
A equipe multiprofissional no acolhimento com
classificação de risco e vulnerabilidade

Os profissionais que estão envolvidos no acolhimento com classificação de risco e na avaliação 
de vulnerabilidades devem (CADAB2):

Estes profissionais não podem fazer a classificação de risco, mas devem ser capazes de:
- Realizar a escuta qualificada e recepcionar adequadamente o usuário;
- Conhecer a organização do processo de trabalho e o fluxo desejável de usuários na ESF e RAS; 
- Identificar situações de maior risco e vulnerabilidade; e possibilitar que este usuário seja
   avaliado brevemente por um profissional de saúde1.

No cotidiano de trabalho na ESF, por vezes, o acolhimento constitui atividade intermediária para a 
consulta médica. Este fato pode ser explicado pela hegemonia histórica e cultural médico-curativa, por 
fatores que impedem a ampliação da clínica da equipe multiprofissional, pela organização local do 
processo de trabalho, e por ruídos comunicacionais que dificultam a compreensão dos profissionais 
sobre as necessidades/problemas de saúde verbalizados ou não pelos usuários.

O acolhimento com classificação de risco e vulnerabilidades tem o potencial de reconhecer 
problemas e situações de saúde que demandam a intervenção da equipe multiprofissional, 
reduzindo a pressão assistencial por consultas médicas, aumentando a oferta de serviços e 
enriquecendo as intervenções na APS.

- Avaliar a necessidade de cuidados imediatos;

- Prestar ou facilitar os primeiros cuidados;

- Identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas;

- Estratificar e classificar o risco para definir as prioridades de cuidado (a equipe NASF e de Saúde Bucal 
podem ser acionadas e incluídas neste processo);

- Organizar a disposição dos usuários na ESF: acomodar os que necessitam de observação e de 
administração de medicação; providenciar os encaminhamentos e procedimentos necessários ao 
usuário que será removido para outro serviço; acomodar em espaço separado/privativo os suspeitos de 
portar doenças infectocontagiosas de transmissão aérea;

- Encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação;

- Verificar a necessidade de reclassificação, a depender da demora (espera por atendimento na ESF após 
a classificação de risco).

Não podemos esquecer de incluir profissionais que não tiveram formação em saúde nas 
discussões e processos de educação permanente sobre acolhimento, visto que, por vezes, acabam 
sendo o primeiro contato dos usuários que procuram espontaneamente a ESF1.
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É importante destacar que a escuta qualificada e a avaliação de vulnerabilidades não são 
prerrogativas dos profissionais da saúde, podendo ser realizadas por todos os membros da equipe 
multiprofissional, desde que devidamente capacitados. Afinal, quem melhor que os agentes 
comunitários de saúde na identificação de vulnerabilidades?

No entanto, a estratificação de risco clínico e a classificação do risco constituem atividades 
privativas de profissionais de saúde com competência técnica para desempenhar tal atividade e 
devidamente capacitados para uso do protocolos e diretrizes clínicas adotados pela instituição de 
saúde, nos diversos serviços da RAS. Em 2009, o Ministério da Saúde indicou o enfermeiro como 
profissional habilitado para realização da classificação de risco nos serviços de urgência2:

“Uma vez que não se trata de fazer um diagnóstico prévio nem de excluir pessoas sem que tenham 
sido atendidas pelo médico, a classificação de risco é realizada por profissional de enfermagem de 
nível superior, que se baseia em consensos estabelecidos conjuntamente com a equipe médica 
para avaliar a gravidade ou o potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento 
do paciente”. (p. 40)

Nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), por meio da resolução nº 423/2012, 
normatiza a participação do enfermeiro na atividade de classificação de riscos: “Art. 1°: No âmbito 
da equipe de enfermagem, a classificação de risco e a priorização da assistência em serviços de 
urgência é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão”.

Nos últimos anos, a discussão e a implantação de acolhimento com classificação de risco se 
estendeu à APS. Por isso, os Conselhos Regionais de Enfermagem, no âmbito dos Estados, têm emitido 
pareceres sobre a questão, mantendo a classificação de risco como atividade privativa do enfermeiro. 
Contudo, técnicos e auxiliares de enfermagem podem agir em caráter auxiliar, respeitando o exercício 
legal de suas funções e em conformidade com os protocolos preestabelecidos nos serviços de APS, 
desde que supervisionados por enfermeiro (COREN-SP, 2019; COREN/SC, 2015; COREN-MG, 2011). 
Portanto, técnicos e auxiliares de enfermagem NÃO podem realizar estratificação e classificação de 
risco na APS sem a supervisão do enfermeiro, o que não impede que realizem escuta qualificada e 
avaliação de vulnerabilidades.
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