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RESUMO 

 

Objetivos: Compreender as competências que os enfermeiros necessitam adquirir e 

desenvolver para o acolhimento do cliente no serviço de emergência e a 

classificação de risco; descrever as competências que os enfermeiros apresentam 

na realização da classificação de risco em uma unidade de pronto atendimento; 

analisar as intervenções da enfermagem na classificação de risco do cliente 

considerando problemas evidentes e não evidentes; elaborar manual de orientações 

como proposta de educação em saúde para os clientes no serviço de emergência, 

para aprimorar o processo de acolhimento com classificação de risco. Metodologia: 

Estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa realizado no Serviço de 

Emergência Adulto de um Hospital Geral do interior do Estado do Rio de Janeiro. 

Foram realizadas 7 entrevistas semiestruturadas, concomitantes à observação não 

participante da pesquisadora. As entrevistas foram gravadas, transcritas na íntegra, 

analisadas e interpretadas de acordo com os referenciais teóricos de Perrenoud e 

Abdellah, utilizando-se da análise temática de Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense de Niterói sob o 

parecer nº 69905917.7.0000.5243. Resultados: Foram destacadas competências 

como: realização de procedimentos técnicos essenciais calçados em saberes 

científicos, proatividade, comunicação, relacionamento interpessoal e liderança. 

Apesar dos enfermeiros possuírem desempenho assistencial compatível à situação 

clínica apresentada pelo cliente, foi relatada a necessidade de maior suporte 

institucional relacionado à carga horária trabalhada, recursos humanos e instalações 

físicas.  A educação permanente e capacitação da equipe multidisciplinar foram 

apontadas como ponto crítico para a tomada de decisões, principalmente devido à 

moderada concordância entre a classificação dada pelo enfermeiro e aceitação pelo 

médico em certas situações. Considerações finais: Algumas competências 

requeridas são intrínsecas à pessoa do enfermeiro e acentuadas na prática 

profissional. Devem ainda estar associadas para garantir uma assistência de 

enfermagem de qualidade e minimizar a fragilidade quanto ao uso do fluxograma de 

atendimento. 

 

Descritores: Acolhimento; Enfermagem em emergência; Competência profissional. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Objectives: Understand the competencies that nurses need to acquire and develop 

for the reception of the client in the emergency service and the classification of risk; 

to describe the competences that nurses present in the accomplishment of the risk 

classification in a prompt care unit; to analyze the nursing interventions in the client's 

risk classification considering obvious and not evident problems; prepare guidelines 

manual as a proposal for health education for clients in the emergency service to 

improve the reception process with risk classification. Methodology: Descriptive, 

exploratory study with a qualitative approach performed at the Adult Emergency 

Service of a General Hospital in the interior of the State of Rio de Janeiro. There 

were 7 semi-structured interviews, concomitant with the non-participant observation 

of the researcher. The interviews were recorded, transcribed in their entirety, 

analyzed and interpreted according to the theoretical references of Perrenoud and 

Abdellah, using the thematic analysis of Bardin. The research was approved by the 

Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University of Niterói under 

opinion no. 69905917.7.0000.5243. Outcomes: Outstanding competencies such as: 

accomplishment of essential technical procedures based on scientific knowledge, 

pro-activity, communication, interpersonal relationship and leadership. Despite the 

fact that nurses have a care performance compatible with the clinical situation 

presented by the client, it was reported the need for greater institutional support 

related to workload, human resources and physical facilities. The permanent 

education and training of the multidisciplinary team were pointed as a critical point for 

decision making, mainly due to the moderate agreement between the classification 

given by the nurse and acceptance by the physician in certain situations. Final 

considerations: Some skills required are intrinsic to the person of the nurse and 

accentuated in professional practice. They should also be associated to ensure 

quality nursing care and minimize the fragility of using the care flow chart. 

 

Descriptors: Reception; Emergency nursing; Professional competence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Da temática à problemática 

 

Atualmente, existem muitos fatores que intervêm na qualidade do 

atendimento nos serviços de emergência e que são considerados de difícil 

resolução, tais como: superlotação; atendimento fragmentado; conflitos e 

assimetrias de poder; exclusão dos clientes1 na porta de entrada, entre outros. 

Esses fatores se constituem em fortes barreiras à qualidade por pleitearem 

investimentos financeiros elevados, grande esforço dos gestores e trabalhadores e, 

principalmente, empenho dos clientes em compreender os processos que envolvem 

a rede de atenção à saúde (BELLUCCI JUNIOR et al, 2015). 

Existem diversas escalas de classificação de risco em todo o mundo, como, 

por exemplo, NTS – National Triage Scale (Austrália), CTAS – Canadian Emergency 

Departament Triage e Acuity Scale (Canadá), MTS – Manchester Triage System 

(Reino Unido), ESI – Emergency Severity Index (Estados Unidos) e MAT – Model 

Andorra de Triatje (Espanha). Todas essas escalas têm o mesmo objetivo, qual seja, 

de realizar uma triagem adequada, definindo prioridades. No Brasil, um dos métodos 

adotados e reconhecidos pelo Ministério da Saúde é o protocolo de Manchester, que 

também realiza a triagem com classificação de risco aos clientes que procuram os 

serviços de emergência. A classificação é feita por indicação clínica e por cor, sendo 

que cada cor determina um tempo máximo para realização do atendimento 

(OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013). 

Visando melhorar a qualidade do atendimento em emergência hospitalar no 

Brasil, o Ministério da Saúde lançou, em 2004, a diretriz Acolhimento com 

Classificação de Risco (ACCR) como um dos instrumentos-chave para a 

modificação do processo de atenção aos clientes, almejando garantir os princípios 

do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, o ACCR é utilizado como uma 

ferramenta para melhorar os atendimentos das emergências, propondo que o cliente 

                                                           
1
 A denominação Cliente é utilizada nesta dissertação para todos os usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Está de acordo com a Portaria SAS (Secretaria de Assistência Social do Ministério da 
Saúde) 202, de 19 de junho de 2001. Considera-se, portanto a necessidade de criação de uma nova 
cultura de atendimento aos usuários dos serviços de saúde, e com o mais amplo respeito à vida 
humana, bem como aos direitos de cidadania daqueles que, eventualmente, façam uso deles 
(FIGUEIREDO, 2002 in QUELLUCI, 2009). 



13 
 

 
 

seja acolhido e atendido com base em critérios de avaliação de risco pré-definidos 

por meio da Consulta de Enfermagem. O ACCR busca garantir aos clientes a 

humanização da assistência, a acessibilidade e o atendimento mais acolhedor e 

menos excludente (BELLUCCI JUNIOR et al, 2015; LIMA NETO et al, 2013). 

Tendo essa diretriz como pano de fundo, o interesse pelo estudo surgiu a 

partir da experiência profissional da autora, que teve a oportunidade de atuar 

temporariamente no serviço de emergência, no serviço público e, posteriormente, 

dedicando-se à docência. Nesta realidade, a pesquisadora conviveu com uma alta 

demanda de clientes que recorriam ao serviço de emergência nas mais variadas 

situações, desde aquelas que caracterizam urgência e/ou emergência2, até 

situações de agravo à saúde que poderiam ser atendidas na rede de atenção 

básica.  

Vários estudos comprovam que a busca indevida pelos Serviços de 

Emergência mobiliza desnecessariamente recursos humanos e materiais 

especializados, reforça a desvalorização da ação preventiva e soluciona, 

paliativamente, os problemas de saúde da população. Como consequência, há 

agravamento tanto das condições de trabalho nestes serviços como também da 

qualidade da atenção prestada (SHIROMA, 2008; OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013; 

LIMA NETO et al, 2013). 

O profissional de saúde indicado para classificar os clientes de acordo com o 

seu estado clínico nos serviços de urgência e/ou emergência é o enfermeiro com 

treinamento específico. Este profissional está respaldado pela Lei nº 7.498 de 25 de 

junho de 1986 (Lei do Exercício Profissional de Enfermagem), que define a consulta 

de enfermagem como atribuição privativa do enfermeiro. Inclui a realização de 

procedimentos de maior complexidade, baseados em conhecimentos científicos e 

capacidade de tomar decisões rápidas. O enfermeiro deve orientar-se por protocolos 

padronizados pela instituição, escutar a queixa, os medos e as expectativas dos 

clientes, bem como identificar os riscos e vulnerabilidades (BRASIL, 1986; BRASIL, 

2004; COREN-RJ, 2016). 

                                                           
2
 URGÊNCIA é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial 

de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”; e EMERGÊNCIA como “a 
constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou 
sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato” (UNASUS/UFMA, 2015). 
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O enfermeiro deve ainda acolher a avaliação do próprio usuário e se 

responsabilizar para dar uma resposta adequada ao problema, conjugando as 

necessidades imediatas dos clientes com as ofertas do serviço. Portanto, o sucesso 

no atendimento oferecido depende tanto da qualidade técnica com que ele é 

realizado quanto da qualidade das interações entre os sujeitos que o fazem; no 

caso, o profissional e o cliente (LIMA NETO et al, 2013). 

Estudos afirmam que o enfermeiro está cada vez mais em evidência devido à 

conquista de seu espaço em diversas áreas da saúde. Isso contribui para um maior 

reconhecimento e valorização do profissional, que é destacado no contexto nacional 

e internacional. Além disso, assume um papel cada vez mais importante e decisivo 

para identificação mais precisa das necessidades do cuidado aos clientes que 

buscam pelos serviços de saúde. Isso se reflete na agilização dos processos, 

redução do tempo de espera nas filas e, consequentemente, em uma maior 

satisfação dos clientes nos serviços de emergência (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 

2013). 

Considerando as atribuições do enfermeiro, o Ministério da Educação, em 

2001, instituiu as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCN) e estabeleceu as competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas 

no seu processo de formação profissional, contemplando a atenção à saúde, a 

tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e 

educação permanente (BRASIL, 2001; MORAES, 2013).  

O conceito de competência agrega conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias ao profissional para exercer seu trabalho. Representa a capacidade de 

realizar algo mobilizando, integrando e aplicando os conhecimentos direcionados a 

uma situação real. É agir de maneira eficaz apoiado em conhecimentos e recursos, 

porém, sem limitar-se a eles (PERRENOUD, 1999). Assim, deseja-se que, ao final 

da graduação em enfermagem, os enfermeiros apresentem as competências 

necessárias para enfrentar situações de enfermagem em qualquer contexto, 

principalmente quanto à identificação precoce de sinais de gravidade e programar 

medidas que evitem a morte da pessoa até a chegada de ajuda especializada 

(MORAES, 2013). 

No município de Campos dos Goytacazes, segundo os indicadores de 

serviços especializados especificados como serviços de urgência e emergência do 
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Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, existem 18 instituições 

de pronto atendimento, das quais 13 são públicas. A maior oferta de serviços de 

urgência e emergência relaciona-se ao pronto atendimento geral, com tal 

característica. Os enfermeiros que trabalham na classificação de risco desses 

serviços devem atender a uma demanda com diferentes quadros de urgências e 

emergências – clínicas, cirúrgicas, obstétricas, pediátrico, entre outros. 

Este cenário soma-se às inquietações da pesquisadora deste estudo quanto 

às competências necessárias ao enfermeiro para atuação eficaz na classificação de 

risco na emergência. Portanto, investigar a formação do enfermeiro na área de 

classificação de risco e a forma como esse trabalho é desenvolvido na prática 

cotidiana contribuirá para a compreensão e discussão sobre o atendimento nos 

serviços de urgência e/ou emergência. A partir dessa discussão, que tem como 

objeto de estudo “as competências do enfermeiro na classificação de risco”, 

emergem como questões norteadoras: 

a) como os enfermeiros classificam o cliente no serviço de emergência de 

acordo com as situações do cotidiano assistencial? 

b) quais competências os enfermeiros julgam necessárias para atuação na 

classificação de risco? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral: 

a) compreender as competências que os enfermeiros necessitam adquirir e 

desenvolver para o acolhimento do cliente no serviço de emergência e a 

posterior classificação de risco. 

 

1.2.2 Específicos: 

a) descrever as competências que os enfermeiros apresentam na realização 

da classificação de risco em uma unidade de pronto atendimento; 

b) analisar as intervenções de enfermagem na classificação de risco do 

cliente considerando problemas evidentes e não evidentes; 
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c) elaborar manual de orientações como proposta de educação em saúde 

para os clientes no serviço de emergência, de modo a aprimorar o 

processo de acolhimento com classificação de risco. 

 

1.3 Justificativa 

 

Para melhor compreensão, preenchimento das lacunas do conhecimento e 

como forma de corroborar a temática em discussão, foi realizada uma revisão 

integrativa pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados eletrônicos 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), BDENF 

(Base de Dados de Enfermagem) e na biblioteca eletrônica de acesso aberto, 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online). A busca partiu da seguinte questão 

norteadora: “quais as competências do enfermeiro no acolhimento com classificação 

de risco nos serviços de emergência?”. 

Como estratégia de busca foi utilizada a terminologia em saúde consultada 

nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “enfermagem em emergência”, 

“acolhimento” e “competência profissional”. Foram estabelecidos como critérios de 

inclusão artigos em língua portuguesa e com recorte temporal entre 2013 e 2017 e, 

como critérios de exclusão, artigos que não versassem sobre as competências do 

enfermeiro na classificação de risco. 

Considerando o uso da associação dos descritores “enfermagem em 

emergência” AND “acolhimento”, a busca em cada base de dados localizou um total 

de 46 artigos. Com a associação dos descritores “enfermagem em emergência” AND 

“competência profissional” foram localizados 14 artigos, totalizando 60 artigos nas 

duas buscas.  

Após leitura do título, resumo e texto na íntegra, foram aplicados os critérios 

de exclusão, sendo então eliminados 35 artigos que não respondiam à questão do 

estudo, restando 25 artigos. Ao eliminar os artigos em duplicata nas bases de dados, 

restaram 18 artigos como amostra final, conforme esquema da Figura 1, p. 17: 
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Figura 1 – Fluxograma de busca dos artigos nas bases de dados 

 

 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

Quanto ao ano das publicações, pode-se observar que há predominância de 

publicações no ano de 2015, representado por 8 (33%), seguido respectivamente de 

2013 e 2016, ambos com 4 artigos (22%), finalizando com 2014 e 2017 com 1 artigo 

(06%), conforme Figura 2, p. 17. 

 

Figura 1 – Distribuição dos periódicos conforme ano de publicação 

 

Fonte: MENDONÇA (2019). 
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Entre os 18 artigos selecionados como amostra final (APÊNDICE 1, p. 76), 

verifica-se a prevalência de pesquisa qualitativa com pesquisa de campo, através de 

entrevistas semiestruturadas, estudo de caso ou análise documental. Observa-se 

também a predominância de artigos publicados no ano de 2015. 

Há predomínio de artigos que abordam diretamente o acolhimento com 

classificação de risco apontando temas como a definição e objetivos da classificação 

de risco, a estrutura física do setor, caracterização da demanda atendida nessas 

unidades, implantação do protocolo Manchester e, ainda, a percepção do enfermeiro 

e do cliente dos serviços de emergência. Essas questões apontam para os fatores 

que potencializam ou que fragilizam o processo de trabalho do enfermeiro no ACCR. 

Em relação aos artigos que articularam sobre as competências que o 

enfermeiro deve desenvolver, os resultados apresentaram que as competências 

técnicas e gerenciais devem estar associadas entre si, e ainda, às características 

inerentes à pessoa do enfermeiro, de modo a alcançar os resultados na abordagem 

ao cliente. 

Por fim, também foi identificada proposta para a construção de matriz de 

competências para o enfermeiro atuar nos serviços de emergência, tendo como 

pano de fundo as competências legais e os fatores que influenciam o ACCR. Dessa 

forma, a transposição dos resultados encontrados nos artigos foi determinante para 

responder ao objetivo do estudo. 

As competências descritas estão relacionadas às habilidades técnicas e 

habilidades gerenciais que, associadas, deverão auxiliar o profissional a prestar uma 

assistência de qualidade. Os resultados encontrados apontam principalmente para o 

despreparo dos profissionais, fragilidade no fluxo do ACCR e necessidade de maior 

apoio institucional. 

A atividade de ACCR oferece uma oportunidade de destaque e valorização 

para o enfermeiro, porém, é necessário que este esteja apto a executar suas 

funções de forma segura para o cliente. Nesse intento, é necessário treinamento e 

atualizações contínuas para que haja entendimento máximo sobre o protocolo do 

ACCR e articulação com os outros profissionais envolvidos. 
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1.4 Relevância 

 

O acolhimento nasce a partir das interações entre usuário/profissional de 

saúde e este estudo se faz relevante porque poderá servir como base para o 

direcionamento da assistência de enfermagem a partir das reflexões das 

competências necessárias ao profissional. Sob esta perspectiva, o estudo trará 

contribuições sob três aspectos: 

a) para o ensino de enfermagem, pois essa temática apresenta uma 

articulação com os conteúdos teóricos que devem ser abordados no 

ensino de graduação, podendo aumentar os conhecimentos científicos dos 

estudantes com relação à prática da enfermagem no setor de Acolhimento 

com Classificação de Risco na Emergência. Oferece, assim, 

oportunidades de reflexão para o docente e para os estudantes, dentro do 

contexto acadêmico da formação do enfermeiro; 

b) para a prática assistencial, pois o estudo explora as atividades cotidianas 

do enfermeiro, favorecendo o conhecimento e a compreensão da 

realidade vivida por enfermeiros que trabalham na classificação de risco; 

c) para a pesquisa, seja dos profissionais de enfermagem ou de áreas afins, 

pois ela se constitui em estímulo para os pesquisadores com interesse 

pela temática, possibilitando permuta com outros grupos de pesquisa. 

Dessa forma, ela poderá fomentar o surgimento de novas pesquisas 

referentes ao acolhimento na unidade de emergência.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Visando a uma melhor compreensão do objeto de estudo, ou seja, “as 

competências do enfermeiro na classificação de risco”, nesta revisão de literatura 

foram discorridos os seguintes aspectos: 

 

2.1 Atendimento em emergência hospitalar no Brasil 

 

Os serviços de urgência/emergência são responsáveis pelo atendimento dos 

portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica com a 

finalidade de possibilitar a resolução dos problemas de saúde dos clientes que os 

procuram. Esses serviços funcionam 24 horas, atuando como porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde – SUS, para situações de média e alta complexidade. Tais 

serviços têm como desafio oferecer uma assistência de qualidade em um ambiente 

em que as urgências propriamente ditas, as urgências do indivíduo e as urgências 

sociais se misturam (BRASIL, 2002). 

O Ministério da Saúde (2008) define:  

a) pronto atendimento como a unidade destinada a prestar, dentro do horário 

de funcionamento do estabelecimento de saúde, assistência a clientes 

com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de 

atendimento imediato;  

b) pronto-socorro é o estabelecimento de saúde destinado a prestar 

assistência a clientes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 

necessitam de atendimento imediato. Funciona durante as 24 horas do dia 

e dispõe apenas de leitos de observação; 

c) emergência é a unidade destinada à assistência a clientes, com ou sem 

risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato. 

O contexto histórico do atendimento de emergência tem como pano de fundo 

a criação do Socorro Médico de Urgência. O início das atividades de organização 

desse serviço aconteceu no Rio de janeiro, com iniciativa do poder público e das 

instituições privadas preocupadas com os acidentes nas ruas. Lopes (2009) cita que 

a primeira lei vetada data de 1893 pelo prefeito Pereira Passos do Distrito Federal e 

aprovada pelo Senado somente em 1902, iniciando as atividades apenas em 1904. 
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A partir da década de 1880, foi dada maior atenção na capacitação da equipe 

atuante no atendimento de Emergência. Em 1985, foi criada a Sociedade Brasileira 

dos Enfermeiros do Trauma (SOBET), que se constituiu na primeira associação de 

enfermagem especializada em trauma (SHIROMA, 2008; LOPES, 2009).  

Inicialmente, a população buscava o serviço hospitalar somente quando 

referenciado pelos médicos assistenciais domiciliares. Com o passar do tempo, esta 

atitude foi substituída pela procura espontânea ao Serviço de Emergência como 

sinônimo de atendimento rápido, o que levou ao esgotamento das emergências. Isto 

se deve em grande parte à incapacidade dos serviços de saúde da atenção básica 

em dar resposta à alta demanda de clientes (SHIROMA, 2008; MORAES, 2013).  

O estudo de Shiroma (2008) também relata que o esgotamento das 

emergências públicas é facilmente visualizado – seja pelas longas e constantes 

esperas por atendimento, pelo grande número de clientes internados, em situações 

totalmente improvisadas em macas ou cadeiras nos corredores; seja pela constante 

busca do usuário por atendimento no Setor de Emergência para resolução de 

problemas de baixa complexidade, visto que a rede básica de saúde mostra-se 

fragilizada para atender às necessidades primárias de saúde da população. 

