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RESUMO 

 

No que tange às diferentes formas de acesso aos serviços de saúde, os Serviços de Pronto 

Atendimento, notadamente o hospitalar, ainda representam importante porta de entrada para o 

usuário e as recentes intervenções no setor saúde ainda não alteraram significativamente esse 

quadro. Embora a atenção à urgência se dê em diferentes tipos de unidade, é nos hospitais que 

os problemas do setor afloram de maneira inequívoca e no Rio de Janeiro este cenário se 

mostra exacerbado. Neste contexto, diversas intervenções foram propostas para resolver os 

problemas da rede de urgência, e dentre estas destacamos a implantação do Acolhimento com 

Classificação de Risco, cuja proposta é organizar o fluxo de pacientes que passam pelos 

serviços de urgência hospitalar, priorizando o atendimento e diminuindo a superlotação dos 

serviços ao melhorar a sua eficiência. O presente trabalho se propõe a analisar a implantação 

do Acolhimento com Classificação de Risco em uma unidade hospitalar, buscando 

compreender as condições de implantação, os processos de produção dos efeitos e a extensão 

da intervenção em foco na unidade hospitalar.  Para tanto, lançaremos mão de uma pesquisa 

avaliativa, com análise de implantação da intervenção, por meio de um estudo de caso. A 

unidade escolhida foi o Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), uma unidade hospitalar de 

nível terciário, com serviço de emergência aberta à demanda espontânea, localizado no 

município do Rio de Janeiro - RJ. Dada a proposta do Acolhimento com Classificação de 

Risco, que é o ordenamento dos serviços de emergência, possibilitando a criação de fluxos 

mais eficientes, e considerando seus componentes e a extensão e operacionalização dos 

processos já instalados, concluímos que sua implantação é um fato consumado, cabendo, 

entretanto, algumas considerações oriundas de nossa análise. A implantação da ferramenta 

Classificação de Risco mostra-se insatisfatória. A despeito da recomendação do Ministério da 

Saúde para que as unidades construam seus próprios protocolos de avaliação clínica, tal fato 

ainda não se verificou. A documentação acerca do assunto, já bastante reduzida em número, é 

excessivamente vaga, orientando a elaborar uma ferramenta cuja utilização não é apontada 

claramente. Ainda encontramos protocolos vagos e incompletos, que deixam muito ao olhar 

clínico, à subjetividade, do examinador. A rede assistencial ainda não se mostra suficiente 

para a demanda gerada pela aplicação da ferramenta, especialmente nos níveis de menor 

complexidade. Isso dificulta sobremaneira o acesso aos serviços. As equipes ainda não se 

encontram em situação satisfatória de capacitação e padronização, o que acontece em grande 

parte pela volatilidade dos recursos humanos. A questão da padronização extrapola os limites 

da unidade de forma que um usuário referenciado possa chegar em outra unidade com dados 
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clínicos confiáveis. Para terminar, reforçamos a importância de adotar protocolos definidos, 

que reflitam o perfil do hospital, e de dar o devido treinamento às equipes envolvidas. Apenas 

a definição dos protocolos não é suficiente para permitir à Classificação de Risco alcançar 

todo seu potencial como ferramenta organizadora de fluxos. É vital que estes possam fluir a 

favor do usuário, garantindo uma rede assistencial de qualidade. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde; Acolhimento; Serviço 

Hospitalar de Emergência; Acesso aos Serviços de Saúde; Integralidade em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

When it comes to the different ways of getting access to health care, the Emergency Rooms, 

notably the hospital E.R., are still important doorways for the population, and the latest 

political interventions on the Health sector have not brought any significant changes to this 

scenario. Although any kind of health care unit must be able to provide emergency care, it is 

in the hospital that we can clearly see the problems erupt and in Rio de Janeiro this picture 

becomes utterly exposed. Given this context, many interventions have proposed to try to solve 

the problems of the Emergency care, and we point out the setting of User Embracement with 

Risk Rating, which proposes to organize the patient flow through the hospital E.R., 

establishing priorities on emergency health care, thus diminishing the overcrowding and 

improving efficiency. This research intent to analyze the deployment of User Embracement 

with Risk Rating on a hospital’s emergency service, trying to comprehend the conditions of 

this deployment, the processes of producing the desired effects and the extension of the 

intervention on the hospital emergency care. To accomplish this, an evaluation research will 

be ran, executing a deployment analysis via case study. The health care unity of choice is the 

State Hospital Carlos Chagas (Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC), a tertiary level 

hospital with emergency health care open to public, located on the city of Rio de Janeiro – RJ. 

Given the purpose of User Embracement with Risk Rating, which is the organization of 

emergency health care flows, improving its efficiency, and having in mind its components and 

the extension of the operations already in process, it is conclusive to us that its deployment is 

done. Nonetheless, some considerations are drawn from the analysis performed. The insertion 

of this tool named Risk Rating is not quite satisfactory. Despite the recommendations of 

Health Ministry towards the construction of each unit proper assessment protocol, it has not 

occurred. The regulations are too few and vague in excess, providing orientation in 

constructing some unrevealed tool, which uses are not clearly defined. We can still find 

incomplete and vague protocols that leave too much to the examiner’s eye and clinical 

expertise. The health care units are still not prepared for the flow of patients that the Risk 

Rating creates, especially on the less complex levels, creating astonishing difficulty for 

patients. The working teams do not present satisfactory levels of training, due mostly to the 

volatile nature of human resources on the unit. This training extrapolates the walls of the 

hospital, allowing a patient to go on another less complex unity with reliable clinical data. 

Also, we strongly remind the importance of defined, well-trained, protocols. Its mere 

definition will not suffice for the Risk Rating to attain its full potential as a flow-defining tool. 

It is of utmost importance that we can assure those flows on the patient’s favor, improving the 

quality of health care.   

 

Keywords: Program Evaluation; User Embracement; Emergency Service, Hospital; Health 

Service Accessibility; Integrality in Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as formas de acesso aos serviços de saúde, os Serviços de Pronto Atendimento 

(SPA) ainda representam importante porta de entrada para o usuário e têm sua representação 

mais significativa nos serviços de emergência hospitalar. As direções das recentes políticas de 

saúde, enfatizando a construção e fortalecimento das redes de atenção básica, ainda não 

alteraram significativamente esse quadro, em que pese a construção histórica de nossos 

serviços de saúde, fortemente centrados na unidade hospitalar. Outros fatores contribuem para 

dificultar essa mudança, e podemos citar aqui a evolução de perfil epidemiológico nacional, a 

incipiência da rede de atenção básica em muitas regiões e nossa própria cultura no tocante à 

saúde, privilegiando o pronto atendimento, o curativo, em detrimento da prevenção e 

acompanhamento, fruto da percepção imediata dos usuários sobre seu próprio sofrimento35, 36. 

Muito embora a atenção à urgência se dê em diferentes tipos de unidade, é nos hospitais que 

os problemas do setor afloram de maneira inequívoca e no Rio de Janeiro, cidade brasileira 

com a maior capacidade hospitalar instalada, o acúmulo e repetição desses problemas assume 

os ares de catástrofe tão alardeados pelos meios de comunicação em nosso passado recente.  

 Essa demanda espontânea tem sido apontada como uma das principais causas dos 

problemas relacionados às emergências, já que o grande afluxo de pacientes não permite uma 

racionalização eficiente de recursos, resultando em grandes filas de espera onde a priorização 

de assistência muitas vezes se faz em função de critérios diversos, que vão desde a 

complexidade tecnológica necessária à abordagem do caso até a simples ordem de chegada à 

unidade, sem uma avaliação clínica mais aprofundada14. 

 Desde a década de 90, têm sido propostos meios de lidar com a questão da demanda 

pelos serviços de emergência em âmbito internacional, frutos desse entendimento de que o 

uso inadequado dos serviços de emergência, nomeadamente por pacientes com 

acometimentos eminentemente ambulatoriais e de pouco ou nenhum risco, é um importante 

fator na crise do setor. Tais propostas de enfrentamento assumiram majoritariamente a forma 

de processos de triagem, que deveriam ser capazes de priorizar os casos que se apresentam ao 

pronto-socorro, permitindo que os esforços dos profissionais de saúde sejam direcionados 

para os pacientes em situação de maior gravidade, em detrimento de pacientes com situação 

clínica estável. Dado o fato de que o acúmulo de pacientes no setor de emergência apresenta-

se como problema em muitos países, pode-se observar que esses processos de triagem se 
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originaram em diversas partes do mundo, com diferentes realidades em seus sistemas de 

saúde nacionais25. 

 A triagem de pacientes visa ao ordenamento de recursos do setor emergência, no 

sentido de direcionar a prioridade de atendimento aos casos que apresentam maior gravidade. 

Note-se que o termo “gravidade” aqui significa maior probabilidade de que o paciente 

apresente evolução negativa, e é um fator extremamente sensível ao tempo de atendimento. A 

consequência imediata disso é a necessidade de parametrizar a triagem de acordo com 

estimativas de piora ou melhora, o que apenas pode ser feito com base em critérios clínicos 

claramente estabelecidos, ou seja, a priorização do paciente em função da gravidade do seu 

estado deve ser fruto de uma avaliação clínica cuidadosa e acurada, embora esta deva ser feita 

muitas vezes de forma rápida, já que o tempo de resposta é vital em muitas situações6, 8, 25, 28. 

Entretanto, a avaliação clínica é uma situação de natureza subjetiva e, por isso, com um alto 

grau de variabilidade, já que depende da relação entre o paciente e aquele que avalia sua 

gravidade.  

 Como forma de responder à necessidade de acurácia de diagnóstico, associada à 

resposta rápida inerente à atividade do setor de emergência, a adoção de protocolos de 

abordagem tem se mostrado uma ferramenta de importância considerável. Não apenas em 

situações de pronto atendimento, mas em diversas outras áreas médicas, a sistematização de 

evidências científicas na forma de protocolos tem alguns objetivos muito claros, notadamente 

o de diminuir a variabilidade de condutas em face do conhecimento científico sobre um 

determinado assunto, orientando medidas terapêuticas mais eficientes e eficazes. Um 

protocolo de abordagem de uma determinada situação clínica é uma ferramenta, geralmente 

organizado como um algoritmo, que lista as prioridades daquela situação e, muitas vezes, seus 

desdobramentos mais comuns, de modo a orientar um profissional habilitado a agir 

rapidamente, e de acordo com evidências consolidadas, naquela situação abordada. 

 Um protocolo de triagem de pacientes, dentro do exposto, se presta a classificar os 

pacientes de acordo com a gravidade de sua situação, de modo a garantir prioridade de 

atendimento àqueles com maior risco de piora. Para tanto, ele precisa prover uma forma de 

avaliar o quadro clínico do paciente, partindo dos sintomas e sinais apresentados e 

considerando as evidências científicas indicadoras de prognóstico, de modo a incluir o fator 

tempo de atendimento na priorização final. Embora o tempo de espera seja um fator essencial, 

deve-se notar que indicações terapêuticas não fazem parte do processo de triagem, embora 

devam ser um fator subjacente na avaliação inicial do quadro clínico, em função do mau 
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prognóstico de algumas situações depender inteiramente de ações de maior complexidade. Ou 

seja, o papel do protocolo de triagem não é orientar qualquer tratamento, mas apenas aferir a 

probabilidade de agravamento do estado de saúde do paciente que chega à emergência. 

