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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Contribuir para minimização dos efeitos do aumento do número 
de atendimentos em diferentes graus de complexidade dos 
pacientes. 

A equipe de enfermagem. 

 
3. Terminologia 
N/A 
4. Diretrizes Normativas:  
4.1 Processo de Classificação de Risco 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Há profissional 
médico na unidade? 

Não 
 
2 

Sim 
 
3 

Enfermeiro 

Na eventual ausência de profissional, o 
enfermeiro da unidade deve avaliar o 
paciente e os caso graves - classificados 
como amarelos ou vermelhos - deverão 
ser comunicados a Central de 
Regulação /SAMU - 192, para que o 
médico regulador acompanhe o caso, 
seja por transporte do paciente a outra 
unidade, ou através do envio de um 
suporte avançado; 

2 Iniciar procedimentos de 
classificação de risco; 

 
 

Enfermeiro 

Os procedimentos que poderem ser 
iniciados pelo enfermeiro da unidade, 
até a chegada do médico, conforme 
rotina pré-estabelecida pela REMUS.  

Os pacientes com casos classificados 
como ambulatoriais e não urgentes, 
deverão ser orientados para dirigir-se a 
outra unidade de atendimento. 

IMPORTANTE: Nos casos de dúvida 
quanto ao grau de risco, o enfermeiro 
da Unidade deverá contatar o médico 
regulador da Central de Regulação.  

. 

3 Realizar a classificação de 
risco; 

 
 

Enfermeiro e/ou 
Profissional 

médico 

A classificação de risco deve ser 
realizada em salas individuais, 
discriminadas para adultos ou crianças,  
em ambiente privativo, com espaço 
físico humanizado e com tecnologia 
adequada com balanças, 
esfigmomanômetros, estetoscópio, 
termômetros, oxímetro de pulso e 
glicosímetro.  
Ver 5.1; 
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4 Encaminhar o paciente.  
FIM 

Enfermeiro Conforme classificação de risco Ver 5.2. 

 
 

 5.1. Após acolhimento e com base nas declarações feitas pelos pacientes em relação ao motivo pelo qual 
procurou o Centro de Saúde, classifique o risco. Avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, 
colocando-os em grau de prioridade de gravidade para o atendimento. 

Siga as instruções abaixo, para a classificação de risco, divididos por cores: 

         Pacientes, encaminhados diretamente à sala vermelha (emergência) que necessitam de 
Atendimento médico e de enfermagem imediatos. 

Situação/ Queixa 
 Politraumatizado grave; 
 Trauma Crânio Encefálico grave; 
 Estado de coma; 
 Suspeita e comprometimento da coluna vertebral; 
 Desconforto respiratório grave; 
 Dor no peito associado a falta de ar e cianose; 
 Perfurações no peito, abdômen e cabeça; 
 Crises convulsivas; 
 Intoxicações exógenas com sintomatologia e/ou alterações de sinais vitais; 
 Reações alérgicas com sintomatologia e/ou alterações de sinais vitais; 
 Tentativas de suicídio; 
 Queimaduras graves; 
 Parada cardiorrespiratória. 

Há muitas condições e sinais perigosos de Alerta, chamadas bandeiras vermelhas, que deverão ser 
levados em consideração pois podem representar condições em que o paciente poderá piorar 
repentinamente. 
 

 Acidentes com veículos motorizados acima de 35Km/h; 
 Forças de desaceleração tais como quedas e explosões; 
 Perda de consciência, mesmo que momentânea, após acidente; 
 Negação violentas das óbvias injúrias graves com pensamentos de fugas e alterações de discurso e 

ocasionalmente, com respostas inapropriadas; 
 Fraturas de 1ª e 2ª costela; 
 Fraturas 9ª, 10ª, 11ª costela ou mais de três costelas; 
 Possível aspiração; 
 Possível contusão pulmonar; 
 Òbitos no local da ocorrência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vermelho 
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Pacientes, que necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível , porém não 
correm risco imediato de vida. Deverão ser encaminhados diretamente a Sala de Consulta de Enfermagem. 