O crescimento da demanda por serviços nesta área nos últimos anos ocorreu 

devido ao aumento do número de acidentes e da violência urbana e à insuficiente 

estruturação da rede assistencial, que tem contribuído decisivamente para a 

sobrecarga dos serviços de urgência e emergência disponibilizados para o 

atendimento à população. Frente a essa situação, vê-se a necessidade de ordenar o 

atendimento como forma de garantir acolhimento, atenção qualificada e resolutiva 

para as pequenas e médias urgências, estabilização e referência adequada dos 

clientes graves (LOPES, 2009). 

Em 2001, o governo, preocupado com o atendimento de urgência e 

emergência em hospitais, publicou pelo Ministério da Saúde uma cartilha contendo 

normas e orientações visando a: 

“Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para o 
Atendimento de Urgência e Emergência” tendo por objetivo “estimular e 
apoiar em cada estado, a organização e conformação de Sistemas de 
Referência Hospitalar no atendimento às urgências e às emergências”. Tais 
Sistemas englobam a assistência pré-hospitalar (APH), centrais de 
regulação, hospitais de referência, treinamento e capacitação das equipes 
de atendimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 
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Na tentativa de reestruturar o Setor de Emergência dos hospitais brasileiros, o 

Ministério da Saúde propôs o ACCR, um processo dinâmico que visa identificar o 

usuário que necessita ser atendido primeiro, ordenando os clientes conforme o grau 

de sofrimento, potencial de risco de vida ou agravos à saúde do usuário e não por 

ordem de chegada, facilitando o processo de trabalho no setor de emergência 

(BRASIL, 2004).  

Essa proposta prioriza o atendimento com qualidade e a participação 

integrada dos gestores, trabalhadores e clientes na consolidação do SUS. Os 

valores que norteiam esta política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos 

(clientes e profissionais de saúde), a corresponsabilidade entre estes, o 

estabelecimento de vínculos solidários, a participação coletiva no processo de 

gestão e a indissociabilidade entre atenção e gestão (BRASIL, 2004). 

A prática do Acolhimento com Humanização representa uma das diretrizes da 

Política Nacional de Humanização (PNH) que almeja a um melhor atendimento da 

população que procura por serviços de saúde, cujo principal objetivo é atender aos 

princípios do SUS. Nesse contexto, a humanização direcionada para os serviços de 

emergência promove muitos benefícios para maior satisfação dos clientes e dos 

profissionais que atuam nesses serviços (BRASIL, 2004; OLIVEIRA; GUIMARÃES, 

2013).  

Realizar acolhimento humanizado é assumir uma postura ética, eficaz e 

capaz de compartilhar saberes, problemas, anseios e necessidades daquele cliente 

que procura pelo serviço de emergência. Portanto, acolhimento se difere da triagem, 

pois não se trata apenas de uma etapa do processo assistencial, mas, sim, de uma 

metodologia que visa a promover um atendimento mais qualificado (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES, 2013). 

 

2.2 Importância do acolhimento do cliente no serviço de emergência com 

classificação de risco 

 

A triagem3 era utilizada, inicialmente, pelos militares para escolher soldados 

feridos em batalhas com o objetivo de estabelecer prioridades de salvamento. 

Soldados feridos eram classificados de acordo com as lesões que possuíam: 

                                                           
3
 Triagem vem do francês “triage”, que significa ato de separar elementos de um conjunto de acordo 
com determinados critérios (DICIONÁRIO INFOPÉDIA DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2017). 
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gravemente feridos, considerados não recuperáveis; os que necessitavam de 

cuidados imediatos e aqueles que poderiam aguardar tratamento com segurança. O 

objetivo da triagem era devolver o maior número de soldados para o campo de 

batalha o mais rápido possível. Hoje, os serviços reconhecem a necessidade de um 

método para classificar e identificar os clientes com necessidade imediata de 

cuidados (SHIROMA, 2008; MORAES, 2013). 

Desde que o primeiro Serviço de Emergência foi criado, a triagem é entendida 

com esta característica de exclusão, ou seja, de decisão de quem será e de quem 

não será atendido. Em contrapartida, a classificação de risco identifica aquele que 

necessita ser atendido primeiro, aquele que pode aguardar, e até mesmo aquele que 

pode ser encaminhado a outro serviço, sendo necessário realizar efetivamente o 

encaminhamento, de modo a garantir o atendimento do usuário (SHIROMA, 2008). 

Atualmente, muitos serviços de emergência convivem com grandes filas, onde 

as pessoas se submetem a um atendimento cujo critério de atendimento é a ordem 

de chegada em detrimento do quadro clínico, dos riscos e do sofrimento daqueles 

que aguardam na fila. Isso pode favorecer o agravamento de sua condição clínica, 

podendo ocorrer, às vezes, até a morte do usuário por falta de atendimento em 

tempo hábil. Foi nessa direção que se configurou o ACCR por meio da Política 

Nacional de Humanização, com objetivo de reduzir as filas, o tempo de espera e o 

risco de mortes evitáveis, além de priorizar o atendimento por níveis de gravidade 

(BRASIL, 2009; MORAES, 2013). 

A classificação de risco consiste em avaliar o usuário assim que ele chega à 

unidade, identificando as pessoas que necessitam de atendimento imediato e 

aquelas que podem esperar. É uma tecnologia que descongestiona o serviço, pois 

organiza o fluxo de atendimento dos clientes e reduz o tempo de espera para a 

consulta médica. O diagnóstico médico não é definido na classificação de risco; 

nesse momento, os sinais e sintomas são identificados, de forma que permita 

atribuir o grau de prioridade clínica no atendimento e o tempo máximo de espera 

recomendado. Dessa forma, o enfermeiro, pautado em dados clínicos, em 

informações objetivas – queixas dos clientes – e na experiência profissional, define a 

pessoa que necessita de atendimento imediato e aquela que pode esperar, 

prestando assistência com segurança (BRASIL, 2009; COREN RJ, 2011; SHIROMA, 

2008). 
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O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa uma ação de 

aproximação, um “estar com” e “perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar 

em relação com algo ou alguém. É exatamente no sentido da ação de “estar com” ou 

“próximo de” que queremos afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior 

relevância política, ética e estética da Política Nacional de Humanização da Atenção 

e Gestão do SUS. Portanto, para realizar um acolhimento adequado, deve-se 

prestar um atendimento com responsabilização e resolutividade e, quando for o caso 

de orientar o usuário e a família para a continuidade da assistência em outros 

serviços, requer o estabelecimento de articulações com esses serviços para garantir 

a eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2009).  

O acolhimento representa uma das diretrizes da PNH, pois busca por 

mudanças no modo de gerir e cuidar da saúde, visando atender o ser humano como 

um todo, respeitando sua integridade física, psíquica e moral – atendendo aos 

princípios do SUS e, ao mesmo tempo, garantindo o direito à saúde a todos os 

cidadãos brasileiros (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013). 

No Brasil, para atender à Política Nacional de Humanização e à Política 

Nacional de Atenção às Urgências, diversos protocolos de classificação de risco em 

urgência e emergência foram elaborados, tendo como referência o protocolo 

Manchester Triage System. O grupo composto por médicos e enfermeiros de um 

serviço de urgência, formado em 1994 e denominado Manchester, tinha o objetivo 

de estabelecer um consenso sobre a criação de normas de triagem em urgência. Foi 

criado, então, um método em que já no primeiro contato com o cliente o profissional 

possa lhe atribuir uma prioridade clínica, sem fazer qualquer menção ao diagnóstico, 

seguindo cinco passos: identificação do problema, coleta e análise da informação, 

avaliação e seleção de uma alternativa, implementação da alternativa selecionada e 

monitoração e avaliação (MORAES, 2013). 

Para operacionalizar a proposta de Acolhimento com Avaliação e 

Classificação de Risco, foi sugerido pelo Ministério da Saúde um fluxograma de 

atendimento para os setores de Emergências. Após o cliente ser atendido na 

classificação de risco, é encaminhado para atendimento médico, de acordo com a 

gravidade, seguindo cores. 

A cor vermelha representa classificação como emergência – alta prioridade – 

e o atendimento do cliente deve ser imediato. A categoria amarela significa urgência 
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– média prioridade – e há necessidade de atendimento médico e de enfermagem o 

mais rápido possível porque, apesar de não haver riscos imediatos de vida, existe 

potencial de evolução para complicações clínicas mais sérias. A cor verde – baixa 

prioridade – representa situação pouco urgente e seu respectivo atendimento deve 

ser no mesmo dia, não excluindo os dos primeiros cuidados. A classificação azul se 

refere à situação não urgente, presente em condições de saúde em que a pessoa 

não apresenta sinais de alerta, configurando um caso eletivo, que pode ser 

agendado e atendido numa Unidade Básica de Saúde (BRASIL, 2004; MORAES, 

2013). 

 

Figura 3 – Categorização do tempo de atendimento de acordo com as cores 

 

Fonte: (BRASIL, 2004; MORAES, 2013) 

 

A utilização da classificação de risco é importante nos serviços de urgência, 

uma vez que proporciona um atendimento mais justo aos clientes ao priorizar o 

atendimento da pessoa com maior risco. Permite, ainda, o diálogo entre os 

profissionais da equipe de pronto-socorro e entre a equipe de profissionais e os 

clientes, além de melhorar o acesso, aumentar a resolutividade e a agilidade no 

atendimento (MORAES, 2013). 

Os resultados esperados com a implantação do AACR são: diminuição do 

risco de mortes evitáveis; extinção da triagem por porteiro ou funcionário não 

qualificado; priorização de acordo com critérios clínicos e não por ordem de 

chegada; obrigatoriedade de encaminhamento responsável do usuário a outro 

serviço quando houver necessidade, garantido o acesso e aumentando a eficácia do 

atendimento; redução do tempo de espera; detecção de casos que se agravarão se 

o atendimento for postergado; melhoria da assistência nos serviços de 

urgência/emergência; diminuição da ansiedade e aumento da satisfação dos 
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profissionais e clientes, melhorando assim as relações interpessoais; padronização 

de dados para estudo e planejamento de ações (BRASIL, 2004; SHIROMA, 2008). 

 

2.3 Competência profissional e formação do enfermeiro 

 

Até o início das primeiras décadas do século XX, a educação brasileira era 

basicamente usada para reforçar a submissão das classes exploradas. Neste 

período, cabia à enfermagem, ainda não profissionalizada e atuando pela caridade, 

desenvolver atividades mais voltadas para o alívio da alma do cliente e alguns 

cuidados como os de higiene, de feridas, bem como o preparo de chás e de 

alimentos; lavagem de roupas e do ambiente (ANTUNES; SHIGUENO; MENEGHIN, 

1999).  

Eram profissionais que atuavam nas Santas Casas de Misericórdia, 

construídas para atender à população carente, já que aqueles que eram abastados 

eram tratados em casa, com médicos particulares. O trabalho da enfermagem 

estava sob a responsabilidade de congregações religiosas, não havendo ensino de 

enfermagem formal e sistematizado (ANTUNES; SHIGUENO; MENEGHIN, 1999). 

No século XIX, a enfermagem surge como profissão, com técnicas voltadas 

para o cuidado dos clientes, institucionalizada por Florence Nightingale, na 

Inglaterra, em duas categorias: “enfermeiras diplomadas” e “enfermeiras práticas”, 

esta última sendo incorporada ao mercado de trabalho sem qualificação profissional. 

A pedagogia de ensino predominante no período é a de condicionamento: aprender 

a fazer sem questionar o porquê (ARAÚJO, 2014).  

No Brasil, Araújo (2014) cita que as primeiras escolas de enfermagem tinham 

seus currículos focados na saúde coletiva, por conta das epidemias. A primeira 

escola de enfermagem no país foi fundada em 1890, onde atualmente é a 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Na época, a formação 

profissional durava dois anos e o reforço curricular era para a assistência hospitalar, 

ou seja, os poucos registros da época tornam a história da enfermagem no Brasil 

contraditória. 

Recorda-se, ainda, que na década de 1920 a enfermagem brasileira incorpora 

o modelo Nightingaliano, no qual a educação era tecnicista e não existia a 

preocupação com o crescimento intelectual das alunas – indicava mínimo de 
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conteúdo teórico e valorizava a aprendizagem por repetição de técnicas. Mesmo na 

década de 1930, com o manifesto da Escola Nova – que defendia uma concepção 

humanista do ensino –, a educação em enfermagem manteve-se fiel ao 

condicionamento de execução de técnicas para o atendimento da demanda 

(ANTUNES; SHIGUENO; MENEGHIN, 1999).  

É importante ressaltar que não era exigido do profissional de enfermagem o 

domínio do saber teórico ou dos conhecimentos filosóficos que sustentavam a 

prática: bastava executar as técnicas conforme lhes era ensinado. Dessa forma, o 

trabalhador de enfermagem desenvolvia um saber prático dissociado da realidade 

social, não desenvolvia senso crítico e, portanto, não possuía argumentos para 

questionar a exploração a que era submetido, perpetuando a enfermagem como 

classe dominada, explorada e desconsiderada (ANTUNES; SHIGUENO; 

MENEGHIN, 1999). 

O despreparo dos profissionais para atuarem na saúde era nítido desde a 

década de 1980, devido à divergência entre o que se ensinava em sala de aula e a 

realidade profissional. Com isso, houve uma intensa comoção de educadores em 

prol das transformações sociais. Dentre as teorias desenvolvidas, surgiu a 

pedagogia libertadora ou problematização – destacando o modelo educacional de 

Paulo Freire, que salienta a relação dialógica tanto entre alunos e professor, no 

âmbito acadêmico, quanto entre a população e os profissionais nas práticas 

educativas em saúde (SOBRAL; CAMPOS, 2012). 

Essa discrepância levou à elaboração e publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem – DCN, em 2001, com a ajuda 

da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, definindo o perfil do enfermeiro 

egresso como: 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 
científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e 
intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 
perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. 
Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano; 
Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na 
Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, p.37, 2001). 
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As DCN estabelecem as competências gerais a serem adquiridas durante a 

formação em enfermagem: atenção à saúde, liderança, comunicação, administração 

e gerenciamento, educação permanente e tomada de decisão (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2001).  

A proposta de formação baseada em competências pretende a mudança do 

paradigma da formação tradicional, tecnicista e biologicista para o desenvolvimento 

da promoção da saúde e de profissionais críticos, reflexivos, éticos, conscientes de 

sua função social e comprometidos com a cidadania. Se no seu início a enfermagem 

se apresentava como ocupação de caráter feminino, de abnegação, vocação e 

disciplina, que evoluiu para um trabalho tecnicista e cumpridor de tarefas, hoje o seu 

reconhecimento como profissão se orienta por outra vertente, a da competência 

profissional (MORAES, 2013). 

O perfil dos alunos e também da escola tem se transformado muito nas 

últimas décadas e, de acordo com os estudos de Barbosa e Moura (2013), essas 

mudanças impõem expectativas de desempenho cada vez mais elevadas. Destaca-

se também o fato de haver contextos educacionais diversificados no Brasil, que vão 

desde escolas onde os alunos ocupam grande parte de seu tempo copiando textos 

passados no quadro, até escolas que disponibilizam para alunos e professores os 

recursos mais modernos da informação e comunicação. Entre esses extremos de 

diversidade, encontramos escolas que estão no século XIX, com professores do 

século XX, formando alunos para o mundo do século XXI.  

A formação dos profissionais de saúde, inserida no contexto da formação dos 

demais profissionais, deve estar norteada pela definição de áreas de competências 

que possibilitem a atuação e a interação multiprofissional. As diretrizes gerais para a 

educação dos profissionais de saúde descrevem que o desenvolvimento de 

competências deve estar dirigido à busca da integralidade da atenção à saúde, 

contribuindo para a formação de um profissional que agregue aptidões para tomada 

de decisões, comunicação, liderança, gerenciamento e educação permanente 

(SILVA; SENA, 2006). 

No contexto de mudança do modelo pedagógico, o educador precisa refletir 

sobre o modo de avaliar a aprendizagem, inserindo-se de maneira crítica e 

consciente. Avaliar a aprendizagem baseado em competências requer a 

consideração não só dos conhecimentos adquiridos, mas também das habilidades e 
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das atitudes desenvolvidas pelos educandos e as esperadas no conjunto da 

proposta pedagógica (PRADO; PRADO; REIBNITZ, 2012). Torna-se necessário 

assumir o processo ensino-aprendizagem baseado numa concepção pedagógica 

crítico-reflexiva, que orienta as opções metodológicas dirigidas para mudar o 

centralismo do processo de ensino-aprendizagem no professor, para transferi-lo, 

responsabilizá-lo e ressignificá-lo no aluno. Isso objetiva o crescimento do aluno 

tomando como referência as competências profissionais a serem adquiridas, não se 

restringindo ao resultado do desempenho, porém, a partir deste, projetar estratégias 

que favorecerão o desenvolvimento das competências necessárias ao trabalho 

(SILVA; SENA, 2006). 

A mudança no processo de ensino-aprendizagem não é um trabalho fácil, 

pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional. Sobral e Campos (2012) 

dizem que, ao abandonar os métodos tradicionais de transmissão de 

conhecimentos, em que professor fala e os alunos ouvem, o professor assume uma 

posição de facilitador no processo de aprendizado. Desta forma, há necessidade de 

fazer com que o aluno seja protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo ainda 

o senso crítico diante do que é aprendido, bem como competências para relacionar 

esses conhecimentos ao que será visto no mundo real. Nesse sentido, as 

metodologias ativas podem ser compreendidas como formas de desenvolver o 

processo de aprendizagem, utilizando experiências reais ou simuladas com o 

objetivo de oferecer aos alunos condições de solucionar com sucesso os desafios 

oferecidos em diversos contextos (SOBRAL; CAMPOS, 2012; BERBEL, 2012). 

A pedagogia problematizadora, desenvolvida por Paulo Freire, é apresentada 

como persuasiva, onde o educador e o educando aprendem juntos, na qual a prática 

é orientada pela teoria e a teoria reorienta a prática, em um processo de 

aperfeiçoamento contínuo. Freire é citado como referencial para a pedagogia da 

problematização, na qual o diálogo é valorizado; ocorre a desmistificação da 

realidade e a estimulação da transformação social através de uma prática 

conscientizadora e crítica. Para a utilização deste método, os problemas estudados 

precisam de um cenário que aproxime o aluno da realidade que ele enfrentará, para 

que a construção do conhecimento ocorra a partir de experiências que realmente 

tragam um impacto significativo. Enfatiza-se que o engajamento do aluno é 

essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na 
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tomada de decisões, preparando-o para o exercício profissional futuro (SOBRAL; 

CAMPOS, 2012; BERBEL, 2012). 

Os novos métodos de ensino desafiam o professor diante da seleção de 

estratégias pedagógicas que possibilitem a participação ativa dos alunos. Por esta 

razão, o educador deve sempre estar criando situações de ensino e combinando 

diferentes métodos para aumentar o interesse do aluno e as possibilidades de 

aprendizagem, de modo a atingir os objetivos propostos (CANDIOTA et al, 2013, p. 

6055, tradução livre). Isso deixa claro que o processo de ensinar exige esforços 

tanto dos educadores quanto dos educandos e que, para esse processo trazer 

benefícios para ambos os lados, é necessário que o professor sustente seus 

conteúdos com elementos históricos, nexos internos e pesquisas científicas, bem 

como relacioná-los ao contexto em que se apresentam, pois não há ensino sem 

pesquisa nem pesquisa sem ensino. Portanto, aqueles que optam por negligenciar 

mudanças são os mesmos que negam as transformações sociais e não são 

interessados em desenvolver uma concepção crítica da realidade por parte dos 

indivíduos (SOBRAL; CAMPOS, 2012; BURGATTI et al, 2013; FREIRE, 2015). 

A formação de competências exige uma “revolução cultural” para passar de 

uma lógica do ensino para uma lógica de treinamento, onde as competências são 

construídas a partir do exercício de situações complexas. O ensino por 

competências precisa provocar o diálogo entre os conhecimentos disciplinares e a 

experiência do trabalho, potencializando as mudanças no processo formativo de 

maneira crítica e libertadora, trazendo em seu bojo os princípios fundamentais de e 

para uma educação profissional ampliada. O ensino por competências propõe uma 

união entre o conhecimento prévio dos educandos e a construção do saber mediado 

pelo educador, levando o educando a construir seus significados de aprendizagem 

conforme sua realidade (PERRENOUD, 1999; PRADO; PRADO; REIBNITZ, 2012). 

