
Tipo de atendimento 

CAMPO ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO 

CONSULTA AGENDADA 

PROGRAMADA/CUIDADO CONTINUADO 

São consultas que constituem ações programáticas 

individuais, direcionadas para os ciclos de vida, doenças 

e agravos prioritários, as quais necessitam de 

acompanhamento contínuo. Como exemplo, o cuidado 

dispensado às gestantes, crianças, idosos, pessoas com 

doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes), etc. 

CONSULTA AGENDADA É toda consulta realizada com agendamento prévio. É 

oriunda da demanda espontânea ou por agendamento 

direto na recepção, de caráter não urgente e que não foi 

atendida no mesmo dia da procura, mas agendada para 

outro dia. Por exemplo, casos de lesões de pele, sem 

sinais flogísticos ou infecciosos; queixas inespecíficas de 

fadiga; cansaço; cefaleia crônica; mudança ou início de 

medicação anticoncepcional etc. 

ESCUTA INICIAL/ORIENTAÇÃO Refere-se à escuta realizada por profissional de nível 

superior no momento em que o usuário chega ao 

serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas 

percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos 

dentro da UBS. Durante o acolhimento e a escuta, o 

profissional, quando possível, irá resolver o caso por 

meio de orientação. Caso contrário, poderá ser realizada 

a classificação de risco e análise de vulnerabilidade para 

as devidas providências, por exemplo, encaminhamento 

para consulta no mesmo dia ou data posterior. 

CONSULTA NO DIA É a consulta que é realizada no mesmo dia em que o 

usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode 

representar também a consulta realizada no dia por 

haver disponibilidade na agenda do profissional. Como 

exemplo, quadros com sintomas de dor de grande 

intensidade ou que não têm indicação de aguardar 

agendamento para outro dia, como dor lombar, dor na 

garganta, sintomas urinários etc. Outra indicação de 

atendimento no mesmo dia pode estar relacionada com 

a vulnerabilidade social ou psíquica do usuário. 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA  É o atendimento realizado ao usuário 

quando há possibilidade de agravamento do quadro ou 

risco de vida e que determina a necessidade de 

assistência imediata para alívio do sofrimento físico 

e/ou psíquico, recuperação do estado de saúde, 

estabilização/suporte de vida e/ou encaminhamento a 

outro ponto da rede quando necessário. Como 

exemplos, casos de dor torácica, sintomas e/ou sinais 

neurológicos, urgência hipertensiva etc. 

Fonte: SAS/MS. 

 

 


