que após o 

atendimento inicial, providenciam o encaminhamento do usuário para unidades de maior 

porte entretanto apontam fragilidades da unidade para o atendimento, relacionadas à 

estrutura física, aos recursos materiais e à qualificação profissional para a estabilização 

dos pacientes como aspecto potencial14. 

Considerando que a estrutura física da UBS e os recursos necessários para o 

atendimento são muito relevantes para eficácia do tratamento foi que Moreira, et al além 

de constatou em seu estudo em Minas Gerais que permanece a cultura de buscar 

atendimentos de urgência e emergência apenas em hospitais e ambulatórios 

especializados, apresentou que um dos motivos são as inadequações das UBS, pois 

prejudicam o desenvolvimento das ações na AB e limitam o potencial do seu serviço, 

levantando a hipótese que houveram baixo investimentos destinados à aquisição de 

equipamentos para a AB15. 

Contudo, Lopes, et al concluíram em sua pesquisa que existem condições que 

dificultam a interação entre profissionais e usuários, por exemplo falta de estrutura 



física adequada, demanda excessiva, fragilidade da rede de atenção, visão do usuário 

médico-centrada, vulnerabilidade da população e não compreensão do usuário a 

respeito do acolhimento16. 

Esta análise demonstrou que a AB, apesar dos empecilhos, é parte integrante da 

RUE, e tem como papel acolher a demanda espontânea a fim de resolver aquelas 

situações de baixa gravidade, passando a inserir nas linhas de cuidado as que não 

necessitam de atendimento imediato e encaminhar para as urgências complexas caso 

fosse preciso17. 

Para isso o fluxo de atendimento deve ser bem definido para acolher a demanda 

espontânea com equidade e qualidade, pois não se deve restringir o acolhimento a uma 

triagem para atendimento médico. O acolhimento deve funcionar como um dispositivo 

de reorganização do processo de trabalho em equipe, organizando o conjunto de ofertas 

que a equipe tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população. 

 
METODOLOGIA 

 
 

A intervenção ocorrerá no município de Barroquinha, que possui apenas 29 anos 

desde a sua emancipação, localizado na microregião de Litoral de Camocim e Acaraú, 

mesorregião do Noroeste Cearense, com uma população de cerca 14.476 pessoas, 

segundo o censo de 2010. Distância até a capital, Fortaleza, de 383,8 quilômetros, com 

área geográfica de 383,4 km². 

Na área de saúde, a cidade é assistida pela macrorregião de Camocim, cidade 

vizinha há 42 km, utilizando esta referência para consultas e exames de média 

complexidade, atendimento de urgência e emergência e o cuidado hospitalar. A atenção 

básica conta com seis equipes da ESF, sendo três na zona urbana e três na zona rural. 

No município está em execução o “Programa Mais Médicos” que deixou a população 

bem assistida com médicos, o que antes não acontecia principalmente na zona rural. 

No que concerne às redes de atenção a saúde, para acesso no próprio município 

estão apenas atenção primária, atuando em parceria com o Núcleo de Ampliado da 

Saúde da Família (NASF) em articulação com o Centro de Reabilitação, Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF), a rede educacional através do Programa de Saúde 

na Escola (PSE) e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 



Vale ressaltar que no município há uma unidade de saúde que oferece 

atendimento de 24hrs como uma unidade de pronto atendimento à população, sendo 

definida como o “hospital”, entretanto não executa atividades da atenção secundária, 

propriamente dito. A referência de atenção secundária e atenção terciária encontram- 

se em Camocim, contanto com assistência a saúde mental no Centro de Apoio 

Psicossocial (CAPS), atendimentos especializados na Policlínica estadual, e a urgência 

e emergências na UPA e Hospital municipal, tal hospital também é a referência 

obstétrica do município 

O projeto será desenvolvido na UBS Maria de Lourdes Rocha Nunes, situada no 

bairro centro da cidade de Barroquinha, Ceará. A área de abrangência da UBS é 

responsável pela cobertura média de 900 famílias, cerca de 3000 pessoas (homens e 

mulheres), distribuída em sete microáreas. A UBS em questão foi selecionada por ter 

um espaço bem abrangente, comtemplando áreas urbana e rural, portanto, apresenta 

vários tipos de demanda. Dessa forma é importante que a equipe esteja preparada e 

aberta para acolher as eventualidades da clientela. 