Os estudantes, portanto, devem ter a oportunidade de construir o conhecimento 

pautado em problemas da realidade concreta, articulando os saberes de diversas 

áreas, com base na interdisciplinaridade e na integração dos conteúdos e dos 

fazeres. Essa formação apresenta potencial para subsidiar um agir na complexidade 

e imprevisibilidade, características do cotidiano do trabalho em saúde (SILVA; 

SENA, 2006). 
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Para tanto, a articulação entre as disciplinas é fundamental para o ensino de 

enfermagem e formação do perfil profissional. Essa afirmativa ressalta que a 

importância do ensino e da formação envolve o conhecimento teórico e a 

capacidade intelectual de elucidar os problemas emergentes da profissão. Vale 

observar que a articulação de saberes envolve também o domínio de destrezas e 

habilidades técnicas, capacidade de observar e relatar a sintomatologia 

apresentada, análise e interpretação dos problemas de enfermagem e, ainda, a 

seleção de propostas de ação que servem à solução dos problemas de acordo com 

os propósitos e objetivos profissionais (QUELUCI, 2009). 

É necessário pensar na flexibilização do ensino e construir processos que 

ajudem a estruturar propostas mais adaptadas às exigências do mundo moderno e 

do futuro de incertezas; que se manifestem, também, com a introdução de novos 

conteúdos, mas, principalmente, que venham dar sentido ao estudante como sujeito 

que deve ser capaz de pensar com criatividade, que tenha autoestima, que possa 

enfrentar mudanças profissionais e que construa seus próprios valores (SILVA; 

SENA, 2006). 

Nesse contexto, pode-se indicar a necessidade de reorientar a formação 

profissional de enfermagem para a solução de problemas concretos e reais, como 

alternativa para desenvolver a capacidade de criar, recriar e projetar o novo na 

perspectiva de uma práxis criativa, permitindo o desenvolvimento do sujeito em sua 

multidimensionalidade. Porém, como exposto anteriormente, o desenvolvimento de 

competências exige criatividade do professor para criar situações-problema que 

sejam mobilizadoras e orientadas para aprendizados específicos. Isso demanda 

uma capacidade de renovação e de variação, pois as situações-problema devem 

permanecer estimulantes, surpreendentes e levar em conta a idade e o nível dos 

alunos, além do tempo disponível e das competências a serem desenvolvidas 

(PERRENOUD, 1999; SILVA; SENA, 2006). 

No caso da enfermagem – profissão que fornece cuidados a clientes em 

diferentes graus de complexidade –, é necessário estabelecer um plano de ensino 

para uma aprendizagem viva, que estimule o pensamento crítico-criativo. Assim, o 

uso das situações-problemas4 é citado como metodologia mais acertada para a 

                                                           
4
 Queluci (2009) traz a definição de situação-problema como o conjunto de circunstâncias da 
realidade espacial e temporal que comprometem a saúde de indivíduos, grupos ou comunidades e 
em cuja esfera sobrevém o encontro do profissional com seu cliente. 
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formação de um novo perfil profissional, já que ela serve de contexto ao 

desempenho das ações de enfermagem. Quando o trabalho da enfermagem é 

voltado para a compreensão de situações-problema do cliente, o objetivo principal é 

estimular a consciência crítica do profissional e, também, do estudante de 

enfermagem (QUELUCI, 2009). 

O estudante de enfermagem necessita desenvolver ou construir conceitos e 

também “aprender a pensar e pensar para aprender”, de modo a se tornar um 

profissional autônomo e habilitado no exercício de sua profissão – o que está 

diretamente ligado às estratégias e métodos de aprendizagem a que é submetido. 

Para tanto, cabe aos professores um esforço especial que favoreça a aprendizagem 

entre todos os envolvidos no processo e que promovam o raciocínio em torno dos 

problemas emergentes da prática e que podem se tornar complexos no plano das 

ações profissionais (ARAÚJO, 2014; QUELUCI, 2009). 

Assim, o papel do aluno é engajar-se, participar de um esforço coletivo para 

elaborar um projeto e construir, na mesma ocasião, novas competências. Essa 

participação dá o direito a ensaios e erros, e o aluno é convidado a expor suas 

dúvidas, explanar seus raciocínios, a tomar consciência de suas maneiras de 

aprender, de memorizar e de se comunicar, transformando-se, assim, em um prático 

reflexivo (PERRENOUD, 1999). 

Dessa forma, entende-se que a educação de enfermagem deve se destacar 

pela busca do cuidado integral, construído durante a formação a partir de 

referenciais crítico-reflexivos na definição da área de competências profissionais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Phillipe Perrenoud 

 

O referencial teórico escolhido para fundamentar a análise dos achados 

desse estudo é o Phillipe Perrenoud. Ele fala que os profissionais do ensino têm 

uma parcela expressiva de responsabilidade na realização nas mudanças e 

inovações práticas exigidas pelas instituições de ensino, uma vez que o estudante 

deve estar apto a se adaptar às exigências do mundo do trabalho atual. Para tanto, 

suas competências devem estar alinhadas com as demandas da sociedade 

moderna (PERRENOUD, 1999). 

Segundo Perrenoud (1999), a abordagem por competências considera os 

conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas conforme as necessidades, 

a fim de que se possam resolver determinadas situações-problema apresentadas na 

escola, no trabalho e fora dele. A competência pode ser definida como uma 

capacidade de agir de modo eficaz em uma situação, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor 

maneira possível, deve-se pôr em ação e coesão vários recursos cognitivos 

complementares, dentre os quais estão os conhecimentos (PERRENOUD, 1999). 

Definir as competências profissionais em determinadas profissões significa 

esclarecer o real papel dos trabalhadores e delinear seu campo de atuação, e ainda 

garantir padrões de formação, trabalho e conduta. No que se refere aos profissionais 

de saúde, deve-se acrescentar a essa definição a necessidade de incorporar uma 

análise prospectiva das práticas da profissão, em contextos de inovações 

tecnológicas, de mudanças nos serviços de saúde e no perfil epidemiológico e 

padrão demográfico da população (SILVA; SENA, 2006). 

Perrenoud aponta que, no decorrer de nossa experiência e de nossa 

formação, é que construímos e armazenamos o conhecimento, que nada mais é do 

que uma representação da realidade. Porém, “as competências manifestadas por 

nossas ações, não são apenas, conhecimentos, mas elas integram, utilizam ou 

mobilizam tais conhecimentos” (1999, p. 08). Para melhor explicar, o autor afirma 

que a competência não parte somente da obtenção de conhecimentos amplos em 
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uma determinada área, ou da memorização de seus conteúdos, mas, sim, que vai 

muito além disso. 

A prática reflexiva precisa estar vinculada à participação crítica, ou seja, exige 

que parte do problema seja considerado e refletido sobre a sua própria relação com 

o saber, com as pessoas, com o poder, com as instituições, tecnologias, o tempo 

que passa a cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as suas próprias 

limitações (PERRENOUD, 1999). 

Refletir sobre a prática apresenta-se, então, com dois aspectos 

complementares. Por um lado, indica a necessidade de interferência na prática, da 

sua modificação por um processo próprio, intrínseco à pessoa. Por outro lado, refletir 

a prática conduz o profissional a praticar a reflexividade, ou seja, dinamizar a 

vivência através de um processo recriador, adotando como perspectiva a 

possibilidade inerente de construção de um novo saber. Pressupõe um processo de 

busca interior que presume um distanciamento do senso comum, criando 

oportunidade para que os educadores adotem uma postura crítica de suas práticas e 

da estrutura na qual estão inseridos. Para tanto, a reflexão crítica exige que se 

coloquem dentro da ação, na situação, participando do caso, pois o educador – 

como mediador entre o educando e o conhecimento – deve ser um profissional 

reflexivo, comprometido com o processo educativo, integrado ao mundo e, 

principalmente, um eterno aprendiz, aquele que busca inovar e inovar-se. 

Desta forma, para que seja concretizada uma prática, é necessário um ensino 

reflexivo, e ainda, escutar e respeitar diferentes perspectivas, prestar atenção às 

alternativas disponíveis, indagar possibilidades de erro, procurar várias respostas 

para a mesma pergunta e refletir sobre a forma de melhorar o que já existe. Sendo 

assim, na concepção sobre reflexão profissional, o educador não é reduzido a uma 

mera estação de aquisição de competências, mas tido como pessoa ativa, que atua 

e reflete sobre a sua atuação com base nas competências desenvolvidas. 

O referencial escolhido acentua as competências julgadas prioritárias, por 

estarem de acordo com o novo papel do profissional e com a política educativa, 

consistindo em dez grandes famílias de competências: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
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4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

5. Trabalhar em equipe. 

6. Participar da administração da escola. 

7. Informar e envolver os pais. 

8. Utilizar novas tecnologias. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

10. Administrar sua própria formação contínua. 

Para melhor compreensão, a lista de competências trazidas por Perrenoud e 

a sua correlação com as competências necessárias ao enfermeiro para atuação no 

setor de classificação de risco do cliente na emergência, será tratada na seção 6, 

onde será apresentada a discussão desta pesquisa. 

 

3.2 Faye Abdellah 

 

Faye Glen Abdellah foi uma enfermeira que desenvolveu a primeira 

classificação relevante para a prática de enfermagem, elaborada nos Estados 

Unidos em 1960. Seu propósito maior aliava-se ao diagnóstico dos problemas dos 

clientes e sua coerência com o ensino de enfermagem, visto que nutria como desejo 

promover uma forma abrangente de cuidados de enfermagem, centrada no cliente, 

em suas famílias e voltada para a sociedade.  

Em 1960, Abdellah relacionou 21 problemas de enfermagem e seus princípios 

básicos, que acreditava que serviriam como uma base de conhecimento para a 

enfermagem. Ao longo de sua carreira, ela apoiou fortemente a ideia de que a 

pesquisa seria o fator-chave para ajudar a enfermagem a emergir como uma 

verdadeira profissão.  

De acordo com ela, os problemas de enfermagem correspondem a um 

processo que comporta elementos básicos da prática da profissão, a saber:  

a) domínio de destrezas e habilidades técnicas nos cuidados de 

enfermagem;  

b) capacidade para observar e relatar sintomas e reações dos clientes;  

c) capacidade para interpretar os problemas de enfermagem;  

d) capacidade para analisar problemas de enfermagem e para selecionar os 

cursos de ação que servem à solução dos mesmos;  
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e) articulação organizada entre os propósitos e os objetivos profissionais.  

Estes elementos são fundamentais na identificação dos problemas de 

enfermagem acerca do cliente hospitalizado, estando, quase sempre, relacionados à 

complexidade de situações-problema.  

Na perspectiva de facilitar a compreensão sobre o assunto, optou-se por 

utilizar esta lista de 21 problemas, elaborada por Abdellah, elencados a seguir:  

 

Quadro 1 – Problemas de enfermagem de Faye Abdellah 

1. manter boa higiene e conforto físico;  
2. promover atividades, exercícios, sono e repouso;  
3. promover segurança através da prevenção de acidentes, danos ou traumas, através da 

prevenção de infecções;  
4. manter mecânica corporal e corrigir deformidades (manter posição adequada ao cliente 

acamado, utilizar técnicas adequadas para transporte e movimentação do cliente);  
5. facilitar a manutenção de suprimento de oxigênio a todas as células do corpo;  
6. facilitar manutenção da nutrição de todas as células do corpo;  
7. facilitar as eliminações;  
8. observar equilíbrio hidroeletrolítico;  
9. Reconhecer as respostas fisiológicas do corpo às condições da doença: patológicas, 

fisiológicas e compensatórias;  
10. facilitar a manutenção de mecanismos e funções reguladoras (sinais vitais);  
11. facilitar a manutenção da função sensorial;  
12. identificar e aceitar expressões, sentimentos e reações positivas e negativas;  
13. identificar e aceitar a inter-relação de emoções e doença;  
14. facilitar a comunicação verbal e não verbal;  
15. promover o desenvolvimento de relações interpessoais produtivas;  
16. facilitar progresso para alcançar objetivos espirituais da pessoa;  
17. criar e/ou manter um ambiente terapêutico;  
18. conscientizar-se que o cliente é um indivíduo que possui necessidades físicas, emocionais e 

intelectuais; 
19. aceitar os melhores objetivos possíveis à luz de limitações físicas e emocionais;  
20. utilizar os recursos da comunidade como uma ajuda na solução de problemas oriundos da 

doença;  
21. compreender o papel dos problemas sociais como fatores que influenciam no aparecimento 

(causa, origem) da doença. 
 

Fonte: ABDELLAH, 1960 

 

Assim, a teórica classifica os principais problemas de enfermagem, alguns 

como evidentes e outros não evidentes, e afirma que o desenvolvimento das ações 

de enfermagem consiste na resolução desses problemas.  

De acordo com Abdellah, os problemas de enfermagem evidentes (overt 

nursing problem) condizem com condições enfrentadas pelo cliente e família, e nas 

quais o enfermeiro pode assisti-los, ou ajudá-los, mediante o desempenho de suas 

funções profissionais (por exemplo: em um cliente constipado, apresentando 



37 
 

 
 

abdômen distendido com dor, a palpação requer cuidado pela enfermeira para 

promover uma melhora na motilidade gastrointestinal), mas não é só isto.  

Um problema de enfermagem não evidente (covert nursing problem) consiste 

em uma condição oculta, escondida, encoberta, mas enfrentada pelo cliente, às 

vezes sentida pela família, e em face da qual a enfermeira pode assisti-los ao 

desempenhar suas funções profissionais (por exemplo: um indivíduo com 

comunicação verbal prejudicada relacionada a distúrbios emocionais). 

Sendo assim, a autora cita que: 

As necessidades de saúde do cliente podem ser vistas como problemas, 
que podem ser evidentes como uma condição aparente ou encoberta como 
uma condição escondida ou disfarçada. Como problemas encobertos 
podem ser de natureza emocional, sociológica e interpessoal, são 
frequentemente percebidos de maneira incorreta ou não percebidos. Assim 
mesmo, em muitas instâncias, a solução de problemas encobertos pode 
resolver também os evidentes. Tal visão dos problemas implica uma 
orientação centralizada no cliente. (ABDELLAH, 1960). 

 

Com isso, tendo em vista o fato de as situações dos clientes envolverem 

problemas de enfermagem evidentes e não evidentes, o enfermeiro deverá estar 

preparada para identificar esses tipos de problemas de enfermagem, apresentados 

pelos clientes, para que se possa proceder à prática do diagnóstico de enfermagem. 
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. 

Prodanov e Freitas (2013) explicam que a pesquisa qualitativa não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas porque usam como base a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados. Os autores também citam que, nesse tipo 

de estudo, o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e com o objeto de 

estudo e, por isso, necessita de um trabalho de campo mais intensivo. Os dados 

coletados retratam o maior número possível de elementos existentes na realidade, 

preocupando-se muito mais com o processo do que com o produto. 

Os dados foram tratados por meio da análise de conteúdo, na modalidade 

análise temática. Este tipo de análise propõe-se a conhecer a realidade que está por 

trás das palavras, das mensagens, discursos, biografias, textos literários, entrevistas 

ou resultados de observação, identificando suas características e fazendo 

inferências. A análise temática é uma modalidade de análise de conteúdo, que 

consiste em desvendar os núcleos de sentido que estruturam uma comunicação, por 

meio da leitura, exploração, compreensão e interpretação de dados textuais, 

relacionando-os com outras teorias – sendo, portanto, adequada às pesquisas 

qualitativas em saúde (MINAYO, 2007). 

 

4.2 Cenário do estudo  

 

O estudo foi desenvolvido no Serviço de Emergência Adulto de um hospital 

geral público de gestão municipal, de ensino, localizado no interior do estado do Rio 

de Janeiro, sendo referência para a região Norte Fluminense. Esse hospital atende 

aos níveis de atenção de média e alta complexidade e constitui referência nível 03 

do Ministério da Saúde para urgência e emergência desde 2003 (CNES, 2017). 

O Ministério da Saúde (2001) institui como referência nível 03 os hospitais 

gerais para atendimento geral das urgências e emergências clínicas, cirúrgicas e 

traumatológicas que desempenham atividades de capacitação, aprimoramento e 

atualização dos recursos humanos envolvidos com atividades meio e fim da atenção 
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às urgências e emergências. Estes hospitais devem, ainda, contar com recursos 

humanos e tecnológicos para acolhimento e atendimento dos portadores de danos e 

agravos caracterizados como pequenas, médias ou grandes urgências ou 

emergências, sejam de natureza clínica ou cirúrgica. 

O hospital onde este estudo foi desenvolvido foi fundado em 1952 e possui 

atualmente 180 leitos distribuídos nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 

Neurocirurgia, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Traumato-ortopedia, Terapia 

Intensiva Adulto e Pediátrica e Clínica Pediátrica. Possui, ainda, um serviço de 

Emergência Adulto e um Infantil, Ambulatório, Centro Cirúrgico e Centro de 

Esterilização, além do Hemocentro Regional. A única forma de atendimento é via 

Sistema Único de Saúde. Realiza uma média de 9 mil atendimentos por mês e opera 

com um quadro de cerca de 1,7 mil funcionários entre médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas e outros profissionais 

da área médica e administrativa. 

O Setor de Emergência Adulto fica localizado no andar térreo e atende cerca 

de 300 a 350 clientes/dia, principalmente politraumatizados. Possui 82 leitos, sendo 

8 destinados ao atendimento pediátrico, mas permanecem em média de 25 a 30 

clientes internados, aguardando disponibilização de leitos nas demais clínicas do 

hospital ou em outra unidade hospitalar; ou ainda para estabilização do quadro 

clínico5. 

A equipe de atendimento é formada por médicos clínicos e especialistas, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, assistentes 

administrativos, seguranças, copeiras e auxiliares de limpeza. A relação de 

enfermeiros é composta por 46 enfermeiros, sendo que 7 ficam responsáveis pelo 

setor de acolhimento com classificação de risco. Passam por este setor, em caráter 

de rodízio, médicos residentes e acadêmicos de enfermagem e medicina.  

 

4.3 Participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo são os enfermeiros que atuam no setor de 

emergência adulto; mais especificamente, no setor de acolhimento com classificação 

de risco da unidade hospitalar deste estudo. O recrutamento dos profissionais 

                                                           
5
 Quando os leitos já estão ocupados, os demais pacientes internados são acomodados em macas 
nos corredores ou poltronas na sala de medicação. 
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ocorreu por meio de convite oral mostrando o objetivo do estudo e o direito de 

escolha na participação da pesquisa, entrega e aceite do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2, p. 80). 

Os critérios de inclusão foram: enfermeiros do setor de acolhimento com 

classificação de risco. Os critérios de exclusão foram: enfermeiros de férias ou 

licença no período da coleta de dados. Não houve recusa em participar da pesquisa. 

Sendo assim, os sete enfermeiros que se encaixaram nos critérios de inclusão e que 

foram convidados a participar da pesquisa foram incluídos no estudo, atingindo, 

dessa forma, a totalidade da categoria presente na unidade hospitalar. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

A abordagem dos participantes da pesquisa ocorreu por solicitação e 

autorização prévia do hospital e, posteriormente, apresentação da pesquisa aos 

enfermeiros em serviço, que foram informados sobre os objetivos do estudo e todos 

os outros procedimentos nele envolvidos e, então, convidados a participar da 

pesquisa por meio da assinatura do TCLE. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas 

(APÊNDICE 3, p. 83), que ocorreram concomitantemente à observação não 

participante da pesquisadora com registro em diário de campo (APÊNDICE 4, p. 84). 

Estas foram realizadas no local e horário de trabalho dos participantes, gravadas em 

formato MP3, submetidas à audição dos próprios entrevistados para averiguação de 

conteúdo e, posteriormente, transcritas para fins de análise. As entrevistas tiveram 

uma média de 13 a 20 minutos de duração; e o fato de ocorrerem em paralelo à 

observação possibilitou o fornecimento de detalhes do cotidiano dos participantes e 

facilitou a contextualização do estudo. 

Na observação não participante, o pesquisador toma contato com a 

comunidade, o grupo ou a realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: 

permanece de fora. Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver 

pelas situações, faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a 

observação não seja consciente, dirigida e ordenada para um fim determinado 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 
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Neste caso, após apresentação dos objetivos do estudo aos participantes, a 

pesquisadora acompanhou o atendimento de cada enfermeiro e registrou em diário 

de campo a realização dos procedimentos e a classificação de risco dada de acordo 

com cada cliente. Quando o cliente era liberado para atendimento médico, a 

pesquisadora realizava as entrevistas. 

A entrevista é um encontro entre pessoas com o objetivo de conseguir 

informações sobre determinado assunto por meio de uma conversa de natureza 

profissional. A entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas; e 

o pesquisador utiliza um guia de tópicos com o intuito de garantir que todos os 

temas em questão sejam contemplados durante a conversa com o entrevistado. 

Como as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, as respostas 

também são mais facilmente categorizáveis (MINAYO, 2007; SEVERINO, 2016). 

