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1-APRESENTAÇÃO 

 

O acolhimento deve ser realizado por todos os membros da equipe, 

inclusive pelo pessoal administrativo. No caso dos trabalhadores dessa 

área, haverá os direcionamentos para os serviços apropriados dentro da 

UBS, bem como a identificação prévia, mesmo de forma empírica dos 

casos que requerem mais atenção durante a recepção do usuário.  No 

entanto essa ação não substitui a avaliação do profissional de saúde, esta 

só tem apenas caráter auxiliar.  O profissional de saúde posteriormente 

fará uma escuta qualificada para ordenar as sequências  dos  

atendimentos. 

A escuta qualificada tem como intuito manter a privacidade do 

usuário e para tanto é escolhido um local reservado para o relato das 

queixas. Além de propício, facilita o levantamento de dados iniciais, visto 

que, muitos usuários não querem revelar sua enfermidade para outras 

pessoas. É uma oportunidade para levantar outros temas e para observar 

os sinais não verbais, podendo inclusive, coletar informações do histórico 

de doenças, como também a realização de procedimentos preventivos e 

de promoção. 

Cabe reforçar que a classificação não é procedimento de exclusão e 

sim uma forma de ordenar e reduzir as iatrogenias nas salas de espera. 

Esse instrumento traz mais segurança aos profissionais da atenção 

primária e consolida a equidade nos atendimentos. 

A classificação de risco separa a princípio dois grandes grupos: os 

agudos (com complicação e sem complicação) ou crônicos agudizados 

(atendimento prioritário ou para ser atendidos no dia) e não agudos (os 

programados que podem ser agendados). As cores determinadas para os 
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casos agudos com complicação ou crônicos agudizados são as cores 

vermelha e amarela, porém a cor azul se enquadra em alguns poucos 

casos dessa condição, visto que, está cor define que além do médico, o 

enfermeiro poderá atender de acordo com a portaria de prescrição 

baseada nos protocolos do Ministério da Saúde de alguns casos. As cores 

verde e eventualmente a azul define os casos não agudos ou agudos não 

complicados, ou seja, aqueles casos que podem ser agendados.  

Como dito antes a cor azul pode ser tratada como aguda e não 

aguda, dependendo do grau de vulnerabilidade essa cor será priorizada no 

atendimento do enfermeiro. 

É utilizada também a cor preta para aqueles atendimentos que 

requerem encaminhamentos imediatos e atendimentos urgentes. 

Outro aspecto relevante é daqueles atendimentos que podem ser 

realizados no momento da classificação de risco, como um teste de 

gravidez em uma mulher com amenorréia. 

Portanto o presente instrumento visa direcionar os trabalhadores 

de saúde na rotina de classificação de risco dos trabalhadores da UBS 

Hugo Porfírio da Mota, melhorando o acesso da população e 

humanizando o atendimento nesse serviço de saúde.  
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2- OBJETIVOS DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
NA UBS – HUGO PORFÍRIO DA MOTA 

 

1. Garantir o acesso a TODOS que procuram a UBS; 

2. Ordenar os atendimentos por critério de avaliação de risco e não 

por ordem de chegada; 

3. Abreviar o tempo entre a chegada do usuário em situação crítica e o 

atendimento médico; 

4. Responsabilização integral da equipe desde a recepção até a saída 

do usuário da UBS; 

5. Fazer escuta qualificada e individualizada, garantindo a privacidade 

do usuário; 

6. Aumento do grau de satisfação do usuário. 
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3- CONCEITOS 

 

•  Demanda espontânea: todo usuário que busca atendimento sem 

está agendado; 

•  Demanda da rotina: consulta agendada, coleta de exames, 

atendimentos da farmácia, nebulização, procedimentos de 

enfermagem, vacina; 

•  Demanda do cronograma: é a demanda que está programada no 

cronograma de atendimento da Unidade; 

•  Demanda de urgência/emergência: usuários com risco mediato e 

imediato de morte; 

•  Agendamento de demanda do dia: são aqueles agendamentos 

provenientes da demanda espontânea de dias anteriores que não 

conseguiram a vaga; 

•  Agendamento programado: São os agendamentos de cuidado 

continuado (HAS/DM) ou de cronograma. 
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4 - FLUXOGRAMA CHEGADA DO USUÁRIO NA UBS HUGO PORFÍRIO 
DA MOTA 
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5 – PRIORIDADES PARA ESCUTA QUALIFICADA NA UBS HUGO 
PORFÍRIO DA MOTA 
 

1. Sofrimento ou risco de morte; 

2. Usuários de maior vulnerabilidade (física e emocional); 

3. Portadores de necessidades especiais; 

4. Idosos; 

5. Gestantes; 

6. Crianças. 
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6 – FUNÇÕES DA RECEPÇÃO DA UBS HUGO PORFÍRIO DA MOTA NA 
CHEGADA DO USUÁRIO 
 

•  Atender cordialmente e respeitosamente o usuário; 

•  Identificar previamente o risco de morte, encaminhando para 

equipe de saúde para atendimento imediato (solicitar aos familiares 

o CNS e o número do prontuário; 

