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APRESENTAÇÃO

Olá aluna(o)!

 O acolhimento é uma estratégia de interferência nos 
processos de trabalho das equipes de saúde. Não se trata de um 
espaço ou um local, mas de uma postura ética, não pressupondo 
hora ou profissional específico para executá-la, implicando  
compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, 
angústias e invenções.

 Uma das ferramentas apontadas para serem utilizadas no 
acolhimento são os protocolos de classificação de riscos, que 
promovem a diminuição do tempo de espera e, consequentemente, 
do risco de agravamento dos casos. 

 A avaliação com classificação de risco pressupõe a 
determinação de agilidade no atendimento a partir da análise, sob 
a ótica de protocolos preestabelecidos, do grau de necessidade 
do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de 
complexidade e não na ordem de chegada. 
 Na APS, a classificação de risco tem refletido uma melhora 
nas condições de atendimento dos usuários. Sendo assim, é 
importante que o profissional compreenda esta ferramenta no 
contexto do acolhimento.

Bons estudos!

Neste recurso, você irá entender o acolhimento e a classificação 
de risco para o atendimento à demanda espontânea no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde.

OBJETIVO



O ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA NO 
CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

 O Ministério da Saúde (MS) preconiza desde 2013 que 
não só a demanda programática/agendada deve ser atendida na 
APS” no singular mesmo, mas também as chamadas demandas 
espontâneas. Nem sempre a avaliação da possibilidade de 
atendimento à demanda espontânea diz respeito à capacidade 
técnica ou ao nível de complexidade do atendimento e isso, por si 
só, é um problema.1,2

 Um acesso dificultado, com barreiras, leva os usuários a 
procurarem níveis de atenção superiores aos necessários, como 
a busca de  prontos-socorros, unidades de pronto atendimento e 
emergências hospitalares, em situações nas quais provavelmente 
serão classificados como azul ou verde nesses ambientes. Isso 
além de prejudicar a continuidade do cuidado nos casos de 
exacerbações de condições crônicas e inviabilizar o fortalecimento 
de vínculo e cuidados oportunos. 
 Sempre que possível, o processo de trabalho deve ser 
centrado no acolhimento. A avaliação de risco e vulnerabilidade 
para priorização de atendimento pode ser feita na entrada ou 
no balcão de recepção da unidade; contudo, a avaliação de 
quando, onde e como aquela queixa será atendida deve ser uma 
decisão baseada em critérios não só biológicos, mas também de 
vulnerabilidade social.¹

 Uma das formas de classificar o risco clinicamente é através 
de algoritmos e protocolos, estes aliados à longitudinalidade e ao 
reconhecimento das vulnerabilidades facilita o direcionamento dos 
pacientes para atendimento no ambiente e no tempo adequados. 
1,3

 Um profissional de saúde que conhece o usuário, detém 
embasamento técnico e utiliza protocolos aliados à habilidade de 
comunicação e empatia, sempre será a melhor pessoa para tomar 
essa decisão. Entender que situações de demanda espontânea 
podem fortalecer vínculo e continuidade de cuidado, faz parte do 
papel dos trabalhadores da APS.

Processos de trabalho em que a recepção autorize ou 
“dispense” uma pessoa sem antes acolher e avaliar sua 
queixa,  utilizando apenas o horário da busca ou existência 
ou não de “vagas” na agenda, vão de encontro ao princípio da 
equidade.¹

O acolhimento com classificação de risco não visa separar 
entre quem vai ou não ser atendido, e sim garantir que todos 
sejam ouvidos e aqueles com maior risco, quer seja orgânico 
quer seja social, sejam atendidos com menor tempo de espera.

ESCUTA QUALIFICADA NA RECEPÇÃO PELA EQUIPE

 Protocolos podem ajudar no acolhimento seja ele realizado 
por técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde.³ Veja 
abaixo um exemplo de protocolo sugerido pelo PACK GLOBAL 
Adulto: Guia para profissional de saúde da Atenção Primária 
(Florianópolis, 2020).



o Garanta atendimento com médico/enfermeiro se situação 
de emergência óbvia: desmaio, convulsão, dor severa, não 
consegue respirar.
o Se não houver uma sensação de emergência óbvia, faça as 
seguintes perguntas respeitando a privacidade das pessoas: 
 • O que você precisa hoje: e/ou qual o motivo de sua 
consulta hoje?
 •Tem mais alguma coisa?
 •Você tem algum problema de saúde?
o Explique à pessoa que essas perguntas são necessárias 
para saber se ela precisa de atendimento urgente e qual o 
melhor profissional para atendê-la.