Os usuários assistidos buscam o serviço de AB para realização de 

acompanhamento continuado com pré-natal, consulta ao hipertenso e/ ou diabético, 

entre outros. E para atendimento das condições agudas e “agudizações” das condições 

crônicas. O acolhimento dos usuários que procuram o serviço sem agendamento prévio 

se limita a entrega de uma ficha numerada em dia pré- determinado para atendimento 

geral, organizado por ordem de chegada. O plano operativo tem finalidade de 

reorganizar o serviço fundamentado no treinamento e implementação, como 

representado pelo anexo 1. 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Ao final desse estudo é esperado implantar o acolhimento e classificação de risco 

na UBS Maria de Lourdes Nunes da Rocha de forma eficiente. Para isso é necessário 

que os profissionais de saúde envolvidos reconheçam o acolhimento como um 

dispositivo de intervenção oportuno ao serviço. Do mesmo modo, a comunidade deve 

ser sensibilizada de tal forma a acreditar nas melhorias que as modificações no 

atendimento as demandas espontâneas vêm a trazer. 

As possíveis dificuldades a serem encontradas, além da aptidão dos profissionais 

e aceitação dos usuários, são voltadas para as faltas de estrutura física e equipamentos 

necessários na UBS para assistências às urgências e emergências. 



Sobre esses pontos elencados devem ser cobradas alternativas, prontamente, junto à 

gestão. 

O efeito esperado após é a implantação do acolhimento com classificação de risco 

na UBS é uma assistência com mais qualidade e eficiente, estabelecendo prioridades 

adequadas, bem como, agilidade no processo de cuidar. 
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ANEXOS 

 
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉG 

IAS 

RESPONSÁ 
VEIS 

Desorganização 
no processo de 
marcação de 
consulta 

Mais qualidade. 
 
Modificar a forma 
de acolher e 
agendar as 
consultas 

Diminuição do 
número de 
reclamações, 
diminuição do 
tempo de 
espera para 
atendimento, 

Atendiment 
o de acordo 
com a 
prioridade 
do paciente. 
Agendas 
programada 

Toda equipe 



 

  diminuição da 
superlotação 
no hospital 
local. 

Um mês para 
o início das 
atividades 

s. 
 
Aumento do 
nível de 
satisfação 
do usuário. 

 

Inexistência de 
acolhimento 
com 
classificação de 
risco 

Atender melhor 
 
Atender os casos 
prioritários e 
agendar os 
outros de acordo 
com a gravidade 
do quadro. 

Priorização 
dos casos 
classificados 
como mais 
graves, e 
agendamento 
dos demais. 

Um mês para 
o início das 
atividades 

Acolhiment 
o com 
classificaçã 
o de risco 
feito pela 
equipe de 
enfermage 
m 

Equipe de 
enfermagem 

Falta de 
conhecimento 
da população 
sobre 
acolhimento 

Saber + 
 
Aumentar o nível 
de informação da 
população quanto 
a importância do 
acolhimento. 
Oferecer mais 
orientação. 

População os 
casos 
classificados 
como mais 
graves, e 
agendamento 
dos demais. 

Início em 1 
mês e término 
em 6 meses; 
Avaliação a 
cada 3 meses. 

Ações 
educativas 
em grupos 
formais e 
na sala de 
espera. 

Equipe da 
ESF 

Inexistência de 
acolhimento 
com 
classificação de 
risco: falta de 
prioridades no 
atendimento 
gerando longas 
filas e demanda 
muito grandes 
de consulta. 

Linha de Cuidado 
 
Implantar linha de 
acolhimento com 
classificação de 
risco; Intensificar 
capacitação 
permanente para 
os profissionais 
da equipe. 

Intensificação 
da capacitação 
permanente 
para os 
profissionais 
da equipe 

Início em 2 
meses 

Profissionai 
s 
preparados 
para 
atender os 
usuários; 
Acolhiment 
o com 
classificaçã 
o de risco 
implantado. 

Gestor 

 