 Dentro desse conceito, vimos surgir ao redor do mundo diversos protocolos de 

triagem, sempre voltados à necessidade local do serviço em que foram criados. Isso não 

invalida sua aplicabilidade em outros serviços, dada a própria natureza dos conceitos de 

urgência e emergência, e observamos de fato que alguns desses protocolos acabam por ser 

aplicados em outros serviços que não o seu local de origem, muitas vezes adotados em escala 

nacional. Dentre os protocolos mais usados podemos citar o Canadian Emergency Department 

Triage and Acuity Scale (CTAS)8, do Canadá e o Emergency Triage System (ETS)28, do 

Manchester Triage Group (MTG), da Inglaterra. 

 No Brasil, a adoção de processos de triagem nos serviços de emergência já acontece 

desde a primeira década deste século, embora de forma local e descontínua e sempre por 

iniciativa dos próprios serviços, procurando uma forma de resolver seus problemas de 

acúmulo de pacientes nos setores de urgência/emergência. Alguns hospitais já buscavam a 

adaptação de alguns protocolos internacionais à sua realidade, na tentativa de desenvolver 

uma forma própria de triagem, que fosse capaz de reduzir o uso inadequado sem perder o que 

caracteriza um serviço de emergência, que é a possibilidade de buscar assistência a tempo e à 

hora para qualquer agravo. O sucesso de alguns hospitais na implantação de protocolos de 

triagem, e sua manutenção até o momento presente, mostrou as potencialidades desse tipo de 

intervenção. Isso levou à incorporação, pelo Ministério da Saúde, dos processos de triagem 

como um dos temas da Política Nacional de Humanização da Gestão e Atenção (PNH). 

 A proliferação das experiências de triagem por vários estados do Brasil, e a discussão 

de suas potencialidades em nível nacional, trazem à baila a discussão do conceito de 

acolhimento, considerando a adequação dos protocolos de triagem e a maneira de trabalhá-los 

na entrada do serviço, no momento de chegada do usuário. Surge aqui a idéia de acolhimento 

com classificação de risco. 

 No Rio de Janeiro, com o recrudescimento da crise das emergências de hospitais 

públicos, torna-se patente a necessidade de propostas de intervenção capazes de solucionar 

alguns dos problemas apontados como causas dessa crise. A criação do programa 

QUALISUS, em 2004, inicia um processo de avaliação da situação de cerca de 80 hospitais, 

de 27 regiões metropolitanas das capitais brasileiras, buscando a melhoria da qualidade da 

assistência prestada pelo SUS à população, e focando esforços nos serviços de emergência em 
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seu sentido mais amplo, incluindo regulação de vagas e atendimento móvel, representado pelo 

SAMU 1, 10.  

 Nesse contexto, o acolhimento assume um papel preponderante na medida em que se 

mostra como uma proposta de organização do afluxo de pacientes aos setores de emergência. 

Sua proposta de priorização de pacientes, aliada à possibilidade, inerente ao conceito de rede 

hierarquizada preconizado pelo SUS, de redirecionar os pacientes ambulatoriais para outros 

pontos de assistência, aponta para uma possível intervenção no sentido de organizar o fluxo 

de demanda, diminuindo dessa forma o acúmulo de pacientes nas emergências hospitalares. 

 Desde 2009, as Secretarias de Saúde iniciaram, em suas respectivas esferas de gestão, 

o processo de implantação do Acolhimento com Classificação de Risco nas redes hospitalares. 

Optou-se por implantar um protocolo próprio, baseado no protocolo de Manchester e alinhado 

com as necessidades de cada unidade. A idéia principal é a possibilidade de intervir no 

volume de pacientes que dá entrada nos serviços de emergência, reorientando esse fluxo para 

a rede de atenção básica ambulatorial quando necessário, e otimizar o acesso aos pacientes de 

maior gravidade.   

A forma e a velocidade da implantação do Acolhimento com Classificação de Risco 

demonstram a importância do tema na pauta das Secretarias de Saúde e do Ministério da 

Saúde. Este fator apenas já aponta a necessidade de conhecer melhor esse processo, identificar 

os fatores que concorrem para o sucesso ou a dificuldade de implantá-la e planejar as 

adequações necessárias a esta intervenção.  

A proposta deste trabalho é realizar a análise da implantação do protocolo de 

Acolhimento com Classificação de Risco no serviço de emergência do Hospital Estadual 

Carlos Chagas (HECC), organizado de portas abertas à demanda espontânea, observando seu 

impacto sobre o serviço em termos de volume de atendimentos realizados e fluxo de pacientes 

durante o período de implantação.  

 

    

2. MARCO TEÓRICO  

 

O atual quadro do sistema de saúde brasileiro, com a crise constatada através de 

diversas situações de escassez e insatisfação, é fruto inegável do contexto político-social 

atravessado pelo país ao longo de sua história. Consonante com as tendências mundiais e com 

o modelo técnico-científico que permeia o séc. XX, vimos surgir em nosso meio uma vasta 
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rede hospitalar, concentrada nas áreas metropolitanas, consequente às políticas de saúde 

inequivocamente associadas a políticas previdenciárias, sempre em busca de suprir a demanda 

crescente por assistência médica, num processo que culminaria com o desenvolvimento de um 

complexo médico-industrial na década de 70, auge da expansão hospitalar38. 

O aumento em número de hospitais mostrava-se, até então, como a melhor forma de 

atender ao aumento de demanda gerado pela evolução das organizações previdenciárias, cujos 

beneficiários tinham direito a assistência médica e aumentavam em número, à medida que as 

organizações tomavam a forma de institutos e, mais tarde, do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). O aumento do número de unidades implicava imediatamente na 

maior disponibilidade de leitos e serviços, sem maiores rodeios. 

O Rio de Janeiro ocupava a posição de Distrito Federal até a transferência da Capital 

para Brasília e, por isso mesmo, encontrava-se numa situação singular. Sendo sede do poder 

público, havia a necessidade de abrigar toda a estrutura necessária a esse fim, além de 

comportar a rede assistencial organizada pelas categorias profissionais desde a década de 30. 

Com a mudança de capital, o Rio de Janeiro herdou uma estrutura de serviços de saúde 

que conta com hospitais públicos gerais e de emergência, institutos assistenciais, hospitais de 

servidores estaduais e federais, hospitais militares e universitários, além de dezenas de outras 

unidades de assistência, ou seja, uma capacidade física instalada ímpar em todo o país, que se 

supõe capaz de garantir aos usuários a necessária assistência em todos os âmbitos, do 

atendimento ambulatorial às diversas modalidades de internação hospitalar, organizados num 

modelo essencialmente público, embora pouco ou nada coordenado, que conta com 

instituições pertencentes às diferentes esferas de governo10.  

A opção pela assistência hospitalar é fruto não apenas da abordagem científica da 

doença, vigente ao longo do séc. XX, mas também do papel histórico do hospital como centro 

agregador daqueles que precisam de cuidados, notadamente os enfermos. O avanço científico 

traz ao hospital a possibilidade de curar, ao inserir a figura do médico em substituição às 

ordens religiosas, e isso faz com que o hospital, ao longo do tempo, passe a ser uma opção 

para qualquer um que busque algum tipo de assistência à saúde, e não apenas para os 

desvalidos. A racionalidade científica concentra os recursos curativos num único local, de 

forma a poder executar todas as abordagens possíveis e, em última análise, dar combate à 

doença.    

O hospital assume assim um papel centralizador na assistência à saúde, ao concentrar 

em seu interior as especialidades médicas e seu respectivo arsenal diagnóstico, ocupando uma 



15 

 

posição recheada de certezas no imaginário popular. A primeira destas é a certeza de ser 

atendido e ter sua situação examinada por um profissional qualificado para tal. Isto equivale à 

certeza de obter o tratamento necessário ao agravo apresentado e, por extensão, ver-se livre do 

mal que o aflige. Outra certeza é a de que o hospital é suficiente em si mesmo, isto é, possui 

os meios para diagnosticar corretamente a doença e tratá-la de acordo. Com isso, a cura torna-

se apenas uma questão de tempo, e é dada como certa. 

Note-se aqui que a demanda por assistência, em qualquer grau, é uma expressão das 

necessidades do usuário, e é definida por fatores cujo ordenamento é em grande parte 

subjetivo. À percepção de gravidade do usuário e suas possibilidades de acesso somam-se 

fatores históricos, como a baixa resolutividade e falta de definições políticas, num complexo 

processo cultural cujo resultado é a busca de assistência onde quer que haja portas abertas. 

  Nossos serviços de pronto atendimento, em suas diversas naturezas, vão ao encontro 

dessa necessidade do usuário, apresentando-se como uma resposta imediata à busca de 

assistência médica, dando ao usuário a possibilidade de atendimento. Essa possibilidade, mais 

imediata que a marcação de uma consulta ambulatorial, é o suficiente para levar o usuário aos 

diversos serviços. Em que pese o papel do hospital anteriormente discutido, a certeza de 

atendimento e inserção em uma cadeia de cuidados ainda é fortemente associada aos serviços 

de emergência hospitalar.  

Essa busca pela certeza de assistência compõe a gênese do excesso de demanda nas 

emergências, um dos fatores apontados como centrais no cenário de crise dos serviços de 

emergência em nosso sistema de saúde. Observamos com frequência, nos serviços de pronto 

atendimento hospitalar, a presença de pacientes ambulatoriais, cujas patologias não 

apresentam risco iminente à vida, e que, ainda assim, aguardam por horas a fio para serem 

atendidos por médicos do pronto-socorro, configurando o uso inadequado do serviço, na 

busca de substituir ou complementar o atendimento recebido em outros pontos de 

assistência35, 36. 

A escassez de recursos, bem como a gestão local destes, também é apontada como 

fator da crise dos serviços de emergência. À já conhecida escassez de recursos financeiros 

soma-se a crescente carência de recursos humanos. Profissionais despreparados ou 

insatisfeitos, vínculos empregatícios precários e regimes de trabalho extenuantes são 

apontados por gestores e profissionais do setor como fatores que dificultam a busca da 

qualidade assistencial almejada36.  
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O resultado dessa somatória, a saber, a crise dos serviços de emergência, mostra os 

indícios de esgotamento do modelo hospitalar e sua incapacidade, apesar da densidade de 

recursos com que é dotado, de lidar com as necessidades de saúde da população de forma 

plena. A importância do estabelecimento de uma rede básica eficaz tem se tornado cada vez 

mais claro, como algumas iniciativas em vários pontos do Brasil já o demonstraram. A partir 

dessa discussão, já há algum tempo o Ministério da Saúde (MS) tem apoiado as tentativas 

locais de reorganização dos sistemas de saúde, transferindo o papel central da assistência do 

hospital para a rede de atenção básica, notadamente com a implementação recente da 

Estratégia de Saúde da Família. 

