
Alterações de SSVV, 
Exame Físico, 

Estado Nutricional 
ou Queixas

Usuário sem queixas
Suspeita ou 

confirmação de 
violência

Usuário tabagista

Uso excessivo de 
alcool, substâncias 

psicoativas e/ou 
portador de 

transtornos mentais 
ou sofrimento 

emocional

Relato de relação 
sexual 

desprotegida e/ou 
sinais e sintomas 

de IST

Usuário com 
outras queixas

Orientar a prevenção 
primária, (2) e a 
participação nos 
grupos da US. 

Orientar prevenção 
primária (2), 

Oferecer Programa 
de Controle do 

Tabagismo

Seguir protocolo 
PEP e/ou IST

1. Usuários que desejam fazer vasectomia devem participar do grupo de planejamento familiar na US. Critérios: ser maior de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Exames que poderão ser solicitados na consulta do Enfermeiro: Perfil lipídico aos usuários acima de 35 anos com fator de risco.O rastreamento para o CA de Próstata (PSA) 
deverá ser realizado após ampla discussão de riscos e potenciais benefícios, em decisão compartilhada com o paciente - Orientação SBU 2018. Encaminhamento para os 
grupos de atividade física, adoção de hábitos de vida saudável e avaliação odontológica.
3. Usuário com sinais e sintomas compatíveis com suspeita de alterações na próstata: encaminhar para avaliação médica na U.S.  

Seguir protocolo de 
violência (REMUS) e 

proceder a  
notificação

Encaminhar para consulta 
médica e/ou equipe 

multiprofissional conforme 
a necessidade, para 

seguimento do cuidado

Homem chega na 
US

Usuário com 
queixa Urológica 

(3)

Acolhimento e  oferta do 
cardápio de serviços da 
US, inclusive verificação 

da situação vacinal, 
Avaliação odontológica e 
Planejamento Familiar.

Possui atividade 
agendada?

Encaminhar para 
atividade 

programada

Classificação de 
risco por 

profissional de 
nível superior 

(exceto Assistente 
Social)

Consulta do 
Enfermeiro

Realizar as 
orientações 

pertinentes  e 
solicitar exames 

Sim

NÃO

Realizar as orientações 
pertinentes e encaminhar para 
consulta médica e/ou equipe 

multiprofissional e/ou Serviço de 
Saúde Mental (CAPS CAPS AD)  

conforme a necessidade

Abordagem em 
Saúde Sexual e 

Reprodutiva, com 
orientações (1)

Oferta de Testes 
Rápidos


