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Introdução 

O tema escolhido tem a ver com a necessidade de se
discutir os processos de trabalho na Atenção Básica,
analisando também o acolhimento e a classificação de
risco como realidades e desafios impostos aos
profissionais da enfermagem nas unidades de atenção
primária à saúde.
O estudo pretende realizar uma revisão de literatura
que demonstre os princípios e conceitos do
acolhimento na atenção primária à saúde, avaliando
especificamente questões sobre o acolhimento e a
classificação de risco.

Em termos gerais, pretende-se descrever sobre a
implantação do acolhimento e classificação de risco
nas unidades básicas de saúde, avaliando os desafios
impostos ao profissional de enfermagem para que o
modelo assistencial torne-se de fato uma realidade
nesse ambiente, e, especificamente: contextualizar
historicamente os princípios e conceitos do
acolhimento e classificação de risco como técnica em
enfermagem; identificar os princípios norteadores
preconizados pelo Ministério da Saúde do Brasil;
verificar as possibilidades e desafios da aplicação dos
princípios e conceitos nas Unidades Básicas de Saúde.

Objetivos

De acordo com os objetivos propostos no presente
estudo, escolheu-se como técnica de análise a
pesquisa bibliográfica. Foram encontradas 24
publicações de caráter cientifico sobre o assunto e
após a análise e avaliação da qualidade do material
foram selecionadas 15 fontes para serem utilizadas no
presente trabalho, dentre as quais três fontes são
publicações e cartilhas do Ministério da Saúde sobre as
políticas de humanização e o acolhimento.

Metodologia 
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Desenvolvimento

Considerações finais
Em resumo, o estudo busca demonstrar a relevância do
acolhimento com classificação de risco no contexto da
atenção básica à saúde, atribuindo ao enfermeiro a
responsabilidade para realizar este importante desafio.

O estudo desenvolve-se através de três abordagens
principais, quais sejam:
a) considerações sobre o acolhimento na atenção
primária à saúde, onde há uma breve contextualização
sobre a estrutura da atenção primária à saúde,
identificando que a proposta do acolhimento é um dos
modelos de atenção.
b) o acolhimento como proposta para o atendimento e
as atribuições do enfermeiro, onde encontra-se
conceituado o “acolhimento” e atribuído ao enfermeiro
esta prática.
c) acolhimento e classificação de risco, onde se analisa a
ferramenta da classificação de risco dentro do contexto
do procedimento de acolhimento.

mailto:elisa.figueiredo@yahoo.com.br