Desde 2002, com a portaria 2.048, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência, o Ministério da Saúde vem tentando responder à crise 

dos serviços de emergência hospitalar. Nesse sentido, pontuamos o surgimento da Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde (PNH) e da 

Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), em 2003, e a Política de Qualificação da 

Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (QUALISUS), em 2004. Baseado na pesquisa 

“A Saúde na Opinião dos Brasileiros”, promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) em parceria com o MS, o QUALISUS estabelece como objetivo a busca da 

qualidade na atenção à saúde no SUS enquanto política estratégica do governo. Para isso, 

parte de uma avaliação qualitativa do SUS, definindo qualidade como o grau em que o 

sistema satisfaz as necessidades e expectativas do usuário, e propõe intervenções em diversos 

setores, desde a implantação do SAMU e a instalação das centrais de regulação até a 

organização da rede não-hospitalar de emergência1. 

A formulação de políticas especificamente voltadas para a atenção às urgências, e a 

profusão de medidas adotadas para minimizar os problemas, mostram tanto a importância 

dessa rede quanto a gravidade da situação enfrentada. Não à toa, os serviços de emergência 

são uma das principais fontes de queixas da população (GOUVEIA et al., 2003), que associa 

as idéias de superlotação e falta de resolutividade aos serviços. Dessa forma, o principal 

objetivo das medidas elencadas nas políticas citadas parece ser a organização dos recursos do 

setor: desde formas de financiamento até o fluxo ideal dos pacientes admitidos pelos serviços. 

Acerca desse estado de coisas, cabe aqui fazer algumas considerações. 

 O termo “superlotação”, comumente associado aos serviços de emergência 

atualmente, significa aqui um verdadeiro processo, cujo resultado é a insatisfação dos 

usuários em suas necessidades de saúde. Não é apenas um grande número de usuários 
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buscando atendimento em uma mesma unidade, ultrapassando a capacidade assistencial do 

lugar. Inclui também as consequências disso: longas esperas até que se consiga atendimento, 

muitas vezes insuficiente, baixa capacidade de resolução, impossibilidade de dar 

prosseguimento nos cuidados iniciados. Tomando-se a entrada da emergência como ponto de 

partida, temos dois conjuntos de situações cujo encontro se dá exatamente aqui: olhando-se 

“para fora”, temos um grande afluxo de usuários, causando aquilo que alguns autores chamam 

de uso inadequado da emergência, enquanto olhando-se “para dentro”, vemos a incapacidade 

estrutural da unidade para atender à demanda apresentada. De maneira geral, esse efeito de 

gargalo, encontrado em um momento extremamente sensível, acirra os ânimos entre usuários 

e profissionais e amplifica a sensação de insatisfação de ambos. 

 O hiperfluxo de pacientes na entrada das emergências cria um problema que é, 

fundamentalmente, de utilização de recursos. A percepção de gravidade do próprio problema 

faz com que muitos usuários procurem as emergências para cuidados que poderiam ser 

prestados, sem nenhum prejuízo ao paciente, em unidades de saúde de outra natureza, 

algumas vezes de maneira bastante disparatada, por exemplo, ao gerar uma consulta médica 

de urgência para problemas de natureza social. Considerando que a definição de urgência 

inclui a assistência médica imediata, acontece com freqüência que pacientes menos graves 

sejam atendidos em detrimento de pacientes mais graves. Devemos atentar aqui para o fato de 

que os usuários buscam a satisfação de suas necessidades em saúde, o que significa dizer que 

vão buscar a maior resolutividade possível para seu problema, o que inclui necessariamente a 

idéia de acesso a recursos que considerem mais eficazes. A insuficiência da rede de atenção 

básica em atender a essas necessidades reforça a idéia de buscar socorro, primeiramente, em 

unidades mais complexas. 

 A mudança de nosso perfil epidemiológico nos últimos anos se associa fortemente à 

incapacidade da rede básica em atender certos agravos, conforme relatado pelo MS nas 

Portarias acerca do tema. O aumento da morbimortalidade por causas externas, dos quadros 

agudos associados a eventos cardiovasculares e das agudizações de doenças crônicas 

evidencia a necessidade de resposta imediata a alguns eventos, o que seria o papel primordial 

das unidades de emergência. O retardo dessas respostas, muitas vezes, se origina da 

incapacidade estrutural da unidade, da qual o excesso de usuários de baixa ou nenhuma 

gravidade é sem dúvida um fator. Outros fatores dessa incapacidade são o despreparo, e 

mesmo incompletude, das equipes e a dificuldade de estabelecer um fluxo de escoamento dos 
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pacientes para outros pontos da rede, seja para outras unidades de maior complexidade ou 

mesmo para a rede básica. 

 Fica evidente, neste ponto, a importância de organizar os recursos disponíveis nos 

serviços de emergência de forma a garantir a assistência imediata aos casos que dela 

necessitem, sem prescindir do cuidado àqueles que por qualquer motivo busquem assistência, 

e esse é o ponto comum entre as políticas que tratam do setor. A PNAU trata dos 

componentes da rede de atenção às urgências em sua maior abrangência, a saber, Promoção, 

Prevenção e Vigilância à Saúde, Atenção Básica em Saúde, Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências, Sala de 

Estabilização, Força Nacional de Saúde do SUS, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) 

e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, Hospitalar e Atenção Domiciliar (Port. MS nº 

1.600/2011), e considera o Acolhimento com Classificação de Risco uma das bases do 

processo de atenção às urgências.  

Embora a PNH e o QUALISUS não sejam estritamente voltadas à atenção de 

urgências, como a PNAU, ambas são importantes neste contexto: a primeira por tratar de 

relações indispensáveis na produção de saúde, e que costumeiramente são levadas a seu limite 

nas situações de urgência, e a segunda por priorizar os serviços de emergência em detrimento 

de outros setores nas grandes capitais. 

O mérito do QUALISUS em apresentar uma abordagem mais focada e operacional 

não deve obscurecer o fato de alguns dos problemas aqui citados já elencarem a pauta de 

discussões do MS. Esses problemas não são, de modo algum, exclusivos dos serviços de 

emergência hospitalares. O despreparo dos profissionais para lidar com as dimensões 

subjetivas do usuário, os vínculos precários e a existência de modelos verticalizados de gestão 

já são, desde 2003, temas centrais da PNH. A partir disso, diversos programas têm sido 

implantados por todo o território nacional, apoiados pela PNH e orientados a partir das 

secretárias municipais ou mesmo das próprias unidades assistenciais. Um exemplo de 

programa desse tipo é o Programa de Acolhimento e seu desdobramento, o Acolhimento com 

Classificação de Risco2, 3, 4.  

O Acolhimento, na acepção original do termo, se baseia na premissa de que sua prática 

é parte integrante de qualquer processo de cuidado, considerando suas definições mais 

amplas. Tais práticas têm sido incentivadas em diversas unidades assistenciais, em especial na 

sua dimensão de aproximação entre serviços e usuários. Nos serviços de pronto atendimento, 

o Acolhimento com Classificação de Risco adquire uma dimensão relacionada com a triagem 
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clínica de pacientes, preferencialmente sem prejuízo das outras acepções do termo. A 

Classificação de Risco é uma forma de triar os pacientes que dão entrada no serviço, 

priorizando os casos de acordo com sua gravidade, com base em critérios clínicos claramente 

definidos. 

A proposta da Classificação de Risco é claramente buscar uma solução para o 

problema do uso inadequado do serviço, entendido aqui “uso inadequado” como a busca de 

serviços de pronto atendimento por pacientes que não apresentem risco iminente de piora do 

seu estado de saúde ou, em outras palavras, pacientes que poderiam ser atendidos sem 

prejuízo à sua saúde em outras unidades ou serviços que não o de emergência. A possibilidade 

de estratificar os pacientes que procuram o serviço e ordená-los de acordo com sua prioridade 

clínica abre perspectivas alentadoras no tocante à superlotação, principalmente se 

considerarmos a estrutura hierarquizada de nosso sistema de saúde. Pacientes com condições 

de ser atendidos em outra unidade, que necessitem de cuidado ambulatorial ou que possam ser 

atendidos a contento em unidades de atenção básica, podem ser redirecionados para outras 

unidades, diminuindo o volume de pacientes na emergência, priorizando os cuidados 

emergenciais para pacientes com risco elevado e organizando o fluxo de pacientes entre as 

unidades. 

A priorização de gravidade entre os pacientes que dão entrada no serviço é feita de 

acordo com critérios clínicos bem estabelecidos. Entra em cena aqui a figura dos protocolos 

de classificação de risco, baseados em protocolos de triagem internacionalmente 

reconhecidos, cuja adaptação para a realidade local é de suma importância.  

Atualmente, quatro protocolos são considerados referência no assunto: o Australasian 

Triage Scale (ATS), de origem australiana, o Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), 

canadense, o Manchester Triage System (MTS), britânico, e o Emergency Severity Index 

(ESI), norte-americano. Cada um utiliza um sistema de priorização e forma de aplicação 

própria. Em comum, o fato de que a avaliação do paciente objetiva o pronto reconhecimento e 

rápido atendimento de pacientes em estado grave, geralmente trabalhando com metas de 

tempo, e a estrutura dividida em cinco níveis de gravidade. Todos os quatro surgem na década 

de 90, com a tarefa de organizar os fluxos de pacientes nos serviços de emergência, 

garantindo o aumento da eficiência do serviço sob o ponto de vista da diminuição de 

fatalidades por agravos à saúde. A divisão em cinco níveis tem se mostrado, à luz de recentes 

trabalhos, a forma mais eficaz de priorizar as condições clínicas de cada paciente. 
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O ATS divide seus cinco níveis de priorização em ressuscitação, emergência, urgente, 

semi-urgente e não-urgente, referidos como níveis 1 a 5, em ordem decrescente de prioridade 

de atendimento. O paciente deve ser avaliado, na chegada ao serviço, por uma enfermeira 

experiente e especificamente treinada para tal. A pergunta norteadora da avaliação é “em 

quanto tempo este paciente precisa ser atendido?”, e a resposta a essa pergunta irá classificar 

o grau de risco do paciente, desde o grau 1, requerendo atenção imediata, até grau 5, no caso 

de um paciente que possa ser atendido em até 120 minutos, com os graus intermediários 

requerendo 10, 30 e 60 minutos. O protocolo prevê a contínua reavaliação das condições do 

paciente e, caso seu estado se deteriore, a imediata reclassificação para tomada de medidas 

adequadas6. 