 

4.5 Aspectos ético-legais 

 

A pesquisa com seres humanos envolve considerações éticas que visam 

garantir a integridade dos sujeitos envolvidos. Neste sentido, a garantia dos 

princípios da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça a todas as partes 

envolvidas, assim como os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 

científica, aos sujeitos de pesquisa e ao Estado, devem ser assegurados (BRASIL, 

2012). 

No caso desse estudo, a conduta da pesquisadora é norteada pela Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que propõe diretrizes e normas que 

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). O projeto 

de pesquisa foi encaminhado inicialmente à Assessoria de Pesquisas e Estágios do 

hospital para obtenção da declaração de anuência e autorização para execução da 

pesquisa (ANEXO A, p. 103) e, posteriormente, submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense de Niterói – CEP UFF através da 

Plataforma Brasil, aprovado com o parecer nº 69905917.7.0000.5243 (ANEXO B, p. 

104).  

Os participantes da pesquisa foram convidados a assinar o TCLE, sendo que 

uma das vias ficou em posse do participante e a outra permaneceu com a 

pesquisadora. 
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Os riscos decorrentes desse estudo estão relacionados à exposição dos 

participantes, desconforto e/ou constrangimento em compartilhar informações 

pessoais. Nesse sentido, os riscos podem ocorrer no campo emocional, 

considerando que não há como prever as implicações que as perguntas podem 

ocasionar nas pessoas, mesmo não tendo caráter de constrangimento. Para 

minimizar os riscos, os encontros foram realizados em ambiente reservado; o roteiro 

utilizado para a coleta de dados não teve nenhum tipo de identificação ou perguntas 

que deixassem subtendida a identidade dos participantes e, por fim, foi garantido o 

anonimato de todos os participantes através do uso de nomes fictícios. Os 

participantes foram informados de que a abordagem poderia ser interrompida em 

caso de solicitação e que era assegurada a liberdade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem quaisquer ônus ou prejuízos. 

Os benefícios da pesquisa se aplicam na melhoria da qualidade do ensino, 

tendo em vista uma formação profissional baseada em competências que os 

estudantes necessitam desenvolver para atender à necessidade do mercado de 

trabalho, obtendo, como fruto, profissionais críticos, reflexivos e capacitados a 

prestar assistência de qualidade. Além disso, o estudo explora as atividades 

cotidianas do enfermeiro, favorecendo o conhecimento e a compreensão da 

realidade vivida por enfermeiros que trabalham na classificação de risco. 

 

4.6 Análise e interpretação dos dados 

 

Os dados foram obtidos a partir da transcrição, na íntegra, das entrevistas 

realizadas com os enfermeiros, assim como dos dados constatados na observação 

não participante da pesquisadora (APÊNDICE 5, p. 85). Estes foram trabalhados sob 

a perspectiva de Bardin, que propõe a análise de conteúdo em três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2011). 

Bardin (2011) define a análise de conteúdo como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (...) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das 
mensagensL. 
 



43 
 

 
 

A principal pretensão da análise de conteúdo é fornecer técnicas precisas e 

objetivas que sejam suficientes para garantir a descoberta do verdadeiro significado, 

consistindo numa prática que se pretende neutra no plano do significado do texto, na 

tentativa de alcançar diretamente o que haveria por trás do que se diz (BARDIN, 

2011).  

Na pré-análise, o material foi organizado em quatro etapas com o objetivo de 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais: (a) leitura flutuante, (b) 

escolha dos documentos, (c) formulação das hipóteses e dos objetivos e (d) 

referenciação dos índices e elaboração de indicadores (BARDIN, 2011). Os dados 

foram digitados, identificando-se os participantes através de nome de flores. Em 

seguida, foi realizada leitura flutuante do material, destacando-se as palavras-chave. 

A segunda fase consistiu na realização da exploração do material, com a definição 

de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro e 

das unidades de contexto nos documentos. Aprofundando a leitura, as palavras-

chave foram reunidas por unidade de significância e, logo após, foram criadas as 

categorias temáticas. 

As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos 

sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos, como: semântico (agrupados por temas), sintático (verbo, 

adjetivo etc.), léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, com 

emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) ou expressivo. Os 

requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade (BARDIN, 2011). 

As categorias temáticas foram delimitadas conforme unidade de significância 

e atendendo, ainda, aos objetivos propostos pela pesquisa, surgindo, assim, duas 

categorias: 

a) Competências do enfermeiro para classificação de risco do cliente no serviço 

de emergência. 

b) Problemas evidentes e não evidentes de enfermagem na classificação de 

risco do cliente no serviço de emergência. 

Por fim, na terceira fase realizou-se o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Nessa etapa, ocorreu a condensação e o destaque das informações 

para análise, culminando nas interpretações inferenciais. Bardin (2011) ressalta que 
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este é o momento em que o pesquisador deve fazer o uso da intuição, da análise 

reflexiva e crítica. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Parte I da entrevista semiestruturada 

 

A primeira parte da entrevista foi composta por perguntas fechadas que 

abordavam idade e sexo dos participantes, tempo de trabalho no hospital escolhido 

como campo de pesquisa – e mais especificamente na emergência –, experiência 

em outro serviço de emergência e, ainda, se o participante possui alguma formação 

específica na área de emergência e classificação de risco. 

 

5.1.1 Caracterização dos participantes 

 

A pesquisa contou com sete participantes, identificados por nome de flores, 

conforme quadro 2, p. 45, sendo seis mulheres e um homem, enfermeiros 

plantonistas no setor de Acolhimento com Classificação de Risco. A idade dos 

sujeitos variou de 31 a 57 anos, mostrando se tratar de um grupo na fase madura. 

 

Quadro 2 – Identificação dos participantes da pesquisa 

PARTICIPANTES SEXO IDADE 

Alfazema Feminino 41 anos 

Bromélia Feminino 57 anos 

Hibisco Feminino 41 anos 

Jasmim Feminino 50 anos 

Lavanda Feminino 33 anos 

Tulipa Feminino 34 anos 

Cravo Masculino 31 anos 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

Quanto ao grau de escolaridade, um possui apenas a graduação, cinco 

possuem especialização do tipo Lato Sensu e um participante possui especialização 

do tipo Stricto Sensu – Doutorado. Apesar de 72% (cinco) dos participantes 

possuírem especialização, é importante destacar que nenhuma delas está 

relacionada à área de urgência e/ou emergência, e sim ligadas às áreas de 
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Enfermagem do Trabalho, Unidade de Terapia Intensiva e Docência do Ensino 

Superior.  

Cabe ressaltar ainda que a política de classificação de risco foi implantada a 

partir de 2004 e o tempo de formação dos enfermeiros participantes varia entre 8 e 

37 anos. Isso justifica o fato da maioria não ter estudado sobre classificação de risco 

durante a graduação. A especialização em urgência e emergência também é algo 

novo no Brasil e, apesar de nenhum participante ter realizado esse curso, todos 

declararam já ter participado de algum curso de capacitação e/ou extensão 

pertinente à emergência. 

Em relação ao tempo de serviço em unidade de emergência, três 

participantes possuem entre cinco e dez anos de atuação, e quatro participantes 

possuem mais de dez anos de prática assistencial em emergência. Este resultado 

evidencia um grupo com uma experiência assistencial expressiva. Vide quadro 3, p. 

46. 

 

Quadro 3 – Caracterização dos participantes entrevistados 

DADOS DOS PARTICIPANTES N  

Sexo  

           Feminino 6  

           Masculino 1 
 

 
Idade (anos)  
 

 
Escolaridade 
            Graduação 

 
41 (média) 
 

 
 
1  

            Especialização 
            Doutorado 
 

 
Tempo de serviço em emergência 
            Entre 1 e 5 anos 
            Entre 5 e 10 anos 
            Mais de 10 anos 
 

5  
1 
 

 
 
0 
3 
4 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

5.2 Parte II da entrevista semiestruturada 

 

Diante das entrevistas realizadas com os participantes do estudo, além das 

perguntas referentes ao perfil profissional citado acima, eles responderam a 
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perguntas elaboradas pela autora referentes à prática profissional e aos 

conhecimentos técnicos necessários para assistência de enfermagem de qualidade. 

Sendo assim, as perguntas respondidas pelos participantes foram analisadas 

separadamente, tentando identificar traços em comum, inter-relacionando as ideias 

e expondo os objetivos da resposta de cada participante. 

 

5.2.1 Pergunta 1 

 

Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

A pergunta teve o objetivo de identificar como os enfermeiros foram 

preparados para atuar no setor de acolhimento com classificação de risco. Visto que 

esta é uma política implantada a partir de 2004, este assunto pode ser abordado 

durante a formação do enfermeiro no período de graduação, ou ainda, através da 

educação continuada através de cursos e treinamentos oferecidos por instituições 

de saúde ou de ensino. 

O intuito do ACCR é de receber o cliente, seja por demanda espontânea ou 

referenciada e, a partir da queixa principal e sintomatologia apresentada pelo cliente, 

o enfermeiro realizará a consulta de enfermagem e o classificará de acordo com as 

cores previstas no Protocolo de Manchester. É importante que o enfermeiro conheça 

esse fluxo de atendimento, que possua o conhecimento em relação às 

manifestações clínicas apresentadas pelo cliente e, principalmente, que saiba 

correlacionar a condição deste às cores do Protocolo, para que o atendimento 

médico seja priorizado ao cliente com maior risco de morte. 

A sala onde é realizado o ACCR não possui nenhum material que oriente o 

enfermeiro quanto a esse processo e, ainda assim, nenhum profissional demonstrou 

ou relatou dúvidas quanto ao conhecimento do Protocolo ou da classificação do 

cliente. Na sala em que os clientes aguardam o atendimento pelo enfermeiro há 

apenas uma breve orientação em um banner, que informa o tempo aproximado de 

atendimento médico de acordo com a classificação que será recebida. 

O fluxograma abaixo (Figura 4, p. 48) ilustra o caminho percorrido pelo 

cliente, desde a sua chegada à unidade de saúde, com a realização do boletim de 

emergência e o acolhimento pelo enfermeiro, até o atendimento médico. 
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Figura 4 – Fluxograma de atendimento do cliente na classificação de risco na unidade 
hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a como eles aprenderam a trabalhar com classificação de risco, 

houve pouca variedade nas respostas. Alguns enfermeiros responderam que este 

assunto foi pouco discutido na graduação, tendo sido apresentado de forma simples 

Chegada do 

cliente à 

unidade 

Boletim de 

emergência 

EMERGÊNCIA 

Sala vermelha 

emergência 

 

 

Atendimento médico 

imediato (0 minutos) 

Acolhimento 
Sinais vitais 

pelo técnico em 

enfermagem 

Classificação 

de risco pelo 

Enfermeiro 

Urgência 

Urgência 

maior 

Sala verde 

(120 minutos) 

Atendimento 

médico priorizado 

Atendimento por 

ordem de chegada  

Atendimento médico 

não priorizado 

Atendimento médico 

priorizado (10 minutos) 

Sala laranja 

Sala amarela 

(60 minutos) 

sim 

sim 

não 

não 

não 

sim 

Sala azul   

(240 minutos) 

Fonte: Adaptado de UNASUS/UFMA, 2015. 
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e superficial, apontando apenas o objetivo da classificação de risco e o tempo de 

espera relacionado às cores de acordo com os tipos de prioridades. Não houve 

correlação prática das competências necessárias para que o enfermeiro atuasse de 

forma resolutiva, tampouco abordagem inicial ao cliente ou as habilidades gerenciais 

requeridas para a função. 

Através de estudos, de leituras, através do protocolo Manchester porque o 
início do acolhimento veio de repente. Na faculdade foi apresentado, mas 
não foi explorado e durante o tempo de faculdade não tinha isso em prática 
na faculdade onde estudei e nem nos campos de estágio. Então eu aprendi 
mesmo depois, trabalhando. (Alfazema). 
 
Eu comecei a pesquisar tudo que existia sobre classificação de risco, não 
só no Brasil, como em outros países, e comecei a ler artigos, pesquisar [...]. 
(Bromélia). 
 
Foi citado um pouco na faculdade, mas nenhum curso ou pós-graduação 
que eu fiz foi explorado. Foi uma matéria que foi pouco discutida durante o 
curso... aprendi um pouco na faculdade e depois me adequei de acordo 
com cada serviço. (Cravo). 

 

A sala vermelha é a sala de emergência, para atendimento imediato dos 

clientes com risco de morte e de procedimentos especiais invasivos. Nessas 

situações, o cliente é encaminhado diretamente para esse local, sem a necessidade 

de passar pelo setor de ACCR, recebendo os cuidados médicos e de enfermagem 

dos profissionais responsáveis por essa sala. A sala laranja é destinada para os 

clientes que foram estabilizados na sala vermelha, mas que ainda necessitam de 

observação rigorosa, pois podem sofrer alterações drásticas de suas funções vitais 

de forma inesperada. 

Os clientes que são direcionados para a sala amarela geralmente estão mais 

estáveis, mas ainda necessitam de observação para que seu quadro clínico não 

regrida. Já os clientes classificados como verde ficam em salas de observação que 

são divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), 

independentemente da demanda. O eixo dos clientes classificados como azul 

engloba os clientes aparentemente não graves e que serão referenciados a outra 

unidade após a consulta médica. 

Todos os participantes responderam que tiveram treinamento oferecido pelo 

local de trabalho e que isso facilitou a compreensão e uso do protocolo de 

classificação de risco. Vale ressaltar que o referido hospital não utiliza o protocolo de 

Manchester, e sim um protocolo próprio baseado e adaptado no Manchester. Os 

enfermeiros relatam ainda que, quando começaram a trabalhar neste setor, 
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buscaram aprofundar seus conhecimentos através de estudos independentes e 

cursos de extensão oferecidos de forma presencial ou à distância. 

Eu fui capacitada na época que trabalhava na UPA, treinamentos que 
participei na secretaria estadual de saúde, várias capacitações [...] e na 
atuação direta mesmo, onde a gente lê manual, encara e vai. (Hibisco). 
 
Quando trabalhei na UPA e aí foi oferecido um curso sobre o protocolo de 
Manchester. (Tulipa). 
 
Estudando o protocolo de Manchester e na prática. (Lavanda). 

 

Os estudos independentes e treinamentos oferecidos, associados à prática 

assistencial e experiências adquiridas em outros setores hospitalares, foram fatores 

que corroboraram para que os enfermeiros desempenhassem as suas funções e 

pudessem classificar os clientes sem prejuízo às condições clínicas apresentadas no 

momento da admissão.  

Verifica-se que a formação em classificação de risco está mais sob a 

responsabilidade dos próprios profissionais, considerando que as capacitações 

oferecidas pelas instituições em que trabalham foram implementadas, na maioria 

das vezes, após a inserção do profissional na classificação de risco e 

estabelecendo-se como uma aula sobre o protocolo de classificação de risco vigente 

na instituição. Dentre os fatos relatados pelos enfermeiros e que foram observados 

pela pesquisadora em relação a como aprenderam a trabalhar com a classificação 

de risco, destacam-se: 

 

Quadro 4 - pontos de destaque observados pela pesquisadora 

FATORES EM DESTAQUE 

 Autonomia profissional do enfermeiro 
 Conhecimento do protocolo de ACCR 

facilita o processo de trabalho 

 Prática assistencial/ Experiência 
profissional auxilia na avaliação do 
cliente 

 Visibilidade na atuação do enfermeiro 

 Orientação à população usuária 
 Capacitação da equipe multiprofissional 

que faz parte do ACCR 

 Conhecimento clínico como fator 
preponderante na avaliação do cliente 

 Formação em ACCR e educação 
permanente são necessárias para 
qualidade do atendimento 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

Apesar de nenhum participante citar que sua ação é exercida através da 

“prática baseada em evidências” ou “prática baseada em competências”, notou-se 
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que é o que sustenta a prática assistencial, já que o ACCR é um processo dinâmico 

e a busca contínua para o seu aperfeiçoamento não é enjeitado pelos participantes. 

 

5.2.2 Pergunta 2 

 

O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde? 

 

Objetiva-se, com esta pergunta, saber como os enfermeiros se veem dentro 

do processo de acolhimento, ao mesmo tempo em que eles veem os clientes que 

chegam ao serviço de emergência. A proposta do acolhimento com classificação de 

risco na Política de Humanização é reduzir a fila de espera nos serviços de saúde e 

priorizar o atendimento rápido aos clientes com alterações fisiológicas que 

impliquem em risco à vida.  

Ao contrário da triagem que era utilizada anteriormente, essa nova 

abordagem tem o intuito de atender a todos os clientes, ouvindo atentamente suas 

queixas e o que os levaram a buscar a emergência. Dessa forma, o acolhimento 

permite a reflexão e o modo de agir na assistência, além da avaliação dos riscos e 

vulnerabilidades do cliente. 

Nesse contexto, os participantes veem esse processo como uma excelente 

forma de organizar os serviços e direcionar os atendimentos. Entendem ainda que, 

ao acolher o cliente, escutar os seus anseios e queixas, eles conseguem oferecer 

uma resposta à sua necessidade de atendimento, sendo emergência ou não. 

Alguns membros da equipe de saúde entendem que o ACCR é como se 
fosse uma triagem do qual você coloca o paciente para uma futura 
assistência ou dispensa ele ali mesmo, sendo que isso é contra qualquer 
política de humanização e acolhimento. A gente tem que atender e dar uma 
resolução pra ele. (Cravo). 

 
A partir do momento que você identifica e acolhe o paciente e ele se sente 
acolhido, é mais fácil pra você classificar. Então você vai classificar e 
explicar pra ele que aquele momento ou aquela patologia que ele tem não é 
o momento de emergência vermelha, ou ela é uma emergência azul e por 
isso poderá ser encaminhado. (Bromélia). 
 
O acolhimento com a classificação de risco estabelecida, a gente consegue 
dar ao usuário uma resposta da sua necessidade de atendimento. (Hibisco). 

 

Os participantes mencionam também que a falta de entendimento do que é o 

acolhimento com classificação de risco por parte de outros membros da equipe 
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multidisciplinar influencia negativamente no processo, pois alguns profissionais 

dispensam o cliente sem que ele tenha um atendimento completo ou orientações 

específicas, indo contra a política de humanização e acolhimento. 

Dentre os fatos relatados e observados em relação ao conhecimento e 

aplicação da Política de Humanização, destacam-se: 

 

Quadro 5 – Pontos de destaque observados pela pesquisadora 

FATORES EM DESTAQUE 

 Escuta atenta e qualificada pelo 
enfermeiro 

 Enfermeiro como agente de 
transformação no processo do ACCR 

 Orientação à população usuária 
 Relacionamento interpessoal do 

enfermeiro com a sua equipe e/ou cliente 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

Os enfermeiros relatam ainda que, apesar de haver orientações expostas 

sobre a relação cor e tempo de atendimento – fato já observado pela pesquisadora – 

ainda há dúvidas por parte da população usuária sobre o que é de fato o 

acolhimento com classificação de risco. Isso gera insatisfação dos clientes em 

relação ao tempo de atendimento em alguns casos, mesmo após a orientação dos 

enfermeiros sobre o funcionamento dos serviços. 

Não existe uma orientação óbvia para a população [...] nunca foi divulgado o 
que é a classificação de risco, pra que serve, como funciona [...] as pessoas 
ficam perdidas. Quando você fala que o tempo de atendimento é de 2 
horas, ele (cliente) acha aquilo um absurdo porque pra ele tudo é grave. 
(Alfazema). 

 

Por fim, os participantes dizem que isso pode ocorrer por não ter um 

esclarecimento ou hábito na região sobre onde procurar os serviços de acordo com 

a situação clínica apresentada pelo cliente. 

 

5.2.3 Pergunta 3 

 

Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

A finalidade dessa pergunta foi de elencar os fatores que influenciam o 

processo da classificação de risco de acordo com o que é vivenciado pelos 



53 
 

 
 

participantes da pesquisa. Para facilitar a compreensão das respostas dadas, esse 

tópico foi dividido em duas partes, conforme veremos a seguir. 

 

5.2.3.1 Facilidades na classificação de risco 

 

A atualização constante – aliada à experiência profissional – foi apontada 

como algo que facilita o processo de classificação dos clientes. É necessário ter um 

conhecimento geral para conseguir identificar os sinais de gravidade e, ao mesmo 

tempo, os conhecimentos específicos para agir de acordo com a situação 

apresentada pelo cliente. A educação permanente, na maioria das vezes buscada 

por eles próprios de forma independente, oferece embasamento científico para suas 

ações e respalda o trabalho do enfermeiro. Os frutos dessa ação são colhidos 

principalmente pela população usuária dos serviços, que tendem a ser atendida de 

forma holística em toda complexidade do ser. 

A forma de se comunicar, característica peculiar à pessoa do enfermeiro, 

também foi descrita como um fator facilitador. Algo observado pela pesquisadora é 

que a forma com que o enfermeiro acolhe o cliente e o orienta, seja em relação ao 

tempo de espera ou em relação à gravidade da situação e ainda o que o cliente 

precisa fazer para evitar recidiva nos serviços de emergência, era determinante para 

melhor aceitação sobre a classificação dada e também para entendimento do seu 

estado clinico. 

É através da comunicação terapêutica que o profissional irá realizar a 

abordagem do cliente, as orientações necessárias e procedimentos pertinentes à 

situação clínica, conforme discursos a seguir: 

[...] Uma breve anamnese você consegue captar a urgência ou emergência 
daquela situação e saber como atuar ou orientar. (Hibisco). 
 
O enfermeiro precisa ter toda uma destreza na hora da conversa porque 
você lida com a população insatisfeita, com uma classe desprivilegiada [...] 
pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde igualitários. (Alfazema). 

 
Outro ponto abordado como uma potencialidade na classificação de risco é a 

autonomia e a visibilidade oferecida ao enfermeiro através de sua atuação – o que 

vai ao encontro do que diz o Código de Deontologia da Enfermagem, que descreve 

como atividades privativas do enfermeiro a consulta de enfermagem e cuidados de 
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enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

 

5.2.3.2 Fragilidades na classificação de risco 

 

Algo apontado unanimemente pelos participantes foi a necessidade de 

reestruturação da atenção básica e a vulnerabilidade dos sistemas de referência e 

contrarreferência no município. A principal consequência é o aumento da demanda 

na emergência por serviços que deveriam ser resolvidos através da atenção básica, 

conforme os relatos: 

Como quase todos os municípios, a gente tem uma atenção básica que não 
é fortalecida, então os pacientes ficam sem rumo procurando assistência e 
muitas vezes sendo encaminhados para o lugar errado. (Cravo). 
 
A rede de referência e contrarreferência que não funciona. O não 
estabelecimento dentro do município de onde e o que atende o qual 
situação. (Bromélia). 
 
O enfermeiro enfrenta inicialmente a dificuldade de referência e 
contrarreferência. Muitos pacientes vêm até a unidade, mas não é o 
atendimento específico, e aí a gente encontra dificuldade pra aceitação da 
população. (Hibisco). 
 
A deficiência na rede de assistência atrapalha porque a gente acaba 
precisando acolher e receber pessoas que poderiam estar sendo assistidas 
em outras unidades e não necessariamente aqui. (Lavanda). 

 

A relação interpessoal também foi apontada como uma fragilidade, devido à 

não concordância de alguns membros da equipe multidisciplinar em relação à 

classificação dada pelo enfermeiro. Neste ponto, alguns participantes afirmam que 

precisam explicar ao médico o motivo de ter classificado determinado cliente com a 

cor amarela ou laranja; ou precisar pedir que atenda o cliente, mesmo que não seja 

uma situação que demande emergência, por saber que não conseguirá atendimento 

médico em outro local. 

A enfermagem tem que saber o que é classificação, mas às vezes a gente 
tem uma equipe médica que não sabe o que é isso por mais que a gente 
relate, que registre, pontue e descreva. (Hibisco). 

 

Também foi abordada a sobrecarga de trabalho e necessidade de maior apoio 

institucional, já que não há outro enfermeiro no setor de acolhimento que possa 

realizar revezamento. O profissional fica das 7 horas às 3 horas do dia seguinte 

realizando a classificação de forma quase que ininterrupta. O ambiente em que o 

serviço é realizado não dispõe de instalações sanitárias ou refrigerador para o uso 
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dos profissionais, que precisam realizar um deslocamento significativo para tal 

atividade, ao mesmo tempo em que se deve realizar o atendimento. Uma das 

consequências para os profissionais envolvidos na situação descrita acima é o 

desenvolvimento de estresse emocional e angústia, podendo estar associados à 

sensação de impotência diante da pressão de atender a uma alta demanda, ao 

mesmo tempo em que precisa suprimir as próprias necessidades, conforme as 

narrativas: 

Uma enfermeira só atendendo isso tudo, não tem tempo nem pra fazer suas 
necessidades fisiológicas, fica sentada aqui até 3h, 4h da manhã [...] Isso aí 
não é produtivo [...] É estressante [...] você não vai acolher ninguém direito 
porque ninguém consegue acolher cansado ou estressado. (Jasmim). 
 
Aqui funciona de forma ininterrupta [...] você não tem nenhum outro colega 
pra revezar, então a gente acaba ficando com uma carga horária excessiva 
e isso influencia diretamente na forma de atender, dizer qual é a 
classificação, na forma de acolhimento e humanização. (Cravo). 

 

Ainda há o déficit de recursos materiais, pois, para realizar a classificação de 

risco de forma resoluta, são necessários diversos instrumentos como: estetoscópio, 

esfigmomanômetro, termômetro digital, entre outros; que, muitas vezes, não são 

disponibilizados pela instituição em número suficiente para o atendimento de todos 

os clientes. Alguns enfermeiros utilizam seus equipamentos pessoais para a 

realização dos procedimentos. Entre as facilidades e fragilidades relatadas pelos 

enfermeiros participantes e que puderam ser observados pela pesquisadora, devem-

se destacar:  

 

Quadro 6 – Pontos de destaque observados pela pesquisadora 

FATORES EM DESTAQUE 

 Falta de concordância entre equipe 
interdisciplinar na classificação dada 

 Necessidade de educação permanente 
dos profissionais envolvidos 

 Necessidade de esclarecimento da 
clientela e dos profissionais acerca do 
processo de ACCR 

 Instalações físicas inadequadas para o 
acolhimento e avaliação de cliente 

 Sobrecarga de trabalho do enfermeiro 
 Necessidade de readequação das 

instalações sanitárias para o trabalhador  

 Insatisfação do cliente quanto ao tempo 
de atendimento 

 Necessidade de maior suporte 
institucional 

 Déficit nos serviços de referência e 
contrarreferência 

 Relacionamento interpessoal do 
enfermeiro com a sua equipe e/ou cliente 

Fonte: MENDONÇA (2019). 
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Apesar de ser realizada a desinfecção de baixo nível, não se pode ignorar o 

risco de contaminação cruzada para as situações em que os enfermeiros atendem 

clientes com patologias que exigem precaução de contato. 

 

5.2.4 Pergunta 4 

 

Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

Ao falar de competências para atuação do enfermeiro na classificação de 

risco, temos a descrição dos conhecimentos, habilidades e capacidades 

relacionadas à função. Em um primeiro momento, percebeu-se incompreensão de 

alguns participantes com relação ao conceito de competência, pois, ao falar sobre 

essa questão, a maioria referiu-se a características relacionadas à pessoa do 

enfermeiro e não aquelas associadas à sua profissão. Dessa forma, foram listados 

pelos enfermeiros atributos como amor pela profissão, gostar de pessoas, 

compaixão, empatia e, ainda, termos subjetivos como olhar clínico e olhar 

diferenciado. 

Após esclarecimento do conceito pela pesquisadora, foram acrescentadas as 

competências que o enfermeiro precisa desenvolver para atuar de forma eficaz e 

resoluta na emergência, mais especificamente no setor de acolhimento com 

classificação de risco. Dessa forma, na perspectiva dos entrevistados, algumas 

competências para a atuação na classificação de risco foram: 

a) assumir a responsabilidade pela busca do conhecimento e da habilidade 

técnica; 

b) mobilizar conhecimentos e habilidades acumulados na experiência 

profissional; 

c) administrar a sala de espera estabelecendo prioridades; 

d) implementar a escuta qualificada dos relatos; 

e) atentar para os aspectos psicológicos e emocionais apresentados pelo 

cliente; 

f) conhecer o protocolo de classificação de risco da instituição em que 

trabalha; 
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g) reconhecer os sinais de gravidade; 

h) determinar a cor da classificação de risco que reflete a gravidade 

apresentada pelo cliente; 

i) mobilizar conhecimentos e habilidades acumulados na experiência 

profissional e do próprio trabalho. 

 

5.3 Elaboração das categorias de análise 

 

As categorias temáticas foram delimitadas conforme unidades de registro 

comparáveis e de mesmo conteúdo semântico, a partir das ideias gerais e comuns 

presentes nas respostas participantes do estudo e no que foi observado pela 

pesquisadora.   

Assim, considerando os outros objetivos que foram propostos na pesquisa, 

quais sejam: compreender as competências que os enfermeiros necessitam adquirir 

e desenvolver para o acolhimento do cliente no serviço de emergência e a 

classificação de risco; e analisar as intervenções de enfermagem na classificação de 

risco do cliente considerando problemas evidentes e não evidentes, surgiram duas 

categorias, conforme elencadas no quadro 7, p. 57-58. 

 

Quadro 7 – Categorias de análise elaboradas pela pesquisadora 

UNIDADE DE REGISTRO 
(PALAVRAS-CHAVE) 

UNIDADE DE SIGNIFICÂNCIA 
CATEGORIA 
TEMÁTICA 

Prática assistencial/ Experiência 
profissional auxilia na avaliação 
do cliente 

Aperfeiçoamento dos 
procedimentos de enfermagem 
para melhoria do processo de 
atendimento 

Competências do 
enfermeiro para 
classificação de risco do 
cliente no serviço de 
emergência. 

Conhecimento do protocolo de 
ACCR facilita o processo de 
trabalho 

Conhecimento clínico como fator 
preponderante na avaliação do 
cliente 

Administração da formação 
contínua como forma de 
atualização e melhoria do 
atendimento oferecido 

Formação em ACCR e educação 
permanente são necessárias 
para qualidade do atendimento 

Capacitação da equipe 
multiprofissional que faz parte do 
ACCR 

Orientação à população usuária 

Atribuições do enfermeiro como 
integrante da equipe de 
enfermagem e da equipe de saúde 

Autonomia profissional do 
enfermeiro 

Visibilidade na atuação do 
enfermeiro 
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Escuta atenta e qualificada pelo 
enfermeiro 

Enfermeiro como agente de 
transformação no processo do 
ACCR 

Necessidade de esclarecimento 
da clientela e dos profissionais 
acerca do processo de ACCR 

Alta demanda de clientes que 
buscam atendimento de 
emergência que poderiam aguardar 
atendimento eletivo 
 
Déficit de enfermeiros que 
trabalham no ACCR por plantão 
 
Equipe multidisciplinar que não se 
atualiza com o protocolo de 
classificação de risco 

Problemas evidentes e 
não evidentes de 
enfermagem na 
classificação de risco do 
cliente no serviço de 
emergência. 

Insatisfação do cliente quanto ao 
tempo de atendimento 

Sobrecarga de trabalho do 
enfermeiro 

Necessidade de educação 
permanente dos profissionais 
envolvidos 

Déficit nos serviços de referência 
e contrarreferência Descomprometimento da gestão 

pública municipal 
 
Necessidade de reestruturação dos 
serviços de atendimento público à 
saúde 
 
Necessidade de fortalecimento dos 
serviços de atenção básica 

Instalações físicas inadequadas 
para o acolhimento e avaliação 
de cliente 

Necessidade de maior suporte 
institucional 

Necessidade de readequação 
das instalações sanitárias para o 
trabalhador 

Falta de concordância entre 
equipe interdisciplinar na 
classificação dada 

Necessidade de melhoria na 
comunicação equipe-equipe e 
equipe-cliente  
 
Relacionamento interpessoal 
interfere no processo do ACCR 

Relacionamento interpessoal do 
enfermeiro com a sua equipe 
e/ou cliente 

Fonte: MENDONÇA (2019). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Aqui é apresentada a análise dos resultados encontrados. Com o intuito de 

responder às questões apresentadas no início deste estudo, foram tomados como 

base aspectos levantados nas entrevistas com os enfermeiros classificadores, 

relacionando seus saberes e sua formação permanente com a classificação de risco. 

Assim, foram identificadas duas categorias de análise que respondem aos 

objetivos deste estudo: 

a) Competências do enfermeiro para classificação de risco do cliente no 

serviço de emergência. 

b) Problemas evidentes e não evidentes de enfermagem na classificação de 

risco do cliente no serviço de emergência. 

Para realizar a análise e descrição dos dados obtidos nas entrevistas, os 

referenciais teóricos de Philippe Perrenoud e Faye Abdellah foram escolhidos para 

este estudo em razão de suas contribuições importantes sobre os saberes e 

competências. 

 

6.1 Competências do enfermeiro para classificação de risco do cliente no 
serviço de emergência 

 

Definir as competências profissionais em determinadas profissões significa 

esclarecer o real papel dos trabalhadores e delinear seu campo de atuação, 

garantindo ainda padrões de formação, trabalho e conduta. No que se refere aos 

profissionais de saúde, deve-se acrescentar a essa definição a necessidade de 

incorporar uma análise prospectiva das práticas da profissão em contextos de 

inovações tecnológicas, de mudanças nos serviços de saúde, no perfil 

epidemiológico e padrão demográfico da população (SILVA; SENA, 2006). 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem (2012) deixa claro que, 

no âmbito da equipe de Enfermagem, a classificação de risco e priorização da 

assistência em serviços de urgência é uma atribuição privativa do Enfermeiro.  

Porém, estudos (GODOI et al, 2016; INOUE et al, 2015a) mostram que, em alguns 

serviços de saúde, tal atividade é desempenhada por profissional de nível médio, 

desvelando a necessidade de reformular o dimensionamento de pessoal e retificar 

as atribuições de cada integrante da equipe multiprofissional, para que o serviço se 
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torne mais eficiente e eficaz, prevenindo-se prejuízos e danos decorrentes de 

imperícia.  

Uma das atribuições do enfermeiro nas unidades de emergência é o 

acolhimento com avaliação e classificação de risco e, para isso, a capacitação para 

essa atividade é fundamental, bem como a classificação do cliente de forma 

adequada. Dessa forma, ao buscar os conhecimentos necessários de forma 

independente e através das capacitações oferecidas pela instituição, os 

participantes da pesquisa vão ao encontro da competência: Assumir a 

responsabilidade pela busca do conhecimento e da habilidade técnica. Essa 

afirmativa é corroborada na fala dos participantes: 

Quando o profissional é capacitado para isso, vai conseguir distinguir e 
avaliar dentro dos critérios de avaliação qual é a necessidade de 
atendimento do usuário e se a unidade é a específica de acordo com o que 

ele precisa. (Hibisco). 
 
O enfermeiro tem que entender o que é um doente que pode ser amarelo ou 

pode ser vermelho... Tem que entender a clínica. (Tulipa). 
 

Perrenoud (2000, p. 27) considera esse tipo de aperfeiçoamento profissional 

como uma competência, designada sob a expressão "administrar sua própria 

formação contínua". Defende, ainda, que a formação contínua promove o 

desenvolvimento da formação inicial do profissional. Para esse autor, formar-se é 

transformar sua prática profissional por meio da aprendizagem constante a partir de 

vários métodos pessoais e coletivos como leitura, inovação, trabalho em equipe, 

reflexão da prática ou, ainda, discussão com os colegas de profissão. 

Essa afirmativa corrobora com o Código de Deontologia da Enfermagem, que 

cita, no Art. 14: “Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, 

em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão” 

(COREN-RJ, 2016). 

Entre outras competências necessárias, Veras et al (2015) cita a competência 

catalisar mudança, no qual indicam a atuação do profissional no sentido de 

proporcionar mudanças por parte do usuário. Tais mudanças podem ser entendidas 

como a orientação para se evitar determinadas situações que causem recidivas no 

serviço de emergência e, até mesmo, a explicação a respeito dos objetivos da 

classificação de risco, que também foi citado em outros estudos (GONÇALVES; 

BIERHALS; PASKULIN, 2015; GUEDES; HENRIQUES; LIMA, 2013; RONCALLI et 

al, 2017).  
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Esta competência está intimamente ligada a outras, como: implementar a 

escuta qualificada dos relatos e atentar para os aspectos psicológicos e 

emocionais apresentados pelo cliente. Isso resulta em maior entendimento por 

parte dos clientes quanto à classificação dada e menores índices de insatisfação 

quanto ao tempo de atendimento, como pode ser verificado nas falas: 

A população tem que ser orientada quanto a saber o que procurar, onde 
procurar, o que funciona e o que significa a classificação de risco. 

(Alfazema). 
 
[...] Você vai classificar e explicar para o cliente que aquele momento ou 
aquela patologia que ele tem não é o momento de emergência vermelha [...] 
quando você passa pra ele uma segurança daquilo que você está falando, 
até o encaminhamento ele aceita. Como foi o caso que atendi agora. 

(Bromélia). 
 

Essa competência deve estar associada à outra importante competência que 

é saber em uso, ou seja, a capacidade de agir em uma real situação, Citado por 

Veras et al (2015) como conhecer os limites do seu saber, foi identificada por meio 

da demonstração de conhecimento teórico pelas enfermeiras durante orientação ao 

cliente, quando evidenciaram capacidade de autoavaliação durante a prática 

profissional, adotando, assim, a prática baseada em competências. 

O desenvolvimento dessas competências ocorre concomitantemente ao 

crescimento da competência desempenho assistencial, que é descrita como a 

capacidade do enfermeiro prestar assistência individualizada, atendendo às 

necessidades e expectativas dos clientes de forma a assegurar um cuidado calçado 

em saberes científicos próprios e em procedimentos técnicos essenciais para um 

resultado de qualidade (HOLANDA; MARRA; CUNHA, 2014).  

Dessa forma, o enfermeiro irá atender uma das finalidades do ACCR: priorizar 

o cliente que tem alto risco clínico, evitando que se agrave na fila de espera, o que 

atende às seguintes competências: conhecer o protocolo de classificação de 

risco da instituição em que trabalha e determinar a cor da classificação de 

risco que reflete a gravidade apresentada pelo cliente. 

Ele (o enfermeiro) precisa reconhecer os sinais e sintomas de gravidades, 
saber os protocolos [...] tem que saber identificar os sinais de gravidade pra 
que esses doentes não percam tempo desnecessariamente numa coisa que 

seria vital pra sua saúde. (Cravo). 
Para o desenvolvimento dessas e de outras competências como liderança, 

comprometimento, comunicação, proatividade, relacionamento interpessoal e 

o saber ouvir, o uso de tecnologias duras (instrumentos, normas e estruturas 
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organizacionais) devem servir apenas como apoio à ação, e não como algo 

imprescindível. Essas competências são discutidas em vários estudos, sendo 

apontadas inclusive como competências gerenciais. Porém, não se deve esquecer 

que essas competências são intrínsecas à pessoa do enfermeiro e são acentuadas 

à medida que se este é demandado em sua prática profissional (RATES; ALVES; 

CAVALCANTE, 2016; HOLANDA; MARRA; CUNHA, 2014; HOLANDA; MARRA; 

CUNHA, 2015; MONTEZELI; PERES; BERNARDINO, 2013). 

Não obstante, essas competências devem estar sempre associadas para 

garantir uma assistência de enfermagem de qualidade e minimizar a fragilidade no 

que diz respeito à implantação e fluxograma de atendimento do ACCR.  Situações 

como essas são descritas nos estudos (TOMBERG et al, 2013; BELLUCCI JUNIOR 

et al, 2015; MORAIS FILHO et al, 2016) que mostram os atendimentos não 

submetidos ao protocolo, imprecisão nas classificações de risco ou ainda 

insegurança dos profissionais quanto ao uso do protocolo para a tomada de decisão. 

Para tanto, é necessário que haja suporte institucional e engajamento dos 

profissionais envolvidos no ACCR no que tange à educação permanente para toda a 

equipe. Os estudos encontrados mostram a educação permanente como uma 

necessidade contínua e real nas instituições de saúde, dada as fragilidades já 

descritas acima (TOMBERG et al, 2013; INOUE et al 2015a; GODOI et al 2016; 

LIMA NETO et al, 2013; INOUE et al 2015b; VERAS et al, 2015; MORAIS FILHO, 

2016; MONTEZELI; PERES; BERNARDINO, 2013; RONCALLI et al 2017). 

Perrenoud aponta que no decorrer de nossa experiência e de nossa formação 

é que construímos e armazenamos o conhecimento, que nada mais é do que uma 

representação da realidade. Porém, “as competências manifestadas por nossas 

ações, não são apenas, conhecimentos, mas elas integram, utilizam ou mobilizam 

tais conhecimentos” (1999, p. 08). Em outras palavras, o autor afirma que a 

competência não parte somente da obtenção de conhecimentos amplos em uma 

determinada área ou da memorização de seus conteúdos, mas ela vai muito além 

disso. 