Pessoa está bem

A pessoa está com uma queixa/doente

Quer agendar uma consulta.

Pergunte: “Qual o motivo 
da consulta?”

Quer renovar a receita, 
fazer curativos, aplicar 
medicamento, atestado INSS, 
atestado de saúde/academia, 
queixa odontológica ou outra 
demanda.

o Garanta atendimento com médico/enfermeiro com urgência 
para pessoa (adulto ou criança) com um ou mais dos seguintes 
motivos:
 •Lentidão ou sonolência/não responde à voz ou ao 
estímulo;
 •Convulsionando ou teve convulsão nas últimas horas;
 •Desmaiado ou teve desmaio nas últimas horas;
 •Dificuldade de respirar ou falta de ar ao falar;
 •Dor no peito;
 •Dor de cabeça e também vomitando;
 •Agressivo, confuso ou agitado;
 •Vomitando sem parar;
 •Trauma no olho ou alteração visual súbita/recente;
 •Sangrando em qualquer local;
 •Bebê com menos de dois meses;
 •Corpo estranho em qualquer orifício;
 •Suicídio/overdose de medicamento/abuso de drogas;
 •Sofreu agressão sexual ou física;
 •Teve relação sexual desprotegida nos últimos dias;
 •Vomitando sangue ou tossindo sangue;
 •Queimaduras;
 •Fraqueza ou formigamento súbito de braço, perna e 
face;

o Verifique se o motivo é urgente (confira quadro vermelho):
 •Se sim, garanta atendimento com médico/enfermeiro 
com urgência;
 •Se não, agende consulta no próximo horário disponível 
para médico ou enfermeiro (de acordo com combinação da 
equipe).
o Em caso de dúvidas, discuta com enfermeiro ou médico.

o Verifique se demanda necessita ser resolvida no mesmo dia:
 •Se sim, discuta com profissional mais apropriado para 
resolver a demanda da pessoa (técnico de enfermagem ou 
enfermeiro ou médico ou dentista ou equipe NASF);
 •Se não, siga fluxos definidos pela equipa para cada 
demanda.
o Em caso de dúvidas, discuta com enfermeiro ou médico.



 •Trauma/acidente recente/bateu a cabeça;
 •Inchaço súbito da face;
 •Gestante com dor abdominal ou sangramento;
 •Manchas súbitas pelo corpo;
 •Ferimento;
 •Picada de animais venenosos.

Solicite avaliação imediata pelo técnico de enfermagem ou 
enfermeiro ou médico.

o Garanta atendimento com médico/enfermeiro no mesmo dia 
para pessoa (adulto ou criança) com um ou mais dos seguintes 
motivos:
 •Diarreia ou vômitos;
 •Febre;
 •Pele amarelada;
 •Ardência para urinar;
 •Corrimento do pênis ou da vagina;
 •Ínguas aumentadas;
 •Sangramento recente (não está sangrando na hora);
 •Azia ou dor de estômago recente;
 •Olho vermelho/coceira no olho;
 •Lesão no pênis ou na vagina;
 •Crise de ansiedade;
 •Dor de garganta ou resfriado ou gripe ou rinite;
 •Dor de ouvido;
 •Coceira ou alergias importantes;
 •Dor forte, mas não severa;
 •Crise de hemorroidas;
 •Dor de cabeça;
 •Tontura.

Em caso de dúvidas, discuta com enfermeiro ou médico.

Pessoa está com queixa, mas não necessita de atendimento 
com médico/enfermeiro com urgência ou no mesmo dia.

o Verifique se demanda necessita ser atendida no mesmo 
dia:
 •Se sim, discuta com o profissional mais apropriado 
para resolver a demanda da pessoa (técnico de enfermagem 
ou enfermeiro ou médico ou dentista ou equipe NASF);
 •Se não, agende consulta no próximo horário disponível 
para médico ou enfermeiro (de acordo com combinação da 
equipe).