O CTAS estrutura seus níveis com nomenclatura semelhante ao ATS, exceto o nível 4, 

que aqui é chamado de pouco urgente. O CTAS trabalha com metas de atendimento de 0, 15, 

30, 60 e 120 minutos, e utiliza um código de cores que identifica os graus de risco, 

respectivamente azul, vermelho, amarelo, verde e branco dos graus 1 ao 5. Diferentemente do 

ATS, o CTAS prevê reavaliações periódicas pela enfermagem, que dependem da queixa 

inicial, do atual nível de risco do paciente e de alterações subseqüentes à primeira 

classificação. Essa previsão de reavaliação é igual ao tempo máximo de espera de 

atendimento. Outra diferença em relação ao ATS é a forma de avaliação, que parte de uma 

queixa inicial, que deve ser bem explorada, e passa por modificadores de primeira e segunda 

ordem, que são condições específicas listadas pelo protocolo, antes que se possa atribuir um 

grau de risco ao paciente, isto é, este protocolo associa explicitamente certas condições 

clínicas à gravidade atribuída ao paciente8. 

O ESI, utilizado nos Estados Unidos desde 1999, apresenta importantes mudanças em 

relação aos anteriores. Em primeiro lugar, classifica os pacientes não apenas de acordo com o 

risco clínico, mas também de acordo com os recursos necessários para abordar a situação, que 

devem ser avaliados em muitos, poucos ou nenhum. Introduz, para isso, a utilização de um 

algoritmo, dividido em pontos de decisão. As respostas afirmativas ou negativas às perguntas 

do algoritmo apontarão o grau de risco do paciente. O sistema não prevê metas de tempo 

máximo de espera, deixando essa decisão para cada serviço, embora recomende que pacientes 

classificados como nível 2 sejam atendidos em até 10 minutos. Os graus de classificação são: 

nível 1, pacientes com risco de morte iminente; nível 2, paciente de alto risco que necessitem 

de medidas de suporte de vida; nível 3, paciente estável, que precise de recursos consideráveis 
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para seu atendimento; nível 4, paciente estável, que requeira poucos recursos; e nível 5, 

paciente estável que não apresente necessidade de recursos substanciais25. 

O MTS também utiliza algoritmos no direcionamento da avaliação clínica pela 

enfermagem, mas de forma diferente do ESI. A queixa principal do paciente é o ponto de 

partida para a escolha de um dos mais de 50 algoritmos, abordando as situações clínicas e 

desdobramentos mais comuns no serviço. Embora estabeleça metas de tempo, sua ênfase é no 

tipo de cuidado requerido e não no tempo máximo de espera, o que pode ser percebido nos 

seus níveis de classificação, que são: nível 1, vermelho, imediato; nível 2, laranja, muito 

urgente, tempo de espera de 10 minutos; nível 3, amarelo, urgente, tempo de espera de 60 

minutos; nível 4, verde, padrão, tempo de espera de 120 minutos; e nível 5, azul, não-urgente, 

tempo de espera de 240 minutos. Digno de nota aqui é a possibilidade de redirecionar o 

paciente a outra unidade de saúde de caráter não-emergencial, mencionada no MTS28.  

No Brasil, várias experiências têm sido levadas a cabo com êxito, e citamos aqui as 

experiências do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti39, de Campinas, o Hospital Municipal 

Odilon Behrens40, de Belo Horizonte, e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo47, da 

UNIFESP, em Mogi das Cruzes. Os protocolos adotados em nosso país baseiam-se 

largamente no MTS, ou protocolo de Manchester, adaptando-se às características locais por 

meio da produção de algoritmos próprios. A PNH apresenta, em seu manual acerca do assunto 

publicado em 2004, as diretrizes para aplicação de programas de Acolhimento com 

Classificação de Risco. Interessante notar que a cartilha da PNH trabalha o conceito de 

acolhimento em sua forma plena, apontando características necessárias à humanização da 

assistência e diretrizes gerais para a implantação de uma central de acolhimento e 

Classificação de Risco. Essas características envolvem não apenas o perfil do profissional 

envolvido e seus processos de trabalho, mas também cita nominalmente a elaboração de 

fluxos e protocolos e a capacitação de profissionais, além de mudanças na própria estrutura 

física da unidade, dispondo acerca da organização do ambiente de forma a facilitar a interação 

entre equipe e usuário,  satisfazendo às usuais necessidades daqueles que aguardam 

atendimento, e mostrando a importância de se organizar o fluxo de pessoas dentro da unidade.   

A prática do acolhimento nas unidades de saúde vem sendo preconizada, desde 2003, 

como uma das diretrizes da PNH.  

 O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de 
forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e 

assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas 

mais adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e 

responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação 
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a outros serviços de saúde para continuidade da assistência e estabelecendo 

articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos. 

(ABBES; MASSARO, 2004) 

    Dentro do rol de práticas de acolhimento, a Classificação de Risco é possuidora de 

algumas peculiaridades. É uma ferramenta que consiste em avaliar, de acordo com protocolos 

pré-estabelecidos, a situação clínica de cada paciente que chega ao serviço, classificando-o 

em uma escala de gravidade de acordo com os resultados dessa avaliação. Dessa forma, 

pacientes mais graves têm prioridade de atendimento, e pacientes com queixas de pouco ou 

nenhum risco podem ser orientados para um serviço que melhor responda a suas necessidades 

naquela situação.  

 Sendo parte integrante do acolhimento, esta avaliação deve ser feita em qualquer 

unidade de saúde, mas sua importância se destaca nos serviços de pronto atendimento com 

capacidade de atenção à urgência. O papel da classificação de risco como elemento 

organizador de recursos e formador de fluxos na rede é fundamental na tentativa de combater 

alguns dos problemas anteriormente apontados como centrais na crise desses serviços, 

permitindo maior acurácia na identificação e atendimento imediato de pacientes mais graves 

e, ao redirecionar os casos menos graves para outras unidades da rede, diminuir a 

superlotação das emergências. Ao possibilitar a correta reorientação dos recursos assistenciais 

disponíveis de acordo com a gravidade clínica de cada caso, a classificação de risco 

permitiria, em tese, maior acessibilidade aos usuários e maior resolutividade dos serviços. 

A cartilha da PNH preconiza que a Classificação de Risco é um direcionamento do 

usuário, de modo que este receba a atenção necessária ao seu caso. Da entrada na unidade até 

o momento da consulta com o médico, existem três momentos diferenciados. No primeiro, um 

auxiliar-técnico de enfermagem acolhe o usuário e, baseado em sua observação ou na queixa 

apresentada, procede a uma avaliação primária, orientando o paciente às áreas de 

atendimento. Após isso, o paciente, já encaminhado à especialidade pertinente, passa por uma 

consulta com um enfermeiro, onde é classificado de acordo com sua situação clínica e recebe 

a devida prioridade de atendimento. Somente após isso, o paciente é encaminhado à consulta 

com o médico. A cartilha explicitamente nega a existência de um processo de triagem, uma 

vez que não se produz conduta e sim direcionamento à Classificação de Risco no momento de 

entrada do usuário. A cartilha utiliza como exemplo de protocolo de acolhimento o protocolo 

de triagem adotado pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, São Paulo. As 

diretrizes da cartilha não explicitam um tempo máximo de espera, mas divide os graus de 

risco em quatro níveis: vermelho, prioridade zero, emergência, necessidade de atendimento 
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imediato; amarelo, prioridade 1, urgência, atendimento o mais rápido possível; verde, 

prioridade 2, não-urgentes; azul, prioridade 3, consultas de baixa complexidade, atendimento 

de acordo com o horário de chegada3. 

Em vários países, notadamente Estados Unidos e Inglaterra, existem estudos acerca 

dos sistemas de triagem. A maior parte desses estudos, entretanto, se presta à verificação de 

validade e confiabilidade da ferramenta, dado o uso a que se propõe. Embora haja muitos 

trabalhos acerca do uso inapropriado dos serviços de emergência, há poucos estudos 

disponíveis que tenham analisado de fato os resultados da triagem sobre o fluxo de pacientes, 

sendo a maioria produzida por meio de avaliações periódicas dos próprios serviços14, 19, 24, 44, 

45. 

No Brasil, dispõe-se ainda de pouco material sobre o tema. Embora o acolhimento já 

venha sendo amplamente discutido, as experiências de Classificação de Risco ainda são 

recentes, e os trabalhos sobre o assunto, muito poucos. Os resultados obtidos pela 

Classificação de Risco, semelhantemente à tendência mundial, são produto de avaliações 

periódicas dos próprios serviços que têm implementado tal prática em seus setores de 

emergência, e muitos apontam a organização do fluxo de pacientes como uma necessidade, 

ainda sem apresentar evidências da eficácia do método26, 36, 47.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 A abordagem proposta para este estudo é a pesquisa avaliativa, com análise de 

implantação da intervenção em foco, a saber, o Acolhimento com Classificação de Risco. 

Segundo Contandriopoulos et al (1997, p. 31):  

 Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a 
respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o 

objetivo de ajudar na tomada de decisões. Esse julgamento pode ser resultado da 

aplicação de critérios e de normas (avaliação normativa) ou se elaborar a partir de 

um procedimento científico (pesquisa avaliativa). 

 Dessa forma, a avaliação normativa corresponderia às funções de controle e 

monitoramento (CLEMENHAGEN; CHAMPAGNE, 1986), e consistiria em “fazer um 

julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização 

(estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios 
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e normas” (CONTANDRIOPOULOS et al, 1997, p. 34), enquanto a pesquisa avaliativa, 

ainda segundo Contandriopoulos, consiste na utilização de métodos científicos para formular 

um julgamento ex-post sobre uma intervenção, analisando sua pertinência, seus fundamentos 

teóricos, sua produção, seus efeitos e o rendimento da intervenção, bem como suas relações 

com o contexto onde se insere. A pesquisa avaliativa pode ser decomposta em seis diferentes 

tipos de análise, quais sejam análise estratégica, de intervenção, de produtividade, dos efeitos, 

de rendimento e de implantação, esta última nosso foco de interesse na presente discussão, 

que podem ser feitas separadamente ou em conjunto. 17, 18. 

 O estudo de caso é a estratégia de escolha para esta pesquisa. A despeito das 

especificidades inerentes a cada unidade hospitalar, a estratégia adotada pela Secretaria de 

Saúde para conduzir a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco permite um 

alto grau de generalização dos resultados obtidos neste estudo, permitindo a adoção do 

Hospital Estadual Carlos Chagas como unidade de análise apropriada. Considerando também 

que o potencial explicativo dessa estratégia de abordagem se origina da coerência estrutural 

entre os componentes estudados, bem como da coerência das variações das relações entre 

eles, este potencial depende, então, da profundidade da análise do caso. Esta análise pode ser 

feita em diferentes dimensões, segundo um dentre 4 modelos distintos, e optamos aqui por 

realizar um estudo de caso único com níveis de análise imbricados, como descrito por Yin 

(1984). Minayo afirma a relevância do estudo de caso na investigação de processos em 

desenvolvimento, além de proporcionar um exame circunstancial dos mesmos, o que 

possibilita a compreensão do impacto de aplicação de medidas em um determinado espaço 

social34, 46. 

 Segundo Denis e Champagne (1997, 55), a análise de implantação visa 

entender as condições de implantação e os processos de produção dos efeitos da intervenção. 