De acordo com o que foi discorrido acima, podem-se destacar abaixo as 10 

grandes famílias de competências de Perrenoud e relacioná-las com as 

competências que os enfermeiros necessitam adquirir e desenvolver para o 

acolhimento do cliente no serviço de emergência e a classificação de risco. 
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Quadro 8 – Correlação das competências do enfermeiro na classificação de risco com as 
competências de Perrenoud 

COMPETÊNCIAS DE PERRENOUD 
COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO PARA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

1. Organizar e dirigir situações de 
aprendizagem. 
 

2. Administrar a progressão das 
aprendizagens. 
 

3. Conceber e fazer evoluir os 
dispositivos de diferenciação. 
 

4. Envolver os alunos em suas 
aprendizagens e em seu trabalho. 
 

 
5. Trabalhar em equipe. 

 
6. Participar da administração da 

escola. 
 

7. Informar e envolver os pais. 
 

 
8. Utilizar novas tecnologias. 

 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão. 
 

10. Administrar sua própria formação 
contínua. 

1. Organizar e dirigir situações de 
aprendizagem. 
 

2. Administrar a progressão das 
aprendizagens. 
 

3. Conceber e fazer evoluir os 
dispositivos de diferenciação. 
 

4. Envolver a equipe multidisciplinar em 
suas aprendizagens e em seu 
trabalho. 
 

5. Trabalhar em equipe. 
 

6. Participar da administração da 
unidade hospitalar. 
 

7. Informar e envolver os pacientes e 
familiares. 

 
8. Utilizar novas tecnologias. 

 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão. 
 

10. Administrar sua própria formação 
contínua. 

  

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

A sugestão da implantação de um programa de capacitação que contemple o 

desenvolvimento de competências é uma ideia válida, incluindo estratégias de 

melhoria da comunicação entre os membros da equipe, entre a equipe e o usuário, e 

também, deste com os seus familiares. Esse processo tende a colaborar com um 

processo dinâmico e eficaz na classificação de risco (COSTA et al, 2015; RATES; 

ALVES; CAVALCANTE, 2016). 

Uma capacitação que siga esse viés irá preparar a equipe multidisciplinar 

envolvida no ACCR no desenvolvimento de habilidades requeridas para o 

atendimento e, também, nos aspectos condizentes ao preceito de humanização. 

Isso garante não apenas a priorização dos casos clínicos mais graves, mas, 

principalmente, a resolutividade que o serviço propõe. 
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6.2 Problemas evidentes e não evidentes de enfermagem na classificação de 
risco do cliente no serviço de emergência 

 

De acordo com Abdellah (1960), as necessidades de saúde do cliente podem 

ser vistas como problemas, que podem ser evidentes, como uma condição aparente; 

ou encobertos, como uma condição escondida ou disfarçada. É de conhecimento 

que o enfermeiro é o responsável pelo procedimento de classificação de risco, 

porém, é importante destacar a necessidade de todos os profissionais envolvidos no 

ACCR desenvolverem ações de acolhimento (INOUE et al, 2015a).  

O enfermeiro não pode assumir para si toda a responsabilidade do processo 

que, para garantir a qualidade e a humanização da assistência no ACCR, necessita 

do funcionamento adequado dos fluxos de encaminhamentos entre os serviços. Isso 

pode gerar insatisfação do profissional com os resultados do ACCR e, por vezes, 

estão ligadas a questões que não dependem exclusivamente do trabalhador 

(COSTA et al, 2015). 

Dessa forma, os problemas evidentes identificados pela pesquisadora foram 

relacionados com os problemas de enfermagem de acordo com a Teoria de 

Abdellah. Vide Quadro 9, p. 64: 

 

Quadro 9- Problemas evidentes identificados pela pesquisadora 

PROBLEMAS EVIDENTES IDENTIFICADOS 
PELA PESQUISADORA 

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DE 
ACORDO COM A TEORIA DE ABDELLAH 

Necessidade de esclarecimento da clientela e 
dos profissionais 

Grupo 1 - Cuidados básicos de enfermagem 
para todos os clientes 
Problemas de enfermagem (1, 2, 3, 4, e 17). 

Necessidade de educação permanente Grupo 2 - Normalidades e Distúrbios 
Fisiológicos 
Problemas de enfermagem (5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
11). 

Déficit nos serviços de referência e 
contrarreferência 

Grupo 4 - Problemas Sociais 
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Fonte: MENDONÇA (2019). 

 

Em relação à necessidade de esclarecimento da clientela e dos profissionais, 

faz-se importante destacar que o desconhecimento a respeito da finalidade da 

classificação de risco pode tornar o processo de trabalho mais difícil de ser 

conduzido. A demanda espontânea que se encaminha ao serviço de emergência por 

fatores que poderiam ser resolvidos de forma eletiva sobrecarrega as unidades e os 

profissionais que trabalham neste setor.  
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É importante também discutir a carência nos sistemas de referência e 

contrarreferência, que resulta na alta demanda espontânea, superlotação e 

diminuição da resolutividade do ACCR. A superlotação advém de fatores que vão 

desde a falta de informação da população e comunicação eficaz dos Sistemas de 

Saúde – para que os clientes conheçam a real função de um atendimento de 

emergência –, até as fragilidades dos próprios estabelecimentos de saúde. 

A dificuldade de encaminhamento dos clientes para a Unidade Básica de 

Saúde interfere no atendimento integral ao cliente e é um problema recorrente, 

porque alguns clientes buscam a resolutividade que deveria ser dada nos serviços 

de atenção primária através dos serviços de emergência. Fragilidades nos níveis 

básicos da rede de saúde, como a falta e/ou demora no apoio diagnóstico, da 

demora de consulta em especialidades médicas ou ausência de médico acabam 

sendo resolvidas no serviço de emergência. 

Esses fatores, isolados ou conjuntamente, contribuem para a precariedade do 

atendimento, para a frustração do cliente e sensação de impotência do profissional. 

Nesse quesito, faz-se necessária uma articulação entre a instituição prestadora do 

serviço de emergência, os serviços de atenção primária e, principalmente, a gestão 

municipal e estadual de acordo com a caracterização da população atendida em 

cada região. 

Para a Abdellah (1960), os problemas “não evidentes” são complexos, 

mormente porque podem se seguir de outras complicações e, assim, mais difíceis de 

serem identificados, visto que a própria singularidade do ser humano (cliente e 

família) ressalta-se pelas individualidades. Uma necessidade de saúde encoberta ou 

uma condição escondida ou disfarçada, que podem ser de natureza emocional, 

sociológica e interpessoal, são frequentemente percebidos de maneira incorreta ou 

não percebidos. Com isso, em muitas instâncias, a solução de problemas 

encobertos pode resolver também os evidentes. Tal visão dos problemas implica 

uma orientação centralizada no cliente.  

Em face do exposto, os problemas não evidentes identificados pela 

pesquisadora foram relacionados com os problemas de enfermagem de acordo com 

a Teoria de Abdellah. Vide quadro 10, p. 66:  
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Quadro 10 – Problemas não evidentes de enfermagem identificados pela pesquisadora 

PROBLEMAS NÃO 
EVIDENTES  

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DE ACORDO COM A TEORIA 
DE ABDELLAH 

Instalações físicas inadequadas Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 
Grupo 4 - Problemas Sociais  
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Sobrecarga de trabalho Grupo 1 - Cuidados básicos de enfermagem para todos os 
clientes. Problemas de enfermagem (1, 2, 3, 4, e 17). 
Grupo 2 - Normalidades e Distúrbios Fisiológicos 
Problemas de enfermagem (5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 
Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 

Necessidade de maior suporte 
institucional 

Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 
Grupo 4 - Problemas Sociais  
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Insatisfação do cliente quanto 
ao tempo de atendimento 

Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 
Grupo 4 - Problemas Sociais  
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Falta de concordância entre 
equipe interdisciplinar na 
classificação dada 

Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 
Grupo 4 - Problemas Sociais  
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Relacionamento interpessoal Grupo 3 - Problemas emocionais e interpessoais 
Problemas de enfermagem (12, 13, 14, 15, 16 e 18); 
Grupo 4 - Problemas Sociais  
Problemas de enfermagem (19, 20 e 21). 

Fonte: MENDONÇA (2019). 
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7 PRODUTO  

 

7.1 Perfil de Atendimento dos Serviços de Urgência e Emergência do SUS em 
Campos dos Goytacazes 

 

Faz-se necessário destacar que, entre as atribuições do enfermeiro como 

integrante da equipe de saúde, constam: b) participação na elaboração, execução e 

avaliação dos planos assistenciais de saúde e, j) educação visando à melhoria de 

saúde da população (BRASIL, 1986). Tais atribuições devem estar correlacionadas 

com a orientação do Ministério da Saúde (2009) que discorre sobre a elaboração de 

um “Manual de Informações sobre o SUS Local”, atualizado sistematicamente, que 

servirá de apoio aos profissionais que orientam os fluxos entre serviços diversos. 

Os resultados desse estudo mostram que, dentre os fatores relatados como 

influenciadores no processo de classificação de risco, encontra-se a alta demanda 

por atendimentos que poderiam ser resolvidos de forma eletiva. Como vimos, além 

da congestão nos serviços de emergência, pode levar ao não entendimento ou 

aceitação por parte dos clientes sobre a classificação dada pelo enfermeiro, 

consequentemente aumentando os índices de insatisfação quanto ao tempo de 

atendimento. 

Recorda-se, ainda, que uma das competências necessárias ao enfermeiro 

para atuar no ACCR é administrar a sala de espera, estabelecendo prioridades. 

Diante disso, o manual poderá oferecer subsídios ao enfermeiro na orientação à 

clientela e direcionar esses clientes para os estabelecimentos de saúde que irão 

atender à situação clínica apresentada para os casos eletivos, de urgência ou 

emergência. 

Durante todo o processo de construção do material educativo, foram 

consideradas a cultura local e as condições socioeconômicas da população usuária. 

Foi priorizada uma linguagem popular para facilitar a compreensão do leitor – 

independente do grau de escolaridade –, e haverá a inclusão de várias ilustrações, 

que tornem a leitura descontraída.  

O Ministério da Saúde (2009) esclarece que a porta de entrada para os 

serviços de urgência e emergência se relacionam com outros serviços do Sistema 

de Saúde (hospitais, Atenção Básica, Samu, Pronto Atendimentos, Caps etc.). 

Assim, o manual elaborado pela pesquisadora tem o objetivo de nortear, a nível 
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local, os serviços de urgência e emergência oferecidos no município de Campos dos 

Goytacazes para corroborar com a conscientização da população acerca da procura 

pelo local ideal de atendimento de acordo com as necessidades apresentadas.  

A proposta do material elaborado integraliza a sugestão do Ministério da 

Saúde, que prioriza o atendimento com qualidade e a participação integrada dos 

gestores, trabalhadores e clientes na consolidação do SUS. Os valores que norteiam 

esta política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos (clientes e profissionais 

de saúde), a corresponsabilidade entre estes, o estabelecimento de vínculos 

solidários, a participação coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade entre 

atenção e gestão (BRASIL, 2004). 

Considerando que o instrumento será direcionado aos munícipes da cidade 

de Campos dos Goytacazes, este contém um resumo do conceito e aplicação da 

classificação de risco, bem como a disposição das unidades de saúde do município 

que atendem situações de urgência e emergência, conforme pode ser visto no 

Apêndice 7, p. 102. 

A implantação ocorrerá através da exposição do material nas unidades de 

saúde do município que prestam serviço público e que estão diretamente ligadas à 

instituição em que a pesquisa aconteceu, como forma de auxiliar na conscientização 

da população quanto à procura pelos serviços de emergência e, assim, reduzir a 

demanda espontânea por situações que poderiam aguardar atendimento eletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou a compreensão do processo de trabalho do 

enfermeiro no acolhimento e classificação de risco do cliente na unidade de 

emergência. Através da percepção dos enfermeiros entrevistados, foram possíveis 

uma aproximação e reflexão acerca dos elementos que compõem o processo de 

trabalho, as especificidades presentes neste cenário de estudo e as implicações na 

qualidade da assistência de enfermagem. 

O processo de ACCR ainda é novo no Brasil, mas já se mostra um método 

eficaz de organização do atendimento dos clientes de alto risco clínico. É muito 

importante que a organização do atendimento continue a ser realizada com base na 

avaliação e classificação de risco, pois os princípios de atendimento pautados na 

ordem de chegada se opõem à política de humanização da assistência proposta 

pelo Ministério da Saúde. 

A atividade de ACCR oferece uma oportunidade de destaque e valorização 

para o enfermeiro, porém, é necessário que este esteja apto para executar suas 

funções de forma segura e resoluta ao cliente. Para isso, se fazem necessários 

treinamento e atualizações contínuas para que haja entendimento máximo sobre o 

protocolo e articulação com os outros profissionais envolvidos. 

A análise das entrevistas mostrou que a formação em ACCR dos enfermeiros 

participantes deste estudo foi motivada pela necessidade de entendimento do 

processo e por qualidades pessoais como proatividade, iniciativa, cooperação e 

resolutividade. As competências destacadas na presente pesquisa podem contribuir 

para incentivar o ensino do processo de acolhimento com classificação de risco, 

objetivando a formação de enfermeiros que apresentem desempenho profissional 

resoluto, humanizado e de qualidade. 

A emergência é uma das portas de entrada do cliente nos serviços de saúde 

e, dentro do SUS, compõe parte da pirâmide do sistema de referência e 

contrarreferência em busca de resolutividade. Porém, constatou-se que esses 

sistemas não são eficazes, visto que os clientes buscam atendimento em diferentes 

unidades até chegar à emergência.  

Sabe-se que os clientes classificados como azuis deveriam ser atendidos em 

unidades básicas de saúde; no entanto, são observados diversos casos na porta de 
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entrada da emergência provenientes das unidades que deveriam atendê-los. O 

mesmo acontece com os clientes classificados como verdes, que poderiam ser 

atendidos em outras unidades que têm condições de oferecer suporte para esses 

casos, mas que, na realidade, são acolhidos pela emergência em questão. 

A partir do desenvolvimento desta pesquisa foi possível construir um 

instrumento – SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS EM CAMPOS 

DOS GOYTACAZES – que fornecerá suporte ao enfermeiro e a outros profissionais 

envolvidos no ACCR com relação ao perfil de atendimento das unidades de saúde 

do SUS no município, através de informações básicas à população. 

É importante destacar também que, para o desenvolvimento das 

competências destacadas neste trabalho, o enfermeiro deve ser incentivado desde a 

graduação a resolver situações-problema que o preparem para as situações reais de 

trabalho que irá encontrar; contribuindo, assim, para a formação de um profissional 

crítico, reflexivo e resolutivo. 

Cabe citar que a limitação do estudo ocorre devido ao número de 

participantes ser pequeno. No cenário de estudo em questão, o enfermeiro trabalha 

em uma escala de plantão 24h semanal e, neste setor específico – classificação de 

risco –, existe apenas um enfermeiro por dia, que classifica clientes adultos e 

pediátricos. 

Sugere-se, ainda, a realização de outros estudos para obter uma 

compreensão mais ampla da realidade do trabalho do enfermeiro e os diferentes 

vieses que constroem o cotidiano das unidades de urgência e emergência, tendo em 

vista as particularidades da unidade, dos clientes e do trabalho realizado. 
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documental 
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online 2013. 
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O processo de trabalho 
do enfermeiro no 
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Rev Min 
Enferm. 2016; 
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Rates HF, 
Alves M, 
Cavalcante 
RB. 

Estudo de 
caso 

- Relata a influência das 
tecnologias duras e leves 
na execução do ACCR. 
- A priorização dos clientes 
de alto risco clínico é 
destacada como uma das 
finalidades do ACCR. 
- Conhecimento clínico é 
citado como norteador do 
trabalho. 

Perfil de competência 
profissional do 
enfermeiro em 
emergências. 
 
 

Acta Paul 
Enferm. 2015; 
28(4):308-14. 

Holanda FL, 
Marra CC, 
Cunha IC. 

Pesquisa 
exploratória 
de campo 

- Perfil construído e 
avaliado pelos autores, 
formando 8 competências 
básicas, 56 competências 
associadas e 56 questões 
identificadoras. 
- Entre as competências 
básicas: desempenho 
assistencial, trabalho em 
equipe, liderança, 
proatividade, entre outros. 

Protocolo de 
Manchester e população 
usuária na classificação 
de risco: visão do 
enfermeiro. 
 
 

Rev. baiana 
enferm. 
(2017); 
31(2):e16949 

Roncalli AA, 
de Oliveira 
DN, Silva 
ICM, Brito 
RF, Viegas 
SMF. 

Estudo de 
caso 

- Necessidade de 
educação em saúde para 
os clientes sobre a função 
do ACCR. 
- Principais desafios: 
precariedade das 
instalações físicas, 
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superlotação, discordância 
da CR pela equipe. 
- Falta de articulação com a 
atenção primária. 
- Treinamento contínuo foi 
apontado como pontos de 
melhoria. 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Competências do Enfermeiro no Acolhimento de Clientes na 

Classificação de Risco em uma Unidade de Emergência 

Pesquisador Responsável: Mestranda Amanda Ribeiro Mendonça 

Contato: (22) 99901-0980 E-mail: amanda-mendonca@hotmail.com  

Orientador: Profª Drª Gisella de Carvalho Queluci  

 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: ___________ anos  RG: ______________________________________  

 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC-UFF) / Niterói CEP 24020-091 Tel.: (21) 2629-9486 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“Competências do Enfermeiro no Acolhimento de Clientes na Classificação de Risco 

em uma Unidade de Emergência”, de responsabilidade da pesquisadora Amanda 

Ribeiro Mendonça.  

O estudo vem a contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e assistência: para o 

ensino de enfermagem, oferece oportunidades de reflexão para o docente e para os 

estudantes, dentro do contexto acadêmico da formação do enfermeiro; para a 

prática assistencial, pois o estudo explora as atividades cotidianas do enfermeiro, 

favorecendo o conhecimento e compreensão da realidade vivida por enfermeiros 

que trabalham na classificação de risco; para a pesquisa, pois se constitui em 

estímulo para os pesquisadores com interesse pela temática, possibilitando permuta 

com outros grupos de pesquisa. Dessa forma, ela poderá fomentar o surgimento de 

novas pesquisas referentes ao acolhimento na unidade de emergência. 

Os objetivos do estudo são: compreender as competências que os 

enfermeiros necessitam adquirir e desenvolver para o acolhimento do cliente no 

serviço de emergência e a classificação de risco; descrever as competências que os 

enfermeiros apresentam na realização da classificação de risco em uma unidade de 

pronto atendimento; analisar as intervenções de enfermagem na classificação de 

mailto:amanda-mendonca@hotmail.com
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risco do cliente considerando problemas evidentes e não evidentes; elaborar manual 

de orientações como proposta de educação em saúde para os clientes no serviço de 

emergência, de modo a aprimorar o processo de acolhimento com classificação de 

risco. 

Caso concorde em participar deste estudo, você responderá a uma entrevista 

na qual os dados coletados serão gravados e poderão ser utilizados em divulgação 

por meio de Periódicos Científicos, Anais de Congressos Científicos, Trabalhos de 

Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrados e Doutorados, 

Livros Impressos e Eletrônicos e que neles se manterá o caráter confidencial das 

informações relacionadas à sua privacidade; sua privacidade será assegurada e seu 

nome não será divulgado, sendo garantido o total sigilo e proteção das suas 

informações.  

Os riscos desta pesquisa relacionados à sua participação são reduzidos, 

podendo ocorrer no campo emocional, considerando que não temos como prever as 

implicações que as perguntas podem ocasionar nas pessoas, mesmo não tendo 

caráter de constrangimento. Os benefícios relacionados à sua participação nesta 

pesquisa envolvem um melhor conhecimento e compreensão sobre processo de 

formação de enfermeiros em classificação de risco e das atividades que 

desenvolvem no cotidiano do trabalho.  

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no 

estudo e as entrevistas ocorrerão no local e horário de trabalho. É importante que 

você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e que 

você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento, sem penalidades ou prejuízos de quaisquer espécies. Nesse caso, o 

pesquisador deve ser comunicado e seus dados relativos ao estudo serão 

imediatamente excluídos.  

Você receberá uma via deste termo, onde constam o e-mail do pesquisador 

responsável e o endereço e telefone da instituição envolvida, podendo tirar as suas 

dúvidas sobre o estudo e a sua participação em qualquer momento (antes, durante e 

após o estudo). 

Os participantes de pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
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deste projeto ou demais informações: e-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-

9189. 

 

Eu,___________________________________________________________, 

RG nº __________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Campos dos Goytacazes, _______ de ____________________ de 2017.  

 

 

_____________________________ 

Assinatura do participante 

 

_____________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

PARTE 1 – Caracterização dos participantes 

 

1. Dados pessoais: Idade: ___________ Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

  (   ) Menos de 1 ano (   ) Entre 1 a 5 anos (   ) Entre 5 e 10 anos (   ) Mais de 

10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (   ) Menos de 1 ano (   ) Entre 1 a 5 anos (   ) Entre 5 e 10 anos (   ) Mais de 

10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

(   ) Não (    ) Sim Quanto tempo? ______________  

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? E em outras 

áreas? 

  (   ) Curso de capacitação (  ) Especialização (   ) Outros ______________ 

 

PARTE 2 – Perguntas semiestruturadas 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no contexto 

da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde?  

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

 Facilidades na classificação de risco Fragilidades na classificação de risco 

 
 

 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE  

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

SITUAÇÃO OBSERVADA E COMENTÁRIOS RELATIVOS A: 

 

- Forma de acolhimento ao cliente: 

- Sexo, idade e queixa principal do cliente: 

- Anamnese e exame físico realizado pelo enfermeiro:  

- Procedimentos de enfermagem realizados: 

- Comunicação enfermeiro x cliente: 

- Classificação recebida de acordo com o protocolo: 

- Relacionamento entre equipe médica e enfermeiro (se for o caso): 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
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APÊNDICE 5 – RESUMO DOS DADOS COLETADOS 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADO 1 – ALFAZEMA 

 

1. Dados pessoais: Idade:  41 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

Tempo total de trabalho: 17 anos. 

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

(    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos ( x ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos ( x ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

  (    ) Não ( x ) Sim  

Quanto tempo? Politrauma e emergências clínicas, quase 17 anos. 

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  ( x ) Curso de capacitação (    ) Especialização ( x ) Outros  

Cursos de extensão presenciais e treinamentos sobre emergências. 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Na marra, através de estudos mesmo, de leituras, através do protocolo 

Manchester porque o início do acolhimento veio de repente. Na faculdade foi 

apresentado, mas não foi explorado e durante o tempo de faculdade não tinha isso 

em prática na faculdade onde estudei e nem nos campos de estágio. Então eu 

aprendi mesmo depois, trabalhando.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde? 
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“Eu entendo que é uma forma excelente de organizar os serviços, de você 

realmente direcionar os atendimentos para os locais corretos, mas também penso 

que não existe uma orientação óbvia das populações. Pelo menos assim, da nossa 

região. Talvez isso nos grandes centros já exista o costume da população, um 

esclarecimento maior para que eles possam realmente saber onde procurar o que, 

mas na nossa região não tem esse esclarecimento. Nunca foi divulgado o que é a 

classificação de risco, pra que serve, como funciona... e as pessoas ficam perdidas. 

Quando você fala pra ele (cliente) que o tempo de atendimento é de duas horas, ele 

acha aquilo um absurdo porque pra ele tudo é grave... Se ele vem procurar o 

atendimento hospitalar é porque é grave. Sendo que é atendimento ambulatorial que 

geralmente em um pronto-socorro. Mas é de extrema importância e dá muito certo.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

“Eu penso que o profissional, se ele tiver uma boa bagagem, ele consegue 

fazer realmente essa leitura do que é emergencial e do que é ambulatorial. Sendo 

que muito mais do que fazer essa leitura, ele precisa ter uma clareza para explicar 

para o paciente de forma que o paciente, ele realmente se sinta acolhido, se sinta 

orientado e não se sinta simplesmente jogado pra fora do hospital pra procurar 

atendimento em qualquer lugar. Então assim, o conhecimento funciona muito, o 

conhecimento enquanto profissional, mas você precisa ter toda uma destreza na 

hora da conversa porque você lida com a população insatisfeita, com uma classe 

desprivilegiada, que é a classe mais humilde, pessoas que não têm acesso aos 

serviços de saúde igualitários. Não têm, de forma nenhuma. Então eles procuram na 

assistência hospitalar aquilo que é assistência primária, que nós não temos. O Brasil 

inteiro praticamente não tem. Então assim, se a política de saúde se preocupasse 

com a parte ambulatorial, com esse atendimento primário muitas coisas não 

culminariam no terciário. Mas não existe essa preocupação, quem dirá esse 

cuidado, então acaba com os pacientes chegando e não tendo aquilo que eles 

precisam eles ficam aí só agravando. Por isso que os hospitais estão cheios de 

gente doente. Porque eles não têm o pré, que seria o programa saúde da família, os 

programas de hipertensão, diabetes, os pré-diabéticos da vida, os programas de 
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imunização. Enfim, acabam caindo todos numa emergência porque não têm 

atendimento ambulatorial. Pra mim, esse é o fator mais gritante.” 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Em primeiro lugar, conhecimento e bagagem como um todo. Porque se o 

enfermeiro for exclusivamente especializado em uma área ele vai ficar boiando 

porque são pacientes que vêm de todos os tipos. Com todos os tipos de patologias, 

e ele (o enfermeiro) precisa saber o que que é grave, o que não é, o que é 

contaminação, o que não é. O que é transmissão direta e o que não é. Eu penso que 

o enfermeiro precisa ter muito conhecimento, até mesmo de violência sexual, 

contaminação por perfurocortante. Porque tudo isso é atendimento e é atendimento, 

de início, no acolhimento. A classificação de risco que direciona esse tipo de 

atendimento. Então você tem que ter uma visão geral e em segundo lugar, ter uma 

boa qualidade pra você atender. Qualidade de conhecimento do atendimento de 

classificação de risco, porque se você não conhecer o programa, não conhecer 

como funciona, não saber direcionar nada, você vai atender tudo errado. Você vai 

trocar as cores, o tempo de atendimento, as prioridades. É preciso ter suporte... 

suporte da sua instituição pra te treinar, treinar outras pessoas que possam te 

substituir porque não adianta ter um só muito capaz e várias pessoas que não são 

capazes. Orientação quanto à população saber o que procurar, onde procurar, o que 

funciona, como é, o que significa. Esse suporte a você enquanto profissional que te 

dá um respaldo pra você fazer esse trabalho de acolhimento e esse suporte a 

população. Que também dá a eles um conforto e um respaldo de onde procurar, de 

onde ser atendido e o paciente não ficar vagando aí toda vida e no final das contas 

não acontecer nada. Eu penso que falta muito conhecimento e falta muito suporte de 

um lado e de outro. Então no geral, nós profissionais ficamos bem desencapados, 

desprotegidos, sem respaldo... porque implantam um programa, um serviço... mas é 

um serviço desconhecido para muitos. É uma coisa que meia dúzia sabe como 

funciona e faz funcionar bem, mas querem que todos saibam da mesma maneira 

sem treinar. Sendo que durante o período de licenciatura você não tem isso de 

forma clara, é bem pouco orientado, é muito pouco falado, é pouco explorado 
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inclusive e não são todos os hospitais do país que têm, então você acaba não tendo 

muito fundamento. Você procura, procura e acaba sempre lendo as mesmas coisas 

na literatura, algo que não te completa, então é a experiência que vai fazendo com 

que fique mais afinado.” 

 

ENTREVISTADO 2 – BROMÉLIA 

 

1. Dados pessoais: Idade:  57 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

Tempo de trabalho: 33 anos. 

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

  (    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos ( x ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

  (    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

  (    ) Não ( x ) Sim  

Quanto tempo? 20 anos. 

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  ( x ) Curso de capacitação (  ) Especialização ( x ) Outros  

Mestrado e doutorado em UTI, curso de BLS, suporte básico e avançado de 

vida, ECG, Atendimento ao trauma, vias aéreas difíceis. Especialização em docência 

do ensino superior, enfermagem do trabalho e Unidade de Terapia Intensiva. 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Eu me interessei pelo assunto... acolhimento com classificação de risco 

lendo inicialmente o protocolo de Manchester, que foi um protocolo instituído pelo 

COREN do Estado de Minas Gerais. Então através daquele trabalho inicial eu 

comecei a pesquisar tudo que existia sobre classificação de risco, não só no Brasil, 

como em outros países e comecei a ler artigos, pesquisar. Trabalhei muito tempo no 

HGG no acolhimento, que é muito diferente daqui (HFM)... Lá é basicamente clínico 

mesmo e tudo que eu leio através de algum amigo de qualquer pessoa sobre o 
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assunto, eu leio. Mas deixa eu te explicar a coisa mais importante que eu acho, a 

questão do setor.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde?  

 

“Ficou na cabeça das pessoas a ideia de classificação de risco, só que antes 

do setor ser classificação de risco, o setor é de acolhimento. Você não pode 

classificar um paciente que você não acolheu. Primeiro ele tem que se sentir 

acolhido, ou seja, alguém está ouvindo o meu problema, alguém está sabendo qual 

é meu problema. A partir do momento que você identifica e acolhe o paciente e ele 

se sente acolhido, é mais fácil pra você classificar. Então você vai classificar e 

explicar pra ele que aquele momento ou aquela patologia que ele tem não é o 

momento de emergência vermelha, ou ela é uma emergência azul e por isso poderá 

ser encaminhado. Mas o que eu percebo desses anos todos que estou aqui: quando 

você passa pra ele uma segurança daquilo que você está falando, até o 

encaminhamento ele aceita. Como foi o caso que atendi agora... precisei 

encaminhar, mas primeiro eu acolhi, ouvi a história, deixei o paciente falar. Às vezes 

eu vejo colegas que não querem ouvir o paciente. Se aqui é acolhimento e 

classificação, como você classifica se você não identificou, entende?” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

 Facilidades na classificação de risco Fragilidades na classificação de risco 

Primeiro, experiência de trabalho. São 

33 anos que já passei por tudo que 

você possa imaginar. Segundo, sou 

mãe. Acho isso fundamental, porque 

quando uma mãe chega pra você com 

uma situação, você se coloca no lugar 

dela, então é fácil de você conseguir 

explicar pra ela se aquilo é uma 

A rede de referência e 

contrarreferência que não funciona. O 

não estabelecimento dentro do 

município de onde e o que atende o 

que. Por exemplo, eu dei a sugestão 

uma vez que todo caso de obstetrícia 

fosse atendimento nos Plantadores de 

Cana. Teve até um breve período que 
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urgência ou se não é. Terceira 

situação, se chega com um estágio de 

nervo muito grande, primeira coisa 

que você tem que fazer é acalmá-la. 

Porque muitas vezes, eu tive 

pacientes que saíram daqui bem só 

em ter conversado comigo... a 

pressão abaixou... porque ele se 

sentiu acolhido. 

Outra facilidade é que todo trauma é 

atendido aqui todo paciente que é de 

trauma, vai ser atendido. 

isso funcionou... hoje não funciona 

mais. Todo paciente clínico seria 

atendido no HGG... também não 

acontece mais. Todo paciente de 

trauma é aqui mesmo, não tem jeito. 

Toda emergência vermelha é aqui. 

Mas o que mais fragiliza o 

atendimento é... eu não sei o que 

atende no São José (outro hospital), 

eu não sei o que atende em Ururaí, 

Travessão... ou nas UBS. Porque se 

eu recebo aqui um paciente clínico de 

UBS que eu sei onde tem um clínico 

amanhã, eu posso encaminhá-lo pra 

ser examinado com calma e 

acompanhado depois do atendimento 

de emergência. 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Eu acho que a principal coisa que o enfermeiro da classificação de risco tem 

que ter é experiência. Porque não adianta você pegar um enfermeiro recém 

formado, que não tem experiência nenhuma de vida e colocar ele pra classificar 

porque tem pacientes aqui que dissimula, a gente tem paciente aqui que finge, a 

gente tem paciente que simplesmente é DNV ou porque quer atestado, a gente 

atende mulheres que só quer chamar a atenção do marido... o pessoal chama de 

síndrome de butterfly, chega caída na cadeira, com os braços pra trás, marido 

empurrando a cadeira e você olha, tá com o olho piscando, pressão tá normal, tá 

tudo normal... é pra chamar a atenção do marido. Se não tem experiência, vai comer 

o pão que o diabo amassou. Outra coisa que o enfermeiro precisa ter é flexibilidade, 

porque às vezes nem era pra ser atendido aqui, mas dependendo da situação é uma 

mãe que não tem dinheiro pra pagar passagem, vem lá de Lagoa das Pedras 
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(interior) que a ambulância largou aqui... aí vou lá e peço o pediatra pra atender... 

porque você sabe que não tem como ela sair daqui. Uma mãe que está 

acompanhando uma criança que está lá em cima (internação pediátrica – 3º andar) e 

passa mal... como você não atende aqui? E é clínico... humanização... tem hora que 

o coração fala mais alto... você precisa se colocar no lugar do outro, agora, que o 

sistema... o serviço de referência e contrarreferência não funciona, que foi a ideia 

inicial da classificação. Ou seja, se não é para o paciente ser atendido aqui, tem que 

ter um lugar pra atender ele... pra dar um encaminhamento.” 

 

ENTREVISTADO 3 – HIBISCO 

 

1. Dados pessoais: Idade:  41 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

(    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: (tempo de formada) 

  (    ) Não ( x ) Sim 

Quanto tempo? UPAS e hospitais de grande porte. 10 anos.  

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

( x ) Curso de capacitação ( x ) Especialização (    ) Outros  

Capacitação da UPA, especialização em enfermagem do trabalho e Unidade 

de Terapia Intensiva. 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Eu fui capacitada na época que trabalhava na UPA, treinamentos que 

participei na secretaria estadual de saúde, várias capacitações... e na atuação direta 

mesmo né, onde a gente pega, lê manual e encara e vai.” 

 



93 
 

 
 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde? 

  

“Eu entendo como o profissional de saúde, especificamente o enfermeiro, 

acolhendo o paciente que chega, com escuta qualificada, o profissional é capacitado 

pra isso e vai distinguir e avaliar dentro dos critérios de avaliação qual é a 

necessidade de atendimento daquele usuário, se a unidade é a específica de acordo 

com o que ele precisa. Entendo também que com o acolhimento com a classificação 

de risco estabelecida, a gente consegue dar ao usuário uma resposta da sua 

necessidade de atendimento... da sua urgência ou não e, com as classificações que 

a gente sabe... azul, verde, amarelo e vermelha sempre expostas para o paciente. 

Com a abordagem com o profissional da área de saúde, a escuta é diferenciada, 

quando a gente entra dentro do processo de classificação de risco e ele entende 

qual é a sua necessidade de atendimento, isso é positivo. Geralmente, nas unidades 

em que trabalhei, percebo que essas orientações (em relação as cores/tempo de 

atendimento) elas ficam expostas e acho que isso influencia no atendimento... e 

acho que é um ponto de evolução pra assistência.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

 Facilidades na classificação de risco Fragilidades na classificação de risco 

Acho que isso deu muita visibilidade 

pra atuação do enfermeiro. Você 

consegue avaliar o paciente, fazer a 

sistematização da assistência de 

forma satisfatória. Com um breve 

relato, uma breve anamnese você 

consegue captar a urgência ou 

emergência daquela situação e saber 

como atuar ou orientar... muitas vezes 

é só uma pequena orientação. E eu 

acho que é uma grande evolução pro 

Identifico primeiramente que quando o 

profissional de enfermagem, o 

enfermeiro, está diante do ACCR ele 

enfrenta inicialmente a dificuldade de 

referência e contrarreferência. Muitos 

pacientes vêm até a unidade, mas 

não é o atendimento específico, e aí a 

gente encontra dificuldade pra 

aceitação da população. Quando a 

gente não tem uma rede de atenção 

básica funcionante, a gente tropeça 
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enfermeiro estar diante do primeiro 

contato e saber classificar o grau de 

necessidade do paciente. Muitas 

vidas são salvas assim, muitos 

pacientes chegam e ficam sentados 

aguardando, aguardando... e cadê a 

classificação de risco pra nortear? O 

tempo de espera... o que pode 

influenciar nos fatores de evolução a 

óbito ou de piora da comorbidade 

daquele paciente. O paciente chega 

na unidade de emergência, e a gente 

tem aquele delta T, que é o tempo 

específico para algumas situações e a 

gente tem que agir... então a 

classificação é muito benéfica pra 

esses casos e eu acho que evoluiu 

bastante. 

em um monte de outras coisas. Outro 

ponto negativo é o estresse 

emocional que o profissional lida o 

tempo inteiro por estar diante de uma 

situação que todo mundo se sente 

como emergência e se sente como 

urgência e não quer aguardar... isso 

influencia demais. Acho que esses 

são os pontos mais difíceis. Outra 

coisa ruim é a gente tem algumas 

situações complicadas... só pode 

entrar pra tal especialidade se for 

“X”... a gente fica limitado e às vezes 

é uma urgência, você coloca pra 

dentro por uma outra clínica e daí 

vem aquele colega, um profissional 

(médico) com  dificuldade de aceitar 

aí você tem a dificuldade de relação 

interpessoal, que interfere na sua 

classificação... porque se você não 

tiver um médico, uma equipe unida, 

que faça entender porque você não 

mandou aquele cara embora, aí fica 

difícil. Mas eu, como profissional, na 

minha dúvida, eu classifico e o 

médico que encaminha e referencia 

porque aí a gente a faz a nossa parte.  

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Acho que uma das primeiras coisas que gente tem que ter, independente de 

ser enfermeiro é compaixão, se colocar no lugar do outro e ter respeito ao próximo 
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né porque a questão pessoal ela interfere diretamente na postura que o profissional 

deve ter diante do acolhimento, principalmente na classificação de risco. E 

competências... capacitação, porque a gente lida o tempo inteiro com situações que 

a gente pode encaminhar ou referenciar casos que não deveriam... então o 

profissional deve ser capacitado de forma contínua, renovada, ter um bom 

relacionamento com a equipe médica... porque muitos casos (e reforça a pergunta 

anterior) a gente classifica o paciente e vem o médico “isso não é amarelo, isso não 

é verde”... porque a enfermagem tem que saber o que é classificação, mas às vezes 

a gente tem uma equipe médica que não sabe o que é isso.... por mais que a gente 

relate, que registre, pontue e descreva... às vezes passa despercebido. Então, 

necessária para atuação do enfermeiro, eu acredito que as maiores competências 

sejam a questão da capacitação, um olhar diferenciado, se colocar no lugar do outro, 

fazer uma escuta ativa daquela situação... pecar por excesso... avaliar sinais vitais, 

fazer uma anamnese completa, escutar só um cadinho, não deixar de anotar pontos 

básicos e pequenos como alergias, medicações que faz uso, doenças prévias. Com 

uma avaliação legal e uma evolução pequena a gente consegue captar bastante 

coisa... tem que ter escuta ativa e uma boa avaliação do enfermeiro nessa parte.” 

 

ENTREVISTADO 4 – JASMIM 

 

1. Dados pessoais: Idade:  50 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

(    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos ( x ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos ( x ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

  (    ) Não ( x ) Sim 

Quanto tempo? 18 anos. 

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  (    ) Curso de capacitação ( x ) Especialização ( x ) Outros  

Especialização em emergência e unidade de terapia intensiva; treinamentos. 
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6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Com treinamentos em outros locais de trabalho... lá a gente recebia 

treinamento.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde? 

 

“Você classifica pelas cores de acordo com a gravidade do paciente... você 

recebe, avalia e tria... no outro local que trabalho a gente tem tudo computadorizado, 

o serviço anda mais rápido porque o próprio sistema te ajuda nas prioridades. É o 

mesmo sistema (baseado em Manchester) mas agiliza o seu processo... no geral, 

você acolhe, conversa com o paciente, dá uma atenção. Em relação a implantação 

do ACCR ter melhorado o atendimento, é aquela história... você trabalha com 

médico atrás de você... você só direciona o atendimento... a gente não pode mandar 

ninguém embora sem atendimento. Então você tria, acolhe, conversa, orienta e 

passa pro médico... aí ele passa medicação, interna se precisar... bem rapidinho. O 

ruim é que a demanda é alta... às vezes você atende 250, 300 pacientes por dia, 

movimento intenso, a gente não consegue ficar parado.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

“Fragilidades na classificação de risco: O Brasil está doente, ou seja, você 

tem um quantitativo de pessoas muito grande pra um quantitativo de profissionais 

muito pequeno. Aqui por exemplo, você tem uma enfermeira que faz a classificação 

de adulto e de criança, que você sabe que não é o ideal... tem que ser um pra cada 

um né... e uma enfermeira só atendendo isso tudo, ela não tem tempo pra ir ao 

banheiro, não tem hora pra fazer suas necessidades fisiológicas fica sentada aqui 

até 3h, 4h da manhã direto. Isso aí não é produtivo, todo mundo sabe disso. Tem 

que ter pelo menos duas enfermeiras na classificação adulto e uma na criança. 

