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Introdução  

A qualidade do Sistema de saúde no Brasil passa 
atualmente pela efetividade ou não dos serviços 
prestados na atenção primária, dessa forma este 
trabalho vem apresentar a experiência da UBS 
Cafezal na implantação do protocolo de 
“Acolhimento com Classificação de Risco”, 
ferramenta estratégica voltada à sistematização 
da assistência prestada à demanda espontânea, 
com objetivo de assistir os usuários de forma 
integral e equânime. 

Apresentar a importância da implantação do 
acolhimento com classificação de risco nas 
unidades de atenção primária de saúde (APS) a 
partir do relato da experiência bem sucedida na 
UBS Cafezal. 

Objetivo 

O protocolo vem se mostrando eficaz no sentido 
de sistematizar a assistência prestada aos 
usuários, organizando a demanda a partir das 
prioridades, alem disso é possível observar o 
envolvimento de toda a equipe na assistência, 
equipe esta que se mostra mais qualificada e 
embasada teoricamente e tecnicamente na 
aplicação do protocolo. 

Resultados 

Esse é um estudo de caráter descritivo e analítico 
que tem como foco a implantação do acolhimento 
com classificação de risco na UBS Cafezal. Este 
protocolo trabalha com a avaliação sistematizada 
na sintomatologia apresentada pelos usuários no 
momento do acolhimento, definindo após essa 
avaliação uma classificação que determinará um 
atendimento imediato ou não. 

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 
O “Acolhimento com Classificação de Risco” é uma 
ferramenta inovadora na assistência prestada na 
atenção primária, pois qualifica e organiza o 
serviço, além de proporcionar segurança técnica-
científica a quem o executa. 

A tecnologia de Avaliação com Classificação de 
Risco pressupõe a determinação de agilidade no 
atendimento a partir da análise, sob a óptica de 
protocolo pré-estabelecido, do grau de 
necessidade do usuário, proporcionando atenção 
centrada no nível de complexidade e não na ordem 
de chegada. Abaixo a tabela apresenta uma 
amostragem do mês de maio/2010 na UBS 
Cafezal: 
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