É baseada na observação de alguns elementos, a saber: a influência dos determinantes 

contextuais sobre o grau de implantação das intervenções, as variações da implantação sobre 

os efeitos observados e a interação entre o contexto da implantação e a intervenção nos efeitos 

observados. Todos estes componentes serão observados no presente trabalho.  

 No tocante ao primeiro componente da análise, consideramos implantação como o uso 

apropriado e suficientemente intensivo de uma intervenção (SCHREIRER; REZMOVIC, 

1983). Denis e Champagne (1997) afirmam que o conceito de implantação se refere à 

extensão da operacionalização adequada de uma intervenção. Isto posto, pode-se medir o 

grau de implantação de uma determinada intervenção ao elucidar as relações entre as 
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variações dos elementos do contexto e as variações na implantação da intervenção, buscando 

entender como os elementos do contexto afetam a integridade da intervenção. Dessa forma, é 

possível identificar melhor os meios onde a implantação integral da intervenção seria 

possível, refletindo a permeabilidade do meio à intervenção. Neste componente consideramos, 

portanto, os elementos de nosso cenário, a saber: equipes profissionais, estrutura física, 

estrutura administrativa, formas de gestão e outras características do HECC. A questão central 

aqui é descrever e elucidar a relação desses elementos com a intervenção em foco, o 

Acolhimento com Classificação de Risco. 

 O componente seguinte, análise da influência das variações da implantação sobre os 

efeitos observados, permite verificar com maior exatidão os resultados de uma avaliação de 

impacto, possibilitando a distinção dos diversos componentes da intervenção em função de 

sua influência sobre os resultados. Com isso, pode ser possível definir níveis mínimos de 

atividade necessários à consecução de certos objetivos, de modo que alguns autores apontam 

a utilidade de realizar variações intencionais dos componentes da intervenção de forma a 

distinguir melhor os elementos necessários à sua eficácia. É importante atentar para a 

importância deste componente, na medida em que evita que se mensurem os resultados de 

uma intervenção que não esteja satisfatoriamente implantada ou operacionalizada, o chamado 

erro de terceiro tipo em pesquisa avaliativa. Em nosso caso, alguns dos componentes da 

Classificação de Risco já haviam sido testados no HECC em um momento anterior, o que nos 

permite distinguir com bastante clareza os elementos da intervenção e, por conseguinte, 

apntar sua maior ou menor eficácia.  

 O componente final, análise da influência da interação entre o contexto de implantação 

e a intervenção implantada, diz respeito às sinergias e antagonismos que surgem entre o 

contexto de implantação e a intervenção. Os elementos do contexto podem potencializar os 

efeitos da alcançados (sinergia) ou bloqueá-los em algum grau (antagonismo). Essa análise 

permite identificar os elementos do contexto favoráveis aos objetivos pretendidos pela 

intervenção em foco20. 

 Torna-se necessário, portanto, descrever as práticas correntes e entender seu 

funcionamento dentro do cenário da unidade. Entra aqui a observação dos profissionais 

envolvidos com a aplicação do protocolo de Classificação de Risco. Esta abordagem se deu 

por meio de questionários, construídos a partir das metas planejadas para a intervenção, 

consoante ao preconizado pelas normas pertinentes (PNAU, QUALISUS e PNH), e 

considerando-se as especificidades das equipes envolvidas.  Os questionários foram aplicados 
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a todos os profissionais que participam diretamente do processo, técnicos de enfermagem e 

enfermeiros, de todas as equipes do HECC, totalizando 56 profissionais. Algumas 

características do serviço dificultaram a coleta destes dados, conforme será apresentado na 

discussão dos resultados. 

 A intenção do questionário era identificar o perfil do profissional que atua diretamente 

na Classificação de Risco, e compunha-se de 34 questões, com respostas fechadas, e que 

faziam referência a: 

a) Situação da equipe; 

b) Perfil profissional e capacitação; 

c) Normas pertinentes à Classificação de Risco; 

d) Resultado do processo de Classificação de Risco.   

As perguntas do questionário compunham blocos, cujo objetivo era responder algumas 

de nossas perguntas centrais sobre o contexto da implantação, a saber: 

I) Equipe: está completa? Passou por algum tipo de avaliação? É experiente em 

emergências? É experiente na Classificação de Risco? Realizou, ou realiza, algum 

tipo de capacitação para a atividade? Qual o grau de autonomia no processo? 

II) Perfil individual: nível de formação e atuação, tempo de vínculo com a unidade, 

tempo de vínculo com o setor, capacitação, familiaridade com o processo e seus 

resultados; 

III) Unidade: a unidade possui protocolos? Realiza atividades de capacitação?  

IV) Processo: é padronizado? Cumpre os protocolos da unidade? 

V) Resultados: são conhecidos pela equipe? São adequados? 

As perguntas respondiam a estes questionamentos de maneira específica ou em 

combinações com outras questões. A idéia central do questionário é traçar perfis de alguns 

componentes do cenário da implantação, nomeadamente a equipe e os processos 

operacionalizados no trabalho de Acolhimento com Classificação de Risco. O questionário 

utilizado pode ser encontrado no Anexo A. 

Outros atores de interesse no processo são os gestores da unidade, em diferentes 

níveis, do processo de implantação. A estes, solicitamos a realização de uma entrevista semi-

estruturada, com questões acerca: 

a) do processo de implantação do Acolhimento; 

b) da história da implantação na unidade; 

c) do processo atual de Acolhimento com Classificação de Risco; 
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d) das normas editadas pela Secretaria Estadual de Saúde; 

e) de sua atuação no processo. 

Os gestores entrevistados faziam parte do nível estratégico e gerencial da unidade, em 

funções ligadas ao setor de Acolhimento com Classificação de Risco. 

A entrevista semi-estruturada permite ao entrevistado discorrer sobre um determinado 

tópico, mantendo relação com a pergunta inicial sem perder a liberdade de acrescentar dados 

que ache relevantes. A análise das falas, a partir do roteiro de entrevista, busca estabelecer 

pontos de convergência e divergência acerca das questões da pesquisa. Isto permite um maior 

aprofundamento no contexto da implantação, a partir do momento que se confrontam os 

diversos pontos de vista sobre um dado elemento contextual. Todas as entrevistas foram 

gravadas em áudio digital e transcritas pelo pesquisador responsável, sob anuência dos 

entrevistados. Os roteiros das entrevistas constam dos Anexos B e C. 

 Na análise dos efeitos da intervenção, a principal fonte de dados utilizada foi a 

documentação relativa à Classificação de Risco e ao ulterior atendimento ou referenciamento, 

bem como os dados de produção da unidade no que tange às consultas de urgência.  

Atualmente o HECC faz uso do sistema Klinikos de gerenciamento de dados, de forma que 

todos os dados são lançados no formulário eletrônico de cada paciente. Recorremos, por isso, 

ao Setor de estatísticas do HECC, que nos forneceu os dados de produção já devidamente 

compilados pela própria unidade. 

Por fim, na análise da ferramenta Classificação de Risco, utilizamos como fonte a 

documentação fornecida ao HECC pela Secretaria Estadual de Saúde. É importante 

mencionar a atuação do Grupo de Humanização da SES, canal de interlocução direta entre o 

setor de Acolhimento do HECC e a SES. Analisamos, neste ponto, as normas fornecidas pela 

SES, bem como os protocolos e diretrizes passados ao HECC, e disponibilizados a esta 

pesquisa pela unidade. 

 

 

4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (CEP-HUAP), conforme designado pelo CONEP por intermédio 

da Plataforma Brasil, de acordo com o parecer CAAE 05880912.1.0000.5243, de número 

241.263. 
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 Todas as entrevistas foram realizadas e gravadas com a anuência dos entrevistados, de 

acordo com o disposto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado 

no anexo D. 

 Todos os questionários foram aplicados após a assinatura e concordância com os 

termos do TCLE apresentado no anexo E. 

 A pesquisa foi realizada com financiamento próprio, através de bolsa de pesquisa 

fornecida pela CAPES, por intermédio do REUNI. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC) é uma unidade hospitalar de nível 

terciário, com serviço de emergência aberta à demanda espontânea. Localiza-se no bairro de 

Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, fazendo parte da Área Programática 3.3, composta de 

29 bairros e com cerca de 942.638 habitantes, segundo o último censo do IBGE. É a única 

unidade hospitalar de emergência da região, e as unidades mais próximas com atribuição 

semelhante são o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, e o Hospital Municipal 

Salgado Filho, no Méier. 

 Seu perfil de atenção é prioritariamente voltado à urgência, e seus respectivos 

desenlaces. Suas enfermarias e ambulatórios são voltados para o acompanhamento imediato 

dos pacientes que dão entrada pelo serviço de emergência, bem como seu quadro de 

especialidades médicas. Desde 2009 a unidade não apresenta Serviço de Pronto-Atendimento, 

consonante ao início de atividades das duas Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA 

24h) circunvizinhas, conforme diretriz da Secretaria Estadual de Saúde. 

 A unidade conta atualmente com profissionais de saúde oriundos de vínculos 

diferentes entre estatutários (concursados pela SES), cooperativados (membros de 

cooperativas prestadoras de serviço) e vinculados a fundações. A diversidade de vínculos é 

mais notável entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 O Hospital realizou, em 2012, 49.493 atendimentos de emergência, distribuídos entre 

perfurações por armas de fogo, atropelamentos, intoxicações exógenas, queimaduras e 

agressões a idosos, o que dá uma média de 130 atendimentos por dia. Realizou 3962 

internações originadas no setor, e referenciou 498 pacientes para internações em outros 



29 

 

hospitais. Foram executadas 681 cirurgias de urgência, que embora apresente um componente 

gerado pelas enfermarias, tem sua maior expressão nos pacientes que dão entrada pelo setor 

emergência. A unidade referenciou, segundo registros, 9068 pacientes ao longo do ano já a 

partir da consulta inicial do Acolhimento. 

 A produtividade do HECC, medida que traduz o número de atendimentos num 

determinado período, acompanha o início da implantação do Acolhimento com Classificação 

de Risco. Em 2007, realizavam-se 171.741 atendimentos por ano, discriminados como 

127.614 atendimentos de urgência e 44.127 oriundos do SPA, ambos serviços abertos à 

demanda espontânea. Em 2009, o SPA é fechado, e o número de atendimentos apenas de 

urgência cai para 25.850. A abertura das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) mais 

próximas ao HECC sem dúvida contribuiu para essa variação. A tendência entretanto, já 

mostra sinais da acomodação da demanda, e da readaptação da unidade. Mantém-se, 

entretanto, o perfil de unidade de urgência. A evolução no número de atendimentos pode ser 

conferida no Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1: Total de atendimentos por ano, HECC. 