Fonte: Adaptado de FLORIANÓPOLIS, Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, Gerência de Integração Assistencial, Departamento de Gestão 
da Clínica. PACK GLOBAL Adulto: Guia para profissional de saúde da Atenção 
Primária. Florianópolis, SC: Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 
2020

A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE – QUEIXA CERTA NO LUGAR CERTO
 O acesso é um dos atributos essenciais da Atenção Primária 
à Saúde e pensar maneiras de facilitar o contato dos usuários 
com os profissionais da Equipe de Atenção Primária é central 
no cuidado. Por muitos anos, o formato de acesso “fechado”, 
programático com horário de atendimento restrito, dificultou o 
acesso de quem mais precisava e facilitou o contato de pacientes 
“crônicos e controlados”.
 Pensar em uma APS forte é pensar em uma APS onde o 
usuário e seus familiares consigam utilizar e recomendar para 
conhecidos.



O agendamento facilitado, de 
preferência com opção não presencial 
– e-mail, WhatsApp, telefone, serviço 
de atendimento pré-clínico, horário de 
funcionamento estendido (por exemplo: 
7h às 19h sem fechar para almoço) e 
sem divisão de dias de atendimento 
para demandas programadas ou 
espontâneas, o acesso poderá ser 
ampliado, se tornando mais acessível. 

Fonte: Freepik.

 À medida que os profissionais da APS reconhecem 
seu papel, podem encaminhar, quando necessário de maneira 
diretiva, para o local adequado no tempo apropriado. Ao 
realizar o acompanhamento e encaminhamento de maneira 
apropriada fortalecemos a coordenação do cuidado. 

 Outro ponto essencial para uma APS Forte é o atributo 
da Integralidade, e é de extrema importância que tanto quem 
trabalha na APS quanto os usuários entendam o que é possível 
de ser realizado nesse nível de atenção. Desde os atendimentos 
clínicos e procedimentos que são possíveis na APS até o nível de 
complexidade que é possível atingir. Desde quais atendimentos 
clínicos e até qual complexidade, até quais procedimentos.

 No seu município existe Carteiras de Serviço de Saúde? Já 
pensou em propor uma carteira de serviços para a sua região? 
A Carteira de Serviços é o documento ordenador da APS no 
âmbito municipal, que revisa e define normas e diretrizes para o 
funcionamento das equipes e dos serviços de atenção primária. 

Para Saber Mais sobre as carteiras de serviços disponíveis 
você pode acessar:
 • Carteira de Serviços do estado do Rio de Janeiro
 •Novas possibilidades de organizar o Acesso e a Agenda 
na Atenção Primária à Saúde 
 •Carteiras de serviço em Atenção Primária em Saúde 
- versão completa e versão resumida para profissionais de 
Saúde e gestores.
 •Carteiras de serviço em Atenção Primária em Saúde - 
versão para a população.
 •Informações no site do Ministério da Saúde.

Conheça os protocolos de encaminhamento do Ministério da
Saúde e também os critérios clínicos que sugiram 
encaminhamento para o especialista através do app Regula 
SUS, disponível pra download.
 
Para agendar consultas na sua unidade, é possível acessar 
por telefone ou WhatsApp, conheça diferentes formatos de 
agendamento e acesso:
 •Manual de acesso e agendamento e uso de 
Smartphones em Centros de Saúde
 •A Unidade 4 do curso de Rastreamento da UNA-SUS 
traz uma interessante discussão sobre modelos e construção 
de agenda. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/137240/DLFE-228987.pdf/1.0
http://arquivos.leonardof.med.br/SaudeCuritiba_CartilhaAcessoAvancado_2014-06-05.pdf
http://arquivos.leonardof.med.br/SaudeCuritiba_CartilhaAcessoAvancado_2014-06-05.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/casaps_versao_profissionais_saude_gestores_completa.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/casaps_versao_profissionais_saude_gestores_resumida.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/casaps_versao_populacao.pdf
https://aps.saude.gov.br/noticia/6694
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufrgs.telessauders.RegulaSUS
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufrgs.telessauders.RegulaSUS
http://bit.ly\manualwhats
http://bit.ly\manualwhats
https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/164858/mod_resource/content/37/Rastreamento/index.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Neste recurso, você compreendeu o acolhimento e a 
classificação de risco para o atendimento à demanda espontânea 
no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
 A classificação de risco é um processo dinâmico de 
identificação dos pacientes que necessitam de tratamento 
imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde e/
ou grau de sofrimento. 
 A avaliação com classificação de risco tem mostrado 
eficácia na organização do processo de trabalho das equipes 
de saúde.  Contudo, ainda é necessário ampliar a discussão e a 
utilização desta ferramenta no âmbito da APS para que se possa 
determinar suas vantagens e desvantagens na operacionalização 
do cuidado. 

Até a próxima!
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