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Introdução: Um dos princípios constitucionais do SUS é equidade. Esse é um principio de justiça social onde se faz 
mais para quem mais precisa e menos para quem menos precisa. Entretanto, no dia a dia de trabalho, essa distinção 
fica muito complicada para o profissional. A escala de Coelho e Savassi se apresenta como uma escala que leva em 

conta critérios de enfermidades e sociais para definirmos famílias de risco de vulnerabilidade e, com isso, usar o 
princípio de equidade com maior fidedignidade. A escala de Coelho e Savassi estabelece basicamente 3 tipos de 
classificação: Risco Mínimo (R0 e R1), médio risco (R2) e Alto Risco (R3). Os agentes comunitários de saúde 

receberam capacitação sobre o assunto e treinamento prático sobre a escala. Objetivo: Descrever os resultados da 
categorização da escala de Coelho e Savassi nas famílias adscritas na UBS Rio Branco na cidade de Rolante. 
Metodologia: Estudo observacional, descritivo de análise situacional. Resultados: Em 2013, tinha-se 1658 famílias 
adscritas nas 2 equipes que trabalham na UBS Rio Branco. A Equipe A com 624 famílias e a equipe B com 1034 

famílias. Ao aplicarmos a Escala de Coelho e Savassi, verificamos o seguinte: equipe A com 609 famílias com escores 
R0 e R1, 97,5%; nove (9) famílias com escore R2 1,44% e 6 com escore R3 0,96%. Equipe B, com 1004 famílias 
com escores entre R0 e R1 97,09%; 19 com escore R2, 1,83% e 11 com escore R3, 1,06%. Conclusão: O uso da 

Escala de Coelho e Savassi permite uma classificação, entre critérios de saúde e sociais, para definir o risco de 
vulnerabilidade e organizar melhor a atenção domiciliar para as famílias de maior risco de vulnerabilidade pelas 
equipes de ESF do bairro Rio Branco do município de Rolante - RS. Palavra-chave: Visita domiciliar; Atenção 

domiciliar; Escala de Coelho e Savassi. 

 