Ano Emergência SPA Total 

2007 127.614 44.127 171.741 

2008 82.000 32934 114.934 

2009 25.848 0 25.848 

2010 35.217 0 35.217 

2011 38.802 0 38.802 

2012 49.493 0 49.493 

 

 O Programa de Acolhimento com Classificação de Risco foi inicialmente implantado 

pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) no ano de 2009, inicialmente de forma direta e com a 

interlocução crescente do Grupo de Humanização da SES. Dessa forma, o HECC recebia 

todas as diretrizes e normas acerca da implantação do Acolhimento com Classificação de 

Risco da própria SES, com o apoio do Grupo de Humanização.  

 Nesse primeiro momento de implantação, foram realizadas reuniões sobre o tema e foi 

ministrado um curso de curta duração pela SES. A documentação fornecida à unidade 

consistiu no manual ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS 

DE URGÊNCIA (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), onde encontramos algumas 
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diretrizes gerais e uma extensa discussão sobre os sentidos do acolhimento, e no documento 

ACOLHIMENTO COM AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), que discorre sobre a Classificação de Risco e apresenta 

um exemplo de protocolo de Classificação de Risco, o protocolo elaborado pelo Hospital Dr. 

Mário Gatti, de Campinas, em 200139. 

 Em abril de 2011, por iniciativa do próprio HECC e com base nas normas da SES, foi 

elaborado um documento contendo um protocolo de avaliação clínica para o profissional de 

enfermagem, a ser aplicado pela equipe da Classificação de Risco. Este documento chama-se 

PROTOCOLO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, e apresenta de 

maneira sucinta os objetivos da Classificação de Risco, elencando o mesmo protocolo 

mencionado anteriormente, exemplificado na cartilha da PNH sobre o assunto, de 2009. 

Menciona-se também o protocolo de classificação de risco das UPA como uma das 

referências-base para esse documento. 

 Não foram encontrados quaisquer outros documentos sobre o assunto, que tenham 

chegado às mãos dos gestores atuais, de modos que a norma vigente é baseada apenas nos três 

documentos supracitados. 

 Quanto à implantação do Acolhimento com Classificação de Risco no HECC, o 

processo foi iniciado em 2009 pela SES. Entretanto, a própria unidade já realizava, por 

iniciativa própria, um processo de triagem próprio. Este processo consistia inicialmente em 

avaliar os pacientes que chegavam ao serviço por meios próprios e priorizá-los na fila de 

atendimento. Iniciado por volta de 2002, essa triagem visava ao ordenamento do setor de 

Pronto-Atendimento, que era parte da Emergência do hospital. Ainda não havia a 

possibilidade de redirecionar o paciente para outra unidade, então todos os pacientes eram 

atendidos, embora pudessem ficar algum tempo à espera da consulta médica. 

 Esse processo de triagem durou cerca de 7 anos, e ao longo de sua existência sofreu 

uma modificação importante: passa a redirecionar pacientes, orientando-os a procurar outras 

unidades de saúde de menor complexidade. Ao aplicar o conceito de “triagem” em sua 

acepção original, o serviço passa a ser conhecido informalmente na unidade como “tapa-na-

cara”, uma vez que a equipe de triagem muitas vezes se via envolvida em atritos com os 

usuários que eram defletidos para outras unidades. Nessa época a equipe contava com a 

presença de um médico, realizando a avaliação clínica em conjunto com o enfermeiro. 

Segundo relatado, muitas vezes a consulta já era realizada ali mesmo e, uma vez orientado e 

de posse da prescrição, o paciente era defletido, muitas vezes para casa. 
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 No início de 2009 surge o Acolhimento com Classificação de Risco, da forma como 

nós o desenhamos atualmente. Sua implantação foi simultânea em todas as unidades da esfera 

estadual, sob a diretiva da SES. Nesse ponto, realizaram-se diversas reuniões e foi ministrado 

um curso para coordenadores e profissionais envolvidos com a Classificação de Risco, na 

própria SES. O setor de triagem é redesenhado, e passa a cumprir a função de acolher e 

classificar os pacientes de demanda espontânea. Tendo a prática de triagem já instaurada na 

unidade, a transição mostrou-se deveras facilitada nesse primeiro momento. 

 Paralelamente a esse processo, temos o surgimento das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h), que passam a receber uma parte do fluxo de pacientes 

redirecionados das unidades hospitalares. No HECC, temos o súbito fechamento do Serviço 

de Pronto-Atendimento (SPA), no final de 2008. Os pacientes que buscavam o pronto 

atendimento, sem apresentar nenhum sinal de urgência, passa a ser defletidos, 

obrigatoriamente, para as UPA. Existem duas unidades desse tipo que são as referências de 

pronto atendimento do HECC: a UPA Marechal Hermes e a UPA Irajá. Um ponto 

interessante a notar aqui foi a presença de delegações do HECC na inauguração de ambas as 

unidades, na tentativa de estabelecer um vínculo mais palpável. 

 O processo de Acolhimento segue sem maiores alterações desde 2009, com algumas 

considerações importantes levantadas pelos gestores da unidade. Uma mudança importante foi 

a implantação do programa Klinikos, uma interface de processamento de dados em saúde 

instalada pela SES em suas unidades. Por ser uma interface eletrônica, os formulários não são 

mais rotineiramente impressos. Por um lado, isso facilita a padronização dos dados, e sua 

compilação posterior. Por outro, a interface é de difícil operação, e gera, sem a devida prática, 

um aumento de tempo no preenchimento dos formulários eletrônicos, facilitando a perda de 

dados em situações de maior intensidade, já que estamos falando, em última análise, de 

atendimento às urgências. 

 A execução do Acolhimento com Classificação de Risco é levada a cabo por equipes 

compostas de enfermeiros e técnicos de enfermagem. A PNH, em suas diretrizes, pontua o 

papel do enfermeiro no Acolhimento, indicando sua atuação central na aplicação dos 

protocolos ao fazer a avaliação clínica inicial do usuário, atividade que extrapola a alçada de 

atuação dos profissionais de nível técnico. De fato, os papéis de cada profissional não são 

claros, em que pese a propriedade de função inerente a cada nível profissional. Dessa forma, a 

equipe de Acolhimento apenas está completa quando conta com a presença de ambos os 

níveis de formação, superior e técnico. 
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 Para analisar as equipes envolvidas, utilizamos um questionário, com perguntas sobre 

os pontos de interesse do trabalho. Procuramos traçar um perfil aproximado do profissional 

que atua no Acolhimento da unidade, com algumas questões mais ou menos significativas 

conforme seu nível de atuação na equipe, enfermeiro ou técnico de enfermagem. Dos 56 

profissionais apontados como pertencentes ao setor, conseguimos aplicar o questionário em 

19. Entretanto, as questões centrais apresentam convergências bastante consistentes, e essa 

consistência nos permite inferir algumas conclusões com bastante clareza. 

 Os blocos de questões, conforme apresentado na metodologia, permitiram que alguns 

perfis importantes fossem traçados. Passamos a discorrer acerca de alguns deles. 

 A equipe é composta por profissionais de diferentes vínculos empregatícios, dentre 

estatutários (concursados), cooperativados (membros de cooperativas prestadoras de serviço) 

e fundacionistas (contratados por fundações). Com isso, também apresentam tempos de casa 

diferentes, concentrados nos extremos, menos de um ano e mais de cinco anos. A maioria tem 

menos de 6 meses no setor, mas uma parcela significativa já permanece no setor por mais um 

a dois anos. A maior parte dos profissionais da equipe tem mais de cinco anos de experiência 

com serviço de emergência, e acompanha o Acolhimento desde seu início como projeto da 

SES, há 4 anos atrás, mesmo que em outra unidade. 

 A maioria esmagadora da equipe é capacitada em algum grau para a Classificação de 

Risco, notadamente os enfermeiros, que já realizaram cursos ministrados na própria unidade 

ou em outra unidade. Cerca de 35% de toda a equipe já realizou mais de um curso sobre o 

tema, embora tenham sido cursos de até 8 horas de duração. Apenas 2 deles nunca realizaram 

nenhum curso na área, trabalhando apenas com base em orientações recebidas no setor. 

Metade da equipe afirma a realização de atividades de Educação Continuada sobre o assunto 

pelo HECC, enquanto o restante afirma desconhecer qualquer atividade de capacitação 

realizada na unidade. 

 A unidade apresenta protocolos definidos para a Classificação de Risco (80%), 

familiares aos profissionais do setor (75%), com a documentação eletrônica clara e de 

preenchimento padronizado (90%). Entretanto, aparece certa dificuldade no preenchimento do 

formulário eletrônico, já que apenas 55% dos profissionais afirmam seu preenchimento 

correto sempre, contra 40% que afirmam seu preenchimento correto com frequência e 5% 

com pouca frequência de preenchimento correto. 

A maior parte da equipe conhece os fluxos de pacientes (85% para o fluxo de demanda 

espontânea, 66% para a demanda referenciada). O Acolhimento capta a totalidade dos 
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usuários que buscam a unidade por demanda espontânea, com raríssimas exceções, segundo o 

consenso das equipes. 

 No tocante aos protocolos, as equipes afirmam não haver um tempo de espera definido 

após a Classificação de Risco (90%), não havendo portanto reavaliação doa pacientes (85%). 

Entretanto, 60% dos respondentes afirma que as metas de tempo da Classificação de Risco 

são cumpridas sempre, enquanto 25% apontam certa frequência no cumprimento das metas de 

tempo, e 10% afirmam que as metas são cumpridas com pouca frequência. Embora a espera 

pelo Acolhimento com Classificação de Risco seja nenhuma (80%), parece poder variar até 

cerca de 30 minutos (5%), é importante frisar que o protocolo da unidade, conforme em voga 

atualmente, não utiliza nenhuma meta de tempo para o atendimento. 

 Segundo 90% dos respondentes, o usuário é referenciado após a consulta de 

Classificação de Risco, podendo entretanto acontecer de ser referenciado antes da consulta. 

Essa referência é balizada tanto por orientações da unidade (55%) quanto pelo conhecimento 

da equipe (50%), embora haja aqui um componente de conhecimento do próprio profissional 

sobre a rede, ou eventuais diretrizes da SES. Em contrapartida, metade dos profissionais 

afirma que a unidade não possui nenhum tipo de protocolo de referenciamento. As equipes 

são categóricas em afirmar que os usuários são frequentemente atendidos ou referenciados de 

maneira adequada, com apenas 5% de discordância neste ponto. Note-se que o 

referenciamento aqui diz respeito apenas ao que é feito pela equipe do Acolhimento, não o 

realizado pelo médico após o atendimento na unidade. 

 As respostas das equipes de Acolhimento ao questionário apresentam algumas 

contradições, que são esclarecidas à luz das falas dos gestores da unidade. Os quatro gestores 

entrevistados representam não apenas o momento atual do setor, mas também o momento 

inicial da implantação do Acolhimento com Classificação de Risco, alguns deles fazendo 

parte do serviço em diferentes momentos e diferentes papéis, e mesmo participando do 

anterior serviço de triagem, já realizado antes do advento da Classificação de Risco. 