•  Perguntar se o usuário pertence à área adscrita, caso não, entrar 

em contato com a Gerência para os devidos encaminhamentos; 

•  Identificar se o usuário é de demanda de rotina e orientá-lo para o 

setor correspondente; 

•  Solicitar ao usuário o número do CNS e o número do prontuário; 

•  Entregar o prontuário para o usuário encaminhando-o para a Sala 

de Atividade Coletiva. 
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7 – FUNÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UBS HUGO 
PORFÍRIO DA MOTA NA SALA DE ATIVIDADE COLETIVA 
 

•  Identificar as prioridades para escuta qualificada, atendendo esses 

usuários primeiro; 

•  Verificar sinais vitais, glicemia e peso anotando no prontuário; 

•  Preencher o cartão controle do hipertenso e do diabético, 

observando se tem medicamento liberado para encaminhar para 

farmácia, liberando assim o medicamento. Caso seja o último mês 

de entrega da medicação, encaminhar também esse usuário para 

recepção que fará o agendamento para o mês seguinte; 

•  Ordenar (priorizar) direcionando o usuário para uma sala, onde será 

respeitando a privacidade e realizando a escuta qualificada; 

•  Preencher a ficha do e-sus para escuta qualificada; 

•  Fazer palestra de educação e saúde e falar sobre as rotinas da UBS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA UBS H
 

PRETO

VERMELHO

AMARELO

VERDE

AZUL

11 

BS HUGO PORFÍRIO DA MOTA 

• Encaminhamento para o Hospital/UPA

• Tempo de atendimento: IMEDIATO

• Consulta médica com prioridade

• Tempo de atendimento: MENOS DE 2 HORAS

• Consulta médica sem prioridade para o dia

• Tempo de atendimento: NO MESMO DIA

• Consulta médica que pode ser atendido em outro d

• Tempo de atendimento: NÃO TEM LIMITE DE TEMP

• Consulta de enfermagem ou médica sem prioridade

• Tempo de atendimento: NO MESMO DIA OU SEM LI

 

ro dia

MPO

dade

M LIMITE DE TEMPO
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9 – CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA UBS HUGO PORFÍRIO DA MOTA 
 

PRETO VERMELHO AMARELO VERDE AZUL 

-Comprometimento das vias 
aéreas 
-Dispneia grave 
-Sinais de 
choque(taquicardia, palidez, 
hipotensão, diminuição de 
perfusão periférica) 
-Angiodema severo 
-Alteração do nível de 
consciência 
-Cefaleia intensa 
-Cefaleia com rigidez de 
nuca 
-Traumas e acidentes 
-Fraturas, luxações e 
entorses 
-Dor torácica com início 
súbito em menos de 1 hora 
-Queimaduras graves ou em 
crianças 
-Hemorragia ativa 
-Crise convulsiva ativa 
-Hiportermia 
-Dor abdominal aguda com 
sinal de defesa 
 

-Angiodema 
-Cefaleia ou tontura com 
alteração nos sinais vitais 
-Epilepsia com história de 
envenenamento ou trauma 
-PA maior ou igua a 180/110 
mmHg sem manifestação clínica 
ou menor que 80/40 mmHg sem 
manifestação clínica 
-PA maior ou igual a 140/90 
mmHg com manifestação clínica 
-Crise asmática 
-Febre maior ou igual a 39º C 
-Diarreia aguda com sinais de 
desidratação grave 
-Anúria ou oligúria 
-Disúria moderada ou intensa 
-Dor abdominal aguda sem sinal 
de defesa 
-Prostação e letargia em menores 
de 10 anos 
-Gestantes abaixo de 37 semanas 
com perda de líquido e/ou perda 
de sangue e/ou contrações 
-Gestantes com perda de sangue 
em qualquer idade gestacional 

-Prurido cutâneo 
intenso e/ou urticária 
devido a reação 
anafilática 
-Cefaleia moderada 
acompanhada de febre 
-Epilepsia com história 
de febre na criança sem 
tratamento de 
anticonvulsivantes 
-Garganta purulenta 
-Dor abdominal crônica 
-Dor aguda de 
moderada intensidade 
sem associação 
sistêmica 
- Febre maior do que 
38ºC e menor do que 
39º C 
-Atendimento para 
quadro agudo, não 
complicado que não dê 
para agendar nos 
próximos dois dias 

- Cefaleia leve não 
associada a infecção 
aguda ou problemas 
pressóricos 
-Atendimentos 
administrativos como 
atestados  
-Leitura de exames de 
rotina 
- Pacientes com história 
de urticária, angiodema, 
reações anafiláticas, 
mas sem sinais e 
sintomas de crises 
agudas 
-História de epilepsia ou 
crises recorrentes, 
porém sem sinais de 
crises recentes 
-Atendimento para 
quadro agudo, não 
complicado, que dê 
para agendar nos 
próximos dois dias 

- Parasitoses intestinais 
-Escabiose, pediculose, impetigo 
-*PA entre 140/90mmHg e 
160/100mmHg, sem 
manifestação clínica e sem 
história anterior de PA elevada 
-*Crianças de 2 meses a 4 anos e 
11 meses e 29 dias  com tosse 
e/ou febre e/ou taquipneia sem 
tiragem e/ou estridor 
-*Diarréia sem sinal de 
desidratação grave 
-Tosse com perda de peso há 
mais de 15 dias 
-Manchas com dormência 
-Corrimentos vaginais 
-IST 
-Planejamento Familiar 
-**Gestantes acima de 37 
semanas  com contrações e/ou 
perdas de líquidos 
 
*Pessoas que devem ser 
atendidas no mesmo dia 
**Pessoas que devem ser 
atendidas até 2 horas 
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10 – FUNÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UBS HUGO 
PORFÍRIO DA MOTA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 

•  Escutar o usuário privativamente; 

•  Identificar se a classificação é de cor preta. Se for, realizar os 

seguintes passos: 

o Levar o usuário para a sala de procedimento na maca ou 

cadeira de roda, 

o Solicitar ajuda para chamar o médico e o restante da equipe 

de saúde, 

o Ajudar na estabilização do usuário, 

o Entrar em contato com a gerência para solicitar o transporte 

para UPA ou Hospital, 

o Se necessário, fazer o acompanhamento durante o trajeto; 

•  Definir se o problema é agudo ou demanda de cronograma e 

classificar em vermelho, amarelo ou azul; 

•  Definir se o problema de saúde tem duração de mais de 4 dias ou de 

demanda administrativa ou para visualizar exame, geralmente 

situações que não ofereçam risco, classificar como verde; 

•  Encaminhar para a recepção o usuário já classificado para 

ordenação do atendimento; 

•  Fazer atendimentos de baixa complexidade ou curta duração, como 

a solicitação de um teste de gravidez. 
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11 – FUNÇÕES DA RECEPÇÃO DA UBS HUGO PORFÍRIO DA MOTA 
APÓS A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 

•  Ordenar os atendimentos seguindo pela sequência: vermelho, 

amarelo ou azul, verde ou azul; 

•  Os usuários com classificação vermelha devem ser atendidos até 2 

horas. Serão atendidos mesmo tendo usuários agendados no 

período; 

•  Os usuários amarelos serão ordenados após a classificação 

vermelha. Não terão prioridade em relação aos agendamentos, 

porém serão encaixados nos agendamentos dos faltosos; 

•  Dependendo da situação os usuários com classificação azul, serão 

ordenados para o atendimento do enfermeiro priorizando em 

relação aos agendamentos. De forma geral, os agendamentos tem 

prioridade em relação a classificação azul. Porém existe ainda outra 

possibilidade que será citada no item abaixo; 

•  Os usuários com classificação verde e azul, quando não houver 

possibilidade de atendimento no dia, pode realizar as seguintes 

ações: 

o Explicar o funcionamento do acolhimento, 

o Ver possibilidades de agendamento, 

o Ver possibilidade de transferência para outros serviços, 

o Pedir para o usuário comparecer em outro período para 

tentar uma vaga dos agendados que faltaram, 

o Pegar contato do usuário (telefone ou ACS) para informar 

quando vaga disponível; 

•  Informar o usuário a estimativa de tempo para o atendimento; 

•  Preenchimento de cabeçalho da ficha do e-sus do médico e do 

enfermeiro; 

•  Levar o usuário para a sala do enfermeiro ou médico, junto com o 

prontuário; 

•  Gerenciar as agendas do enfermeiro e do médico. 

 

 

 



 
 

 

 

12 – GERENCIAMENTO 
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NTO DA AGENDA: ORGANIZAÇÃO DO FL DO FLUXO 
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NTOS DA UBS HUGO PORFÍRIO DA MOT MOTA 
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14 – HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS DE FUNCIONAMENTO DA UBS 
HUGO PORFÍRIO DA MOTA 
 

•  Sala de vacina: 

o Manhã: 8 horas às 12 horas, 

o Tarde: 14 horas as 16:30; 

•  Marcação e entrega de exames: 

o Manhã: 9 horas às 11:30, 

o Tarde: 15 horas às 16:30; 

•  Procedimentos de enfermagem (excetos os de caráter de urgência e 

emergência, de verificação de sinais vitais e classificação de risco): 

o Manhã: 8 horas às 12 horas, 

o Tarde: 14 horas às 17 horas; 

•  Atendimento da farmácia: 

o Manhã: 7:30 às 12 horas, 

o Tarde: 13:30 às 17 horas; 

•  Classificação de risco feito pelo técnico de enfermagem: 

o Manhã: 8:30 às 12 horas, 

o Tarde: 14:30 às 17 horas; 

•  Classificação de risco feito pelo enfermeiro: 

o Manhã: 7:30 às 8:30, 

o Tarde:13:30 às 14:30; 

•  Atendimento do enfermeiro: 

o Manhã: 8:30 às 12 horas, 

o Tarde: 14:30 às 17 horas; 

•  Atendimento e suporte na classificação de risco (médico): 

o Manhã: 7:30 às 12 horas, 

o Tarde: 13:30 às 17 horas; 

•  Atendimento de urgência e emergência: 

o Manhã: 7:30 às 12 horas, 

o Tarde: 13:30 às 17 horas; 

 