Porque no acolhimento e classificação, você cansa a mente, você escuta problemas 
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24h de um, de dois...  aí você analisa o problema, classifica o problema e é muita 

coisa na cabeça de uma pessoa só. Então você tem que ter umas pausas pra poder 

descansar a mente... porque não é cansar o corpo, é cansar a mente, entendeu? E 

você assimila milhões de problemas. Você escuta o problema, direciona o problema 

e encaminha o problema... então como você pega um enfermeiro só pra fazer isso 

até 3h, 4h da manhã? É puxado! De vez em quando até tem algum colega que 

consegue te ajudar de alguma forma, mas não é sempre. É estressante! Imagina 

você escutar problema na sua cabeça o dia todo... problema de um, problema de 

outro... tem que ter pausa, revezamento... e isso não tem aqui. E isso não é legal... 

no outro serviço a gente tem... funciona assim: a cada 3h ou 4h a gente troca, 

porque cansa a cabeça do enfermeiro. Aqui você pega uma enfermeira e coloca na 

escala “essa aqui é do acolhimento” e deixa ela o mês todo, ou dois, três, quatro, 

cinco meses direto é exaustivo, não é produtivo. Porque na verdade, todo mundo 

tem que saber um pouquinho de cada coisa no pronto-socorro e na escala daqui nós 

somos fixos. Fixos porque alguns têm problema de saúde, aí coloca no acolhimento 

porque é uma coisa mais light, menos estressante do que ficar andando pelo pronto-

socorro numa assistência mais pesada. Mas em outra parte, você pegar uma pessoa 

que fica aqui de 7h da manhã até 3h da madrugada... não adianta, quando chegar 

22h está com a mente cansada. E na classificação, você tem que ter uma coisa que 

eu considero primordial: é paciência. Porque o paciente que vem da rua, ele não 

quer saber se você tem problema aqui de superlotação, que não tem médico pra te 

atender, que a cota tá cheia... paciente não quer saber... você tem que ter paciência, 

você tem que ter amor, tem que ter carinho. E pra ter isso tudo, você tem que estar 

muito bem com você, com seu serviço, pra você acolher o outro... porque tem que 

ser acolhimento humanizado... não é chegar aqui e preencher papelzinho “o que 

você tem?” preencher e acabou. É você conversar, é você entender a política 

pública do país que está o caos. É você entender disso, analisar e mesmo com isso, 

você ter esperança, ter paciência, ter humanização e cuidar bem. Tem que fazer 

com amor... ou faz com amor, ou não faz. Você observa desvalorização do 

profissional, profissional cansado, porque ganha-se pouco e trabalha-se muito e isso 

é uma perda sem tamanho em qualquer lugar do país. Se você tiver que ter três 

empregos pra ganhar o que você deveria ganhar em um, você vai se sobrecarregar, 

vai ficar estressada... você não vai acolher ninguém direito porque ninguém 
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consegue acolher cansado ou estressado... você acaba fazendo o trabalho de forma 

mecânica: “O que você tem, idade, alergia?” cadê o valor humano? Você tem que 

tratar bem o outro... eu também acho que você tem que rodar (fazer rodízio), você 

tem que se capacitar, fazer curso com os profissionais que fazem esse atendimento, 

treiná-los e também oferecer alguma coisa em troca... porque infelizmente a 

barganha ainda continua sendo uma moeda de troca... pra você ter mais 

valorização, paciência, tudo direitinho, você tem que oferecer alguma coisa. E o que 

é oferecido? O que você (entrevistador) está vendo aqui? Não tem banheiro... se 

quiser ir tem que se deslocar a uma distância considerável ... a gente não tem 

instalação sanitária decente... uma geladeirinha com água. Eu aposto na qualidade 

do profissional... ele tem que ter essas coisas... porque a pessoa que está sentada 

aqui nessa cadeira, ela tem que estar bem com ela mesma, emocionalmente bem 

pra ela conseguir tratar o munícipe bem. Às vezes o paciente vem tombando de 

outras unidades de saúde, não tem dinheiro pra ir embora ou outro recurso 

financeiro, que é normal hoje em dia... aí você chega e  fala “não tem como te 

atender aqui... vou chamar o médico... tá cheio”, tenta dar jeitinho, aí você esbarra 

com um médico que não entende o acolhimento, que a maioria não entende... eles 

acham que isso aqui é uma triagem, mas na verdade não é triagem. Triagem é uma 

coisa... quem tria é médico, enfermeiro acolhe. E o que eu sinto falta aqui é o 

médico... o doente vir da rua ser acolhido pela enfermeira, se precisar um remédio 

ter o médico ali na sala pra prescrever... ele não pode ir embora sem assistência. O 

acolhimento tem que ser completo... o doente tem que sair daqui com a resolução 

toda, que seja uma medicação, uma consulta simples... ele tem que sair daqui 

atendido. Ele não pode vir aqui e eu falar “vou chamar o médico porque seu 

problema não é aqui”, se não é aqui é aonde? Cadê a referência? Cadê a 

contrarreferência? Tá faltando... acaba sendo outro ponto negativo na assistência. 

Essa história da gente referenciar o paciente, a gente bate num paredão... porque o 

paciente vem, ele é acolhido, é atendido pelo médico aí na hora de você mandar ele 

pra outro lugar, você fica no vácuo. Se fosse tudo sistematizado, daqui e de 

qualquer lugar, já sairia com a consultinha marcada porque é isso que está lá no 

Ministério da Saúde... e não é isso que a gente vê na realidade, mas o programa é 

bonito... eu acredito nele, só acho que ele precisa de ajustes... se lá fora funciona 

(outros países), porque aqui não vai funcionar?” 
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9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Primeira competência é gostar de gente, entende... senão a gente fica muito 

técnico e esquece de realmente acolher. Ser só técnico não resolve... você tem que 

gostar de cuidar de gente. Porque quem chega no acolhimento é alguém que está 

com dor, que está sofrendo, que vem tombando de algum lugar... aí chega aqui e se 

não for alguém que gosta de cuidar de gente, ela vai fazer pergunta, colocar as 

respostas... verde, amarelo, azul... eu acho que tem que gostar de gente e gostar do 

que faz porque a gente está com uma galera grande aí que é enfermeira, mas está 

faltando alguma coisa... que é gostar de ser enfermeiro. E ser enfermeiro é gostar de 

cuidar de gente, é ter humanização, amor ao próximo, independente de N fatores. O 

que tem que predominar é gostar de cuidar de gente, senão não adianta porque 

você vai acolher mal.” 

 

ENTREVISTADO 5 – LAVANDA 

 

1. Dados pessoais: Idade: 33 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

  (    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos ( x ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

  (    ) Menos de 1 ano (    ) Entre 1 a 5 anos ( x ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

( x ) Não (    ) Sim   

Quanto tempo?  

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  (   ) Curso de capacitação ( x ) Especialização (    ) Outros  

Especialização em emergência. 
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6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Pelo protocolo de Manchester e na prática.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde?  

 

“Acolher no sentido de receber os clientes organizando os atendimentos de 

acordo com a prioridade.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

“Fragilidades na classificação de risco: Deficiência na rede de assistência 

porque a gente acaba precisando acolher e receber pessoas que poderiam estar 

sendo assistidas em outras unidades e não necessariamente aqui.” 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Bom olhar clínico, bastante experiência clínica e um olhar diferenciado”. 

 

ENTREVISTADO 6 – TULIPA 

 

1. Dados pessoais: Idade:  34 anos Sexo: (    ) Masculino ( x ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

(    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos ( x ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

(    ) Não ( x ) Sim 
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Quanto tempo? 11 anos em UPA (mesmo tempo de formado). 

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  ( x ) Curso de capacitação ( x ) Especialização (   ) Outros  

Especialização e residência em CTI; curso de protocolo de Manchester na 

UPA. 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Quando trabalhei na UPA e aí foi oferecido um curso sobre o protocolo de 

Manchester, apesar da gente não utilizar aqui. A gente conseguiu fazer esse curso e 

depois fui liberada pra trabalhar no ACCR.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde?  

 

“Entendo que o acolhimento é receber o paciente, ver o que ele está 

precisando, porque atualmente a gente tem poucas UBS na cidade, as unidades de 

PSF são poucas também. Então a gente precisa receber esses pacientes, ver qual é 

a demanda e dar um pouco de atenção. E aí vai começar a pautar na classificação 

de risco, ver o que é mais importante, se é caso pra cá ou não.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

Fragilidades na classificação de risco: “Aqui o nosso problema é que a gente 

trabalha com um público muito amplo e o que eu quero dizer com isso é que eu acho 

que deveria ser investido em propagandas pra mostrar que nosso hospital é 

referência em trauma e acaba que a gente recebe aqui pacientes clínicos. Então 

você acaba tendo que classificar também os pacientes clínicos porque o enfermeiro 

não pode mandar embora né. Então a gente classifica e o paciente tem que ficar 

aguardando o atendimento médico e ele vai dizer se atende ou não.  Então eu acho 

que deveria ter propaganda porque a gente atende muito hipertensão, pneumonia, 

infecção urinária.... porque as pessoas não sabem pra onde ir. Não sabe que existe 
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UPA, PU que pode ser tratado lá, às vezes até uma hipertensão vem pra cá e nós 

somos hospital de grande complexidade e isso poderia estar ajudando bastante. A 

demanda é muito grande e a gente acaba tendo que triar casos clínicos.” 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Eu acho que ele tem que entender bastante o protocolo de classificação de 

risco, apesar da gente não ter o processo igual a UPA, que costuma utilizar o 

Manchester. O enfermeiro tem que entender o que é um doente que pode ser 

amarelo ou pode ser vermelho e quais são os casos graves... entender um pouco de 

clínica, ter cuidado pra não mandar ninguém embora principalmente alguém que 

teria uma classificação laranja e por aí vai... tem que entender muito de clínica. Se a 

gente utilizasse um protocolo fechado acho que seria mais fácil para os profissionais 

estarem classificando os pacientes, porque acaba cada um classificando de uma 

forma. Às vezes a pessoa entra agora (profissional novo) e nem entende de 

classificação de risco... então é importante saber como acolher, qual paciente a 

gente pode pedir pra esperar ou não.” 

 

ENTREVISTADO 7 – CRAVO 

 

1. Dados pessoais: Idade:  31 anos Sexo: ( x ) Masculino (    ) Feminino  

2. Tempo de trabalho neste hospital: 

  (    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

3. Tempo de trabalho nesta emergência: 

   (    ) Menos de 1 ano ( x ) Entre 1 a 5 anos (    ) Entre 5 e 10 anos (    ) Mais 

de 10 anos 

4. Experiência em outro serviço de emergência: 

  (    ) Não ( x ) Sim 

Quanto tempo? 7 anos (mesmo tempo de formado). 

5. Você tem alguma formação específica na área de emergência? 

  (  ) Curso de capacitação (    ) Especialização ( x ) Outros  
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Treinamentos oferecidos pelo hospital. 

 

6. Como você aprendeu a trabalhar com classificação de risco? 

 

“Foi citado um pouco na faculdade, mas nenhum curso ou pós-graduação que 

eu concluí foi explorado. Foi uma matéria que foi pouco discernida durante o curso... 

aprendi um pouco na faculdade e depois me adequei de acordo com cada serviço. 

Existe um protocolo fixo de acordo com cada local e isso acaba variando... tive que 

estudar depois.” 

 

7. O que você entende por Acolhimento com Classificação de Risco no 

contexto da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde?  

 

“Acho legal, funciona, só que por falta dos outros membros da equipe de 

saúde há uma distorção do que é um acolhimento, do que é a classificação de risco. 

Eles (referindo-se a alguns profissionais antigos) acostumados com a triagem... é o 

problema das emergências em que trabalhei e isso prende muito o trabalho do 

enfermeiro... porque a gente acaba tendo dificuldade de fazer o protocolo, de 

implementar porque a maioria dos outros membros da equipe de saúde entende que 

o ACCR é como se fosse uma triagem do qual você coloca o paciente para uma 

futura assistência ou dispensa ele ali mesmo, sendo que isso é contra qualquer 

política de humanização e acolhimento. A gente tem que atender e dar uma 

resolução pra ele.” 

 

8. Descreva os fatores identificados na assistência que, em sua opinião, 

influenciam no momento de realizar a classificação de risco. 

 

Fragilidades na classificação de risco: “Como quase todos os municípios, a 

gente tem uma atenção básica que não é fortalecida, então os pacientes ficam sem 

rumo procurando assistência e muitas vezes sendo encaminhado para o lugar 

errado. Aqui na nosso ACCR funciona de forma ininterrupta com um enfermeiro, ou 

seja, você não tem nenhum outro colega pra revezar, então a gente acaba ficando 

com uma carga horária excessiva de 7h às 3h da manhã e isso influencia 
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diretamente na forma de atender.... dizer qual é a classificação dele, na forma de 

acolhimento e humanização.” 

 

9. Quais competências você julga necessárias que o enfermeiro tenha para 

atuar no Acolhimento com Classificação de Risco? 

 

“Ele precisa reconhecer os sinais e sintomas de gravidades, saber os 

protocolos de gravidade... seja para agir numa emergência hipertensiva ou um 

AVC... tem que saber identificar os sinais de gravidade pra que esses doentes não 

percam tempo desnecessariamente numa coisa que seria vital pra sua saúde. Essa 

é uma das competências mais importantes. Eu acho que essa matéria deveria ser 

mais explorada na faculdade... ela é pouco abordada na graduação de 

enfermagem... e infelizmente as pós-graduações também acabam deixando de lado 

o acolhimento e a classificação de risco e acho importante também integrar de forma 

multi, tanto a equipe médica e quanto a equipe de enfermagem pra que a gente 

possa ter o real funcionamento da classificação.” 

 
 

DADOS VERIFICADOS NA OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 

 

PARTICIPANTE SITUAÇÃO OBSERVADA 

Alfazema Cliente A.B.F., sexo feminino, caucasiana, 46 anos. Deu entrada às 14h40 na 
unidade de emergência adulta acompanhada de seu marido. Apresentou queixa 
de febre há aproximadamente seis dias, cefaleia, gastralgia, além mialgia, 
principalmente nos flancos. Relata que está se sentindo tonta, que está com 
diarreia e que a urina está com cheiro ruim. Na anamnese, foi constatado o 
histórico de SIDA e HAS, onde a cliente declara seguir corretamente o tratamento 
com uso do coquetel e losartana. Nega Diabetes Mellitus e uso de outros 
medicamentos. Concomitante à escuta do relato, o enfermeiro realizou o exame 
físico no qual a cliente apresentava-se lúcida, orientada, hipocorada, com 
xerostomia e com tremores nas mãos. Ausência de edema em membros inferiores 
e não relatou dor à palpação abdominal (que foi realizada com a cliente na posição 
ortostática). O profissional realizou as anotações na ficha de atendimento, 
posicionou a cliente corretamente para aferição dos sinais vitais, orientando-a para 
descruzar as pernas e não falar no momento da verificação. Parâmetros Vitais: 
P.A.: 150x90mmHg; Tax.: 39,5°C. Cliente classificada como amarelo, orientada 
que seu tempo de atendimento poderia variar em até 60 minutos e encaminhada 
para a sala de espera do consultório médico, onde posteriormente foi avaliada 
pelo médico clínico geral. 

Bromélia Cliente P.L.J.J., sexo masculino, pardo, 6 anos. Deu entrada às 15h30 
acompanhado da mãe. Mãe relata que a criança sofreu uma queda da cama na 
noite anterior e que estava com receio de ter sofrido alguma fratura, pois o filho 
relatava muita dor na região torácica. O enfermeiro solicitou que a criança se 
sentasse na maca, ajudou a retirar a roupa e durante o exame físico observou a 
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pele, realizou a palpação do tórax e abdômen. Pediu que a criança realizasse 
alguns movimentos respiratórios e com os membros superiores. Não havia 
presença de hematoma, edema ou outro indicativo que pudesse levar a suspeita 
de fratura.  Para o enfermeiro, a criança relatou pouca dor, estava sorrindo e não 
mostrava nenhum sinal de gravidade. O profissional realizou as anotações na ficha 
de atendimento, classificou o paciente como verde e orientou que o tempo de 
espera para atendimento médico seria em torno de 240 minutos, de acordo com o 
número de pessoas a serem atendidas. A mãe reclamou de ter que esperar todo 
esse tempo e após questionar o enfermeiro se o filho estava realmente bem, a 
mãe optou por não aguardar o médico. 

Hibisco S.H.S.O., sexo feminino, 32 anos. Procurou o serviço de emergência com relato 
de prurido intenso no ouvido esquerdo e histórico de cerúmen impactado. Cliente 
negou dor ao ser questionada pelo enfermeiro. Profissional orientou a cliente de 
que não haveria atendimento médico em relação a essa situação, pois era norma 
do hospital e apontou o quadro com tais orientações. Encaminhou a cliente para 
unidade básica próxima a sua residência e realizou as anotações na ficha de 
atendimento. Apesar de não se mostrar satisfeita, a cliente acatou a orientação 
dada. 

Jasmim C.F.A., sexo masculino, 74 anos. Deu entrada na unidade às 17h10 acompanhado 
da filha com relato de dor precordial que teve início por volta das 7h00. Entrou na 
sala de acolhimento na cadeira de rodas da instituição. Possui histórico de 
hipertensão arterial e infarto ocorrido há cerca de seis anos. Ao ser questionado 
pelo enfermeiro sobre uso de medicamentos, a filha relatou que ele faz uso de 
captopril, furosemida e hidralazina. Ao exame físico apresentava-se taquipneico, 
com a pele pegajosa e hipocorado. Apesar de o enfermeiro tentar interagir com o 
cliente em busca de informações quanto à intensidade e localização da dor, 
medicações em uso e acompanhamento médico, grande parte das respostas foi 
proveniente da filha. Cliente classificado como amarelo e encaminhado ao 
consultório médico com ajuda do técnico em enfermagem para ser atendido assim 
que a sala estivesse livre. 

Lavanda L.P.T., sexo masculino, 3 anos. Deu entrada na unidade acompanhado pela mãe, 
que relatou que a criança apresentava febre alta há quatro dias simultânea à 
diarreia, com cerca de cinco episódios por dia. A mãe nega crescimento dos 
dentes e contato com criança doente, relata não ter introduzido nenhuma 
alimentação diferente nos últimos dias e nem vacinação recente. Ao exame físico, 
a criança mostra-se com ânimo moderado, hipocorada, turgor cutâneo diminuído e 
interagindo de forma eficaz com o profissional. Ao verificar a temperatura, foi 
observado um valor de 37ºC. Antes de classificar a criança, o enfermeiro diz que 
vai conversar com o médico para ver se ele pode atendê-la e se retira da sala por 
alguns instantes. Durante a conversa com o médico plantonista, que não era 
pediatra, a enfermeira explica a situação clinica da criança e em um primeiro 
momento o médico se nega a atender alegando que não era nada demais e que 
poderia ser atendida em outro lugar. A enfermeira insistiu para não deixar a 
criança sem atendimento com a informação de que a mãe morava longe e que a 
criança poderia piorar. Retornou à sala de acolhimento, classificou a criança como 
verde e orientou a mãe a aguardar pelo atendimento médico. 

Tulipa S.E.P., sexo feminino, 22 anos. Deu entrada na emergência com queixa de dor 
abdominal e vômitos. Relata se sentir assim desde o dia anterior, porém achou 
que iria melhorar. Durante o exame físico o enfermeiro a posiciona deitada na 
cama e realiza a palpação abdominal, perguntando à cliente onde a dor era mais 
forte. Após localização da dor em região hipogástrica, verificou a PA com o 
aparelho que retirou se sua bolsa e constatou o valor de 110x70mmHg. Enquanto 
o enfermeiro fazia perguntas sobre o que havia ingerido, atividade física e ciclo 
menstrual, a cliente apresentou episódio de êmese. A cliente foi classificada como 
amarelo e informada de que deveria esperar até 60 minutos para atendimento 
médico, mas que era para retornar à sala de acolhimento se a dor aumentasse ou 
se continuasse vomitando. 

Cravo A.P.C.S., sexo feminino, 36 anos, deu entrada na unidade acompanhada de seu 
marido. Relata estar com febre associada a forte dor no flanco direito e que não 
está conseguindo urinar direito há dois dias. O enfermeiro observa que a cliente 
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não consegue encontrar uma posição para ficar confortável e a mantém na 
posição ortostática. Durante a breve anamnese, descobre que a cliente tem 
infecção urinária de repetição e que tem histórico de cálculo renal. O profissional 
verificou os parâmetros de pressão arterial e temperatura, classificou a cliente 
como amarelo e a encaminhou para aguardar atendimento médico após realizar 
as anotações na ficha de atendimento. 
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APÊNDICE 6 – CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 2016 2017 2018 
Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Formulação do 

projeto de 

pesquisa 

                        
 

Revisão de 

literatura 
                        

 

Defesa do 

projeto 
                        

 

Reformulação do 

projeto 
                        

 

Encaminhamento 

para o Comitê de 

Ética e Pesquisa  

                        
 

Coleta de dados 

após aprovação 

do projeto no 

CEP 

                        

 

Análise e 

interpretação dos 

dados 

                        
 

Envio do relatório 

parcial 
                        

 

Qualificação                          
Reformulação 

após 

recomendações 

                        
 

Envio do relatório 

final  
                        

 

Defesa                          

 



108 
 

 
 

APÊNDICE 7 – PRODUTO 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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