 As falas dos gestores, antigos e atuais, apresenta uma grande gama de convergências, e 

apenas uma divergência importante, que diz respeito à presença do profissional médico na 

equipe. Apontada como deletéria na maior parte do tempo, e inócua na melhor hipótese, o 

médico apareceria na composição equipe principalmente com duas funções, a saber: 

1) Resolver casos de menor monta, aliviando ainda que temporariamente o 

sofrimento daqueles que forem porventura referenciados para outra unidade. Estes 

usuários já sairiam da unidade com um tratamento paliativo, ou uma orientação 
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terapêutica mais acurada, quando for esse o caso, mesmo que não sejam admitidos 

na unidade por não se tratar de agravo urgente. 

2) Dar suporte à avaliação do enfermeiro, aumentando sua credibilidade perante o 

usuário e facilitando o processo de referenciamento para outra unidade, muitas 

vezes entendido pelo usuário como uma negativa de atendimento. Dependendo da 

situação, poderia conformar-se na situação descrita no item anterior.  

A figura do médico já fez parte da equipe de triagem do HECC, antes da implantação 

do Acolhimento, e realizava justamente esse tipo de tarefa. Contudo, duas falhas 

despontavam, segundo a fala dos gestores da época. A primeira era a inatividade do médico, o 

que gerava desagrado e reclamações do próprio profissional e de outros setores, causando 

atritos no interior da equipe. A segunda era a consulta médica realizada indevidamente. 

Indevidamente aqui se aplica ao propósito da triagem, que era selecionar os casos que 

deveriam ser priorizados e encaminhar os demais para outra unidade. Quando o médico 

resolva fazer consultas durante a triagem, ele não apenas desvirtuava o papel da equipe, 

minando a credibilidade do setor perante o usuário, como também criava um setor à parte, 

onde os usuários já acostumados ao funcionamento do setor se negavam a ser avaliados pelos 

enfermeiros e desejavam a consulta médica, ali à mão. 

Apesar desta divergência pontual, as convergências são muitas, e destacamos aquelas 

que mais nos interessam no escopo deste trabalho. 

Acerca das equipes, é consenso que a diversidade de vínculos de emprego dos 

profissionais prejudica o Acolhimento com Classificação de Risco. De fato, prejudica todo o 

andamento do HECC. A diversidade de vínculos dificulta a gestão de pessoal a um ponto 

intolerável, uma vez que os contratos, da alçada da SES e sem a menor ingerência da unidade, 

são acordados e cancelados de maneira imprevisível, causando flutuações de grande monta 

em todos os setores, principalmente no pessoal de nível técnico, em sua maioria 

fundacionistas ou cooperativados. Dessa forma, as escalas variam no espaço de semanas, e 

funcionários são destacados para o HECC e não permanecem nem pelo primeiro mês. Isso 

afeta o planejamento da unidade, em todos os níveis. 

Outro fato consequente a essa pluralidade de vínculos é justamente a falta de vínculo 

emocional com a unidade. Profissionais cuja passagem pela unidade é efêmera não criam 

laços afetivos pelo hospital, e isso afeta diretamente seu modo de produzir saúde, segundo a 

fala dos gestores. Profissionais com vínculos precários, de curta duração e alto nível de 

incerteza não se mostram compromissados com a unidade, causando sérios problemas aos 
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serviços e seus respectivos gerentes. O exemplo comum é a falta ao plantão, sem maiores 

justificativas e posteriormente sem maiores sanções disciplinares, já que vínculos diferentes 

não são necessariamente sujeitos às mesmas regras de funcionalismo dentre as que regem o 

HECC. Falta de compromisso com o bem-estar do paciente, falta de compromisso ético, ou 

com os colegas de serviço são queixas comuns dos gestores, e associadas principalmente aos 

profissionais de vínculos empregatícios mais precários, como cooperativados e 

fundacionistas. 

Essa flutuação constante de pessoal dificulta o planejamento de atividades de 

capacitação, de qualquer tipo. A pergunta recorrente é “como capacitar alguém que não estará 

aqui na próxima semana?”. Existe uma impossibilidade prática de realizar atividades 

constantes de capacitação sobre um mesmo tema, e a instabilidade de recursos humanos que 

se arrasta há algum tempo é o pano de fundo para a ausência desse tipo de atividade. 

Inicialmente, a SES promoveu um curso de capacitação inicial para os gestores de diversos 

níveis, notadamente o gerencial, a fim de balizar a implantação do Acolhimento com 

Classificação de Risco. Esse tipo de atividade, entretanto, passou imediatamente ao cargo dos 

Grupos de Humanização em cada unidade hospitalar. É consenso entre os gestores que esse 

tipo de atividade vem escasseando, bem como a presença do Grupo de Humanização no apoio 

ao setor. Paradoxalmente, a SES tem sido bastante presente em outras situações diversas no 

HECC. Os gestores que inicialmente implantaram o Acolhimento com Classificação de Risco 

expressaram a idéia de que o projeto perdeu fôlego de maneira exagerada. 

Concomitante a isso, apontou-se como grande problema, não apenas para o 

Acolhimento, a falta de continuidade das ações em diversos níveis de gestão. Nas diversas 

mudanças da gestão interna da unidade, desde a implantação do Acolhimento, não houve 

qualquer tipo de rechaço, mas o apoio real à iniciativa foi por demais variado, principalmente 

no que tange à relação com a SES, por intermédio do cada vez menos presente Grupo de 

Humanização. 

Na questão dos protocolos de ação, todos os gestores se mostraram bastante 

preocupados com o fato de ainda não ter conseguido criar um protocolo para o HECC 

conforme dita a PNH, isto é, adequado para as especificidades do hospital. O principal fator a 

impedir esse fato foi também, segundo consenso, a volatilidade dos recursos humanos do 

hospital, no tocante ao corpo clínico. A unidade precisa lidar diuturnamente com o 

redimensionamento proposto pela SES, e que reflete na precarização de vínculos e na 

diminuição do número de profissionais. Ao mesmo tempo, a cada mudança de gestão as ações 
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em andamento no âmbito interno se perdem, muitas vezes em definitivo, requerendo que 

muitos processos sejam reiniciados.  

Em termos de impacto no serviço, os gestores são consensuais em afirmar o impacto 

positivo da Classificação de Risco, com diminuição real não apenas dos atendimentos de 

urgência mas também dos óbitos em 24 horas. A emergência passou de cerca de 1.110 

atendimentos por dia para 130 atendimentos por dia, com um perfil de maior gravidade e risco 

iminente à vida dos pacientes. Apontam a importância da iniciativa anterior, a triagem, em 

educar a população para um novo perfil de unidade, perfil esse que já se conseguiu atingir, 

que é o de hospital terciário focado na grande emergência, e que é mantido e reforçado pelo 

Acolhimento com Classificação de Risco. Conquanto o perfil epidemiológico local e a 

ocupação dos leitos da emergência dêem margem a um questionamento acerca da recente 

perda desse perfil, conforme apontado por um dos gestores, o papel do Acolhimento com 

Classificação de Risco em reorientar o fluxo de pacientes, facilitando o fechamento do SPA, é 

inequívoco. Contribuíram, sem dúvida, nesse processo, a entrada em funcionamento da rede 

de pronto atendimento estadual, materializada nas UPA, que passam a absorver grande parte 

do quantitativo de pacientes sem gravidade que buscavam o SPA do HECC. Entretanto, o 

Acolhimento com Classificação de Risco é parte importante do serviço de emergência, ou 

conforme definiu um dos gestores, é o “coração do hospital”. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

O Acolhimento com Classificação de Risco é um processo que visa ao ordenamento 

dos serviços de emergência, possibilitando a criação de fluxos mais eficientes para o setor. 

Estes fluxos se direcionam às unidades de menor complexidade ou para o interior do próprio 

hospital, conforme a necessidade do usuário, ditada por sua condição clínica quando da 

chegada à emergência. 

Diante do exposto, e considerando a extensão e operacionalização dos processos de 

Acolhimento com Classificação de Risco, é seguro concluir que sua implantação é um fato 

consumado. Acerca disso, entretanto, cabe-nos tecer algumas considerações. 

No tocante à Classificação de Risco, a implantação da ferramenta mostra-se 

insatisfatória. A despeito da recomendação do Ministério para que as unidades construam seus 

próprios protocolos de avaliação clínica, tal fato ainda não se verificou. Como primeiro fator, 
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apontamos aqui a descontinuidade do processo de implantação por parte dos órgãos que 

ordenaram a iniciativa, em nosso caso a Secretaria Estadual de Saúde. Sendo um processo já 

considerado implantado pela SES, não é leviano afirmar que o Acolhimento saiu da pauta de 

prioridades, e a escassa documentação proveniente da Secretaria corrobora essa afirmação. A 

documentação acerca do assunto, já bastante reduzida em número, é excessivamente vaga, 

orientando a elaborar uma ferramenta cuja utilização não é apontada claramente.  

As publicações ministeriais se perdem em discussões acerca do ato de acolher, e 

insistem na diferenciação entre Acolhimento e triagem. Entretanto, o propósito da 

Classificação de Risco é aumentar a eficiência dos setores de emergência, redirecionando 

adequadamente os pacientes para a rede básica ou unidades de pronto atendimento, de fato 

excluindo os usuários não-urgentes do atendimento na unidade hospitalar. Não por acaso, os 

profissionais têm dúvidas acerca da eficácia desse referenciamento. 

Dessa forma, uma primeira medida sugerida é que se aponte com clareza a função da 

Classificação de Risco, permitindo seu funcionamento e entendendo que ela é uma das 

ferramentas em um processo maior. A discussão acerca do Acolhimento nas unidades 

hospitalares precisa ser pautada pela clareza de propósitos.  

Entretanto, a elaboração de um protocolo de Classificação de Risco específico para a 

unidade também depende da definição do perfil da unidade, e isso depende de uma 

normatização superior, advinda da respectiva Secretaria de Saúde, salvo situações em que a 

unidade hospitalar tenha completa autonomia para definir seu perfil próprio. Este último caso 

é, todavia, a exceção, já que os esforços ministeriais têm sido no sentido de fortalecer uma 

rede de atenção em níveis hierárquicos mais claros. 

