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1. Objetivos 2. Aplicação 
 
Contribuir para que os pacientes sejam diferenciados de acordo com 
sua necessidade de atendimento melhorando a qualidade e agilidade 
do serviço prestado. 
Contribuir para que os pacientes sejam orientados conforme as 
demandas após atendimentos da equipe multiprofissional melhorando a 
continuidade e resolutividade da assistência do serviço prestado. 
 

Equipe de enfermagem 

 

3. Diretrizes Normativas 
 
Nº 

ACAO 
(OQUE) 

ATRIBUIÇAO 
(QUEM) 

INFORMACAO COMPLEMENTARES 
(COMO) 

 
1 

Executar organização da sala 
de atendimento de 
enfermagem no início do 
período (manhã e tarde) 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Ver ENF.APS-IT-01 Organização da sala 
de atendimento de enfermagem 

 

2 

Iniciar chamada dos usuários 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Realizar acolhimento e escuta qualificada, 
chamando o usuário pelo nome completo 
ou nome social, conforme ordem de 
chegada ou classificação de risco 
conforme item 4.2. 

3 
Verificar  sinais  vitais    e 
antropometria 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Ver   ENF.APS-IT-02  Procedimentos na 
sala de atendimento de enfermagem 
e registrar dados no cartão/caderneta dos 
programas e ENF.APS-RG-01 – Registro 

de atendimento de enfermagem 

 

4 

Necessidade de 
verificar glicemia 
capilar? 

Sim 
 
6 

Não  
 
7 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Ver disposição geral 4.3 

5 Verificar glicemia capilar 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Ver ENF.APS-IT-09 Higienização 
Simples das Mãos e ENF.APS-IT-02  
Procedimentos na sala de atendimento de 
enfermagem e registrar dados no 
cartão/caderneta dos programas e 
ENF.APS-RG-01 – Registro de 
atendimento de enfermagem 

6 Encaminhar o usuário 
 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Encaminhar    usuário    para    aguardar 
atendimento     médico,     consulta     de 
enfermagem e odontologia.  

 
7 

Iniciar a complementação 
da agenda 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Realizar acolhimento dos usuários 
encaminhados da classificação de risco 
para complementação de agenda e iniciar 
no passo 3 do atendimento de 
enfermagem.  

 
 
  8 

Registrar      procedimentos 
realizados 

 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Registrar     todos     os     procedimentos 
executados com os dados aferidos (valor 
da PA, Peso, Altura, Temperatura, glicemia 
capilar quando verificada, entre outros)  
pela equipe no(s) Sistema(s) de 
Informação(ões) vigente(s), conforme 
registros no ENF.APS-RG-01 – Registro 
de atendimento de enfermagem 
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9 

Acolher o usuário para 
orientações após as 
consultas 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Verificar as demandas após os 
atendimentos realizados pela equipe 
multiprofissional.  

 
 

 
10 

Verificar solicitação de 
exames 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Orientar quanto agendamento e preparo 
dos exames solicitados; conforme 
ENF.APS-IT-05  
Verificar preenchimento dos formulários e 
orientar o usuário a requerer 
preenchimento adequado do profissional 
solicitante. 

 

 
 

11 

Verificar encaminhamentos 
para outros setores, 
agendamento com outros 
profissionais ou retorno;  

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Orientar quanto necessidade de 
encaminhamento para demais setores 
como sala de vacina, farmácia, recepção 
para agendamentos;  
Orientar quanto aos grupos de 
atendimento na Unidade ou agendamento 
com outros profissionais; 

12 
Verificar necessidade de 
Notificação  

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Atentar e realizar notificação para os 
agravos de notificação compulsória vigente; 

 

13 

Realize procedimentos 
solicitados pela equipe 
durante ou após 
atendimento  

auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Realizar procedimentos solicitados pela 
equipe como complemento da assistência 
como sinais vitais e registrar no ENF.APS-

RG-01 – Registro de atendimento de 

enfermagem, na caderneta dos programas 
e no sistema(s) vigente(s). 

 

14 

Receber, organizar e entregar 
exames laboratoriais; 

 
Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Receber dos exames laboratoriais 
impressos, arquivar nominalmente;  
Analisar os exames alterados e referenciar 
para enfermeiros e/ou proceder busca 
ativa conforme rotina da Unidade; 
Realizar busca ativa dos casos de 
recoleta; 
Entrega dos exames de rotina; 

 

   15 

Registrar      procedimentos 
realizados 

 
 

FIM 

Auxiliar e ou 
Técnico em 
enfermagem 

Registrar     todos     os     procedimentos 
executados pela equipe nas cadernetas 
dos programas, no(s) Sistema(s) de 
Informação(ões) vigente e programas 
vigentes para o acompanhamento dos 
usuários de acordo com necessidade da 
Unidade, conforme registros no ENF.APS-
RG-01 – Registro de atendimento de 
enfermagem 

 

4.Disposições 
Gerais 
 
4.1. Acolher o usuário na sala de atendimento de enfermagem – dirigir nominalmente (atentar para 
nome social), cumprimentar  e individualizar (isto transmite ao usuário uma sensação de ser 
importante para o profissional personalizando as relações)  
 

4.2.  Priorização do atendimento aos usuários 
    Serão priorizados: 

 De acordo com a classificação de risco do enfermeiro; 
 Alteração dos sinais vitais; 
 Gestantes, idosos e pessoas com deficiência; 
 Pacientes institucionalizados. 
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 4.3. Necessidade de Verificar Glicemia 
Em pacientes cadastrados no Programa de controle de hipertensão e diabetes que apresentem 
sinais e sintomas como: sudorese excessiva, pele “fria e pegajosa”, hálito cetônico, prostração, 
confusão mental e/ou vertigem; deverá ser verificada glicemia deste paciente. Orientar a 
participação no grupo de hipertenso e diabético para controle de glicemia capilar. 
Caso o paciente ainda não esteja cadastrado no Programa, realizar cadastro conforme 
recomendação desta secretaria de saúde. 
 

4.4 Sistemas de informação  
Os sistemas de informação (Hygia, ESUS, SISVAN, SISPRENATAL Web, SISCAN, PBF, etc) 
utilizados no município contem dados relevantes para o acompanhamento dos usuários e famílias 
na atenção básica. A responsabilidade da operacionalização será definida de acordo com a 
realidade (disposição de recursos humanos, fluxo de atendimento, etc) de cada Unidade, porém o 
conhecimento do manuseio de cada sistema é de suma importância das equipes, para 
planejamento e execução das ações, bem como traçar o perfil epidemiológico da área. 

 

5. 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 avaliações de risco; 
 Falta de dados relevantes ao acompanhamento do usuário/comunidade;  
 Danos permanentes para o usuário; 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 
 
 
6. Observação 

 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  
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