Situação/ Queixa 
 Cefaléia intensa (protocolo especifico); 
 Dor torácica intensa (protocolo de dor torácica); 
 Antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos; 
 Desmaio presencial; 
 Alterações dos sinais vitais me paciente sintomático; 
 Hemorragias importantes/ graves; 
 História de convulsão (pós-crise); 
 Dor abdominal intensa (protocolo de dor abdominal); 
 Crise asmática; 
 Sangramento vaginal com dor abdominal; 
 Trauma cranioencefálico leve; 
 Febre alta (39/40º C) com sintomatologia importante; 
 Diminuição do nível de consciência; 
 DM e HAS descompensado; 
 Gestante em trabalho de parto. 

 
 

Pacientes encaminhados com prioridade ao atendimento médico. 

Situação/ Queixa 
 Náuseas vômitos e diarreia persistente sem sinal de desidratação; 
 Idade superior a 60 anos; 
 Gestantes com complicações na gravidez exceto em trabalho de parto; 
 Pacientes escoltados; 
 Pacientes doadores de sangue; 
 Deficientes físicos; 
 Retorno com período inferior a 24 horas; 
 Impossibilidade de deambulação; 
 Vitimas de abuso sexual sem lesão grave ou agravo; 
 Estados de pânico, overdose sem alteração de SSVV; 
 Abscessos; 
 Intercorrências ortopédicas (entorse, suspeita de fraturas e luxações); 
 Pacientes com ferimentos deverão ser encaminhados diretamente para a sala de sutura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarelo 

Verde 
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Demais condições não agudas (não enquadradas nas situações/ queixas acima) e serão atendidas pelo 
Pronto Atendimento por ordem de chegada. 

Situação/ Queixa 
 Tosse sem outra sintomatologia associada; 
 Lesões de pele crônicas; 
 Troca ou solicitações de receitas; 
 Pedidos de atestado médico; 
 Pedido de encaminhamento para especialidades, sem agravos; 
 Doentes crônicos sem sintomatologia; 
 Retorno para avaliação de exames em período superior a 24 horas, sem sintomatologia; 
 Puericultura; 
 Solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos eletivos; 
 Pacientes com necessidade e acompanhamento clínico, social, nutricional, psicológico, etc. 

 
 

5.2 Encaminhamento dos pacientes conforme classificação de risco: 

Prioridades Tipo Classificação Procedimentos 

0 

Emergência, risco de morte ou 
agravo, será encaminhado 
imediatamente a sala de 
emergência 

São classificados como 
vermelho e serão atendidos 
pela equipe médica de 
enfermagem imediatamente. 

 Utilizar recursos 
de média 
complexidade, 
podendo ser 
encaminhados 
para unidade 
hospitalar de alta 
complexidade 
após 

1 

Urgência sem risco imediato de 
morte, será encaminhada a sala 
de emergência ou estabilização 

São classificados como  
amarelo: serão atendidos pela 
equipe médica e de 
enfermagem o mais rápido 
possível 

Utilizar recursos 
de média 
complexidade, 
podendo ser 
liberado após 
estabilização ou 
ser encaminhado 
para 
especialidade 
pertinente. 

2 

Não urgência, sem risco de 
morte, aguardará atendimento 
na sala de espera.  

Classificados com verde: serão 
atendidos pela equipe médica e 
de enfermagem, podendo ser 
encaminhado para o Serviço 
Social da unidade para 
orientações, para rede básica 
saúde para acompanhamento 
ou para especialidade. 

N/A 

Azul 
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3 

Não urgência, sem risco de 
morte, depende da demanda e 
de número de profissionais, 
podendo ser encaminhado a 
rede básica, ou serviço social da 
unidade ou ainda para 
atendimento médico. 

Classificados com azul. N/A 

 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS 
 Usuários atendidos sem que sejam consideradas as classificações de risco 
 Danos permanentes para o usuário 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado 
 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 

 
7. Referência Técnica 
RESOLUÇÃO SESAU nº 87, de 03 de agosto de 2009. 