Se os níveis de atenção têm se definido claramente, o mesmo não se pode dizer do 

papel das unidades de pronto atendimento de menor complexidade. Proliferando em 

velocidade estonteante, as Unidades de Pronto Atendimento parecem não estar à altura da 

demanda redirecionada sobre elas, e sofrem, assim como outras unidades maiores, as agruras 

da falta de profissionais, especialmente médico. O número de unidades desse tipo, em um 

contexto cultural como o nosso, faz aparecer e ressalta a figura do paciente peregrino, que 

segue em busca de uma unidade que irá finalmente atendê-lo. As Secretarias de Saúde ainda 

não foram felizes em suas manobras de redimensionamento de unidades, e as unidades de 

saúde já qualificadas parecem expor o baixo padrão exigido para sua qualificação. E, uma vez 

que a Classificação de Risco pressupõe a possibilidade de referência, é fundamental que haja 

mínima funcionalidade da rede de serviços de saúde. 
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Ainda sobre a elaboração de protocolos próprios, há que se levar em consideração os 

recursos disponíveis na unidade para sua elaboração. A obviedade dessa assertiva também 

esbarra nas diversas manobras de redimensionamento das unidades, abrindo e fechando 

serviços sem a menor previsibilidade razoável. Qualquer protocolo montado nesse tipo de 

ambiente instável será de curtíssima duração: traumas ou condições clínicas podem deixar de 

ter suporte naquela unidade, e será necessário readaptar não apenas os protocolos, mas as 

equipes que o aplicam. Note-se que não se deseja aqui advogar pelos protocolos pétreos, 

imutáveis, mas afirma-se que eles serão mais eficazes tanto quanto refletirem melhor a 

capacidade assistencial da unidade hospitalar. A situação atual, de protocolos vagos e 

incompletos, que deixam muito ao olhar clínico, à subjetividade, do examinador, abre espaço 

para discordâncias grosseiras entre examinadores diferentes. Isso não apenas diminui a 

eficiência da ferramenta, como é um potencial gerador de atritos entre classificadores e 

médicos da urgência. No meio desse tipo de conflito, o usuário é o maior prejudicado. 

No tocante às equipes, dois termos vêm imediatamente à baila: capacitação e 

padronização. A capacitação se mostrou um grande entrave, de modos que as equipes 

observadas não apresentam comumente nenhuma capacitação formal. Embora a maior parte 

dos profissionais tenha experiência com emergências e com Classificação de Risco, inexiste 

uma programação real de cursos ou oficinas. Isso acontece em grande parte pela volatilidade 

dos recursos humanos do hospital, cenário que torna virtualmente impossível organizar um 

cronograma de atividades. 

Na questão da padronização, nos referimos não apenas ao componente interno do 

hospital, que possibilita uma linguagem única entre as equipes diferentes, mas também um 

padrão que possa ser extrapolado para a rede, melhorando a qualidade assistencial oferecida 

ao usuário. Padronização que permita a um usuário referenciado chegar em sua unidade de 

referência e já ter seus dados disponíveis, sem necessidade de ser avaliado nova e 

repetidamente em cada unidade que procure, salvo situações de agravamento. Uma vez que já 

existe uma interface eletrônica para a entrada de dados, o programa Klinikos, é impensável 

que tenhamos esse tipo de falha de comunicação. A padronização aplica-se exatamente a esse 

tipo de situação. 

Para terminar, reforçamos a importância de adotar protocolos mais definidos, que 

reflitam o perfil do hospital, e que as equipes comprometidas com a aplicação desses 

protocolos sejam devidamente treinadas. Apenas a definição dos protocolos, contudo, não é 

suficiente para permitir à Classificação de Risco alcançar todo seu potencial como ferramenta 
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organizadora de fluxos. É vital garantir que os fluxos gerados possam fluir a favor do usuário, 

garantindo uma rede de pronto atendimento e uma rede de atenção básica capazes de acolhê-

los quando necessário. 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Qualisus: Política de qualificação da atenção à saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2004.  

2. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Relatório Final da Oficina 

HumanizaSUS. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: 

acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em 

saúde.  Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização.Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização HumanizaSUS. Documento base para gestores e trabalhadores do 

SUS. Ministério da Saúde. Textos Básicos de Saúde. 4ª ed.. Brasília: Ministério da Saúde; 

2009. 

5. Abbês, C.; Massaro, A. Acolhimento com Classificação de Risco. Campinas, Hospital 

Municipal Mário Gatti, s.d.  

6. Australian College of Emergency Medicine. 2000. The Australian Triage Scale. Carlton 

Vic.: Australian College of Emergency Medicine. 

7. Belo Horizonte. Secretaria Municipal de Saúde. Coordenação de Urgência e emergência. 

Proposta de Regulação da Porta de Entrada das Unidades de Urgência e Emergência de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte: SMSA, 2002. 

8. Beveridge, R. CAEP issues. The Canadian Triage and Acuity Scale: a new and critical 

element in health care reform. Canadian Association of Emergency Physicians. J Emerg Med 

1998. 

9. Beveridge, R, Ducharme, J, Janes, L, et al. Reliability of the Canadian Emergency 

Department Triage and Acuity Scale: interrater agreement. Ann Emerg Med 1999. 



40 

 

10. Bittencourt, RJ, Hortale, VA. A qualidade nos serviços de emergência de hospitais 

públicos e algumas considerações sobre a conjuntura recente no município do Rio de Janeiro. 

Ciênc Saúde Coletiva 2007; 12:929-34.  

11. Bittencourt, RJ, Hortale, VA. Intervenções para solucionar a superlotação nos serviços de 

saúde de emergência hospitalar: uma revisão sistemática. Cad Saúde Pública 2009; 25:1439-

54. 

12. Brito, FF, Marcelino, IV, Forster, AC, Simões, BJO. Pronto-atendimento de adultos em 

serviço de saúde universitário: um estudo de avaliação. RAP 1998; 32(3):47-64. 

13. Campos, FE. Resolutividade: uma aproximação à avaliação qualitativa dos serviços de 

saúde. 1988. Tese (Doutorado) - Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 

Rio de Janeiro. 

14. Carret, M. L. V.; Fassa, A.; Domingues, MR. Inappropriate use of emergency services: a 

systematic review of prevalence and associated factors, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

25(1):7-28, Jan, 2009.   

15. Cecílio, Luiz Carlos de Oliveira (Org.). Inventando a mudança na saúde. São Paulo: 

Hucitec, 1994.  

16. Cecílio, LCO & Merhy, EE. A Integralidade do Cuidado como Eixo da Gestão Hospitalar, 

in: PINHEIRO, Roseni e MATTOS, Ruben Araújo.(org). Construção da Integralidade: 

cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: UERJ/IMS: Abrasco, 2003. 

17. Contandriopoulos, AP e Champagne, F. Saber preparar uma pesquisa. São Paulo: Hucitec; 

Rio de Janeiro: Abrasco, 1990. 

18. Contandriopoulos, AP e Champagne, F. A avaliação na área da saúde: conceitos e 

métodos. In: HARTZ, Zulmira Maria de Araújo (Org.). Avaliação em saúde: dos modelos 

conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 

1997. 

19. Cooper, RJ. Emergency department triage: why we need a research agenda. Ann Emerg 

Med 2004;44:524-6. 

20. Denis JL, Champagne F. Análise da implantação. In: Hartz ZMA, organizador. Avaliação 

em saúde:dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de 

Janeiro: Fiocruz; 1997.  

21. Donabedian, A. La calidad de la atención medica: definición e método de evaluación. 

México: La Prensa Médica Mexicana, 1984. 

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v25n1/02.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v25n1/02.pdf


41 

 

22. Donabedian, A. Veinte anos de investigacion en torno de la calidade de la atencion 

medica 1964-1984. Salud Publica do Mexico, v. 8, n. 3, p. 243-265, 1988. 

23. Franco, TB, Bueno, WS, Mehry, EE. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: 

o caso Betim, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro. Volume 15, 

número 2, abr-jun 1999. 

24. George, S, Read, S, Westlake, L, Williams, B, Fraser-Moodie, A, Pritty, P. Evaluation of 

nurse triage in a British accident and emergency department. BMJ. 1992 Apr 

4;304(6831):876–878. 

25. Gilboy, N, Tanabe, P, Travers, DA, Rosenau, AM, Eitel, DR. Emergency Severity Index, 

Version 4: Implementation Handbook. AHRQ Publication No. 05-0046-2. Rockville, MD: 

Agency for Healthcare Research and Quality. May 2005. 

26. Gusmão-Filho, FAR. Análise de implantação da Política de Qualificação da Atenção à 

Saúde do Sistema Único de Saúde - Política QualiSUS - em três hospitais do município do 

Recife [Tese de Doutorado]. Recife: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação 

Oswaldo Cruz; 2009.   

27. Hartz, ZMA. Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da 

implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1997. 

28. Mackway-Jones, Ke. Emergency triage: Manchester Triage Group. London: BMJ 

Publishing Group, London, UK, 1997. 

29. Merhy, EE; Onocko, R (Org.). Agir em Saúde: um desafio para o público. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

30. Merhy, EE. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta aberta para 

a saúde e o modelo tecno-assistencial em defesa da vida. In: Cecílio, Luís Carlos de Oliveira 

(Org.). Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Hucitec, 1997. 

31. Merhy, EE. A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde: uma discussão do 

modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência. In: Reis, A.T. et 

al. (Org.). Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte: reescrevendo o público. São Paulo: 

Xamã, 1998. 

32. Merhy, EE; Malta, D. et al. Acolhimento um relato de experiência de Belo Horizonte. In: 

Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte: Reescrevendo o Público (CAMPOS, C. R.; 

MALTA. D.; REIS. A. et al.) São Paulo: Ed. Xamã. 1998, pp.121-142. 

33. Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. 3ª ed. São Paulo: Hucitec; 2002. 



42 

 

34. Minayo, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10ª ed. São 

Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco; 2007. 

35. O'Dwyer, G, Matta, IEA, Pepe, VLE. Avaliação dos serviços hospitalares de emergência 

do Estado do Rio de Janeiro. Ciênc Saúde Coletiva. 2008; 13: 1637-48.  

36. O'Dwyer, G, Oliveira, SP, De Seta, MH. Avaliação dos serviços hospitalares de 

emergência do programa Qualisus. Ciênc Saúde Coletiva. 2009; 14: 1881-90. 

37. Pasche DF. Política Nacional de Humanização como aposta na produção coletiva de 

mudanças nos modos de gerir e cuidar. Interface (Botucatu). 2009; 13(Supl.1):701-8. 

38. Polignano, MV. História das políticas de saúde no Brasil: Uma pequena revisão. Mimeo, 

2010. 

39. Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco do Pronto Socorro do Hospital 

Municipal “Dr. Mário Gatti” de Campinas (SP). 2001. 

40. Rates, SMM, Campos GWS. Segredos e impasses na gestão de um hospital público. In: 

Araújo GF, Rates SMM. Co-gestão e humanização na saúde pública: experiências construídas 

no Hospital Municipal Odilon Behrens. Belo Horizonte: Sigma; 2008. 

41. Sá, MC, Carreteiro, TC, Fernandes, MIA. Limites do cuidado: representações e processos 

inconscientes sobre a população na porta de entrada de um hospital de emergência. Cad Saúde 

Pública 2008 junho; 24(6):1334-43.  

42. Santos Filho, SB. Perspectivas da avaliação na Política Nacional de Humanização em 

Saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Cienc. Saude Coletiva, v.12, n.4, p.999-1010, 

2007. 

43. Silva Júnior, Aluísio Gomes. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da 

saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC, 1998. 

44. Twomey, M, Wallis, LA, Myers, JE. Limitations in validating emergency department 

triage scales. Emerg Med J 2007;24:477-9. 

45. Van der Wulp, I, van Baar, ME, Schrijvers, AJ. Reliability and validity of the Manchester 

triage system in a general emergency department patient population in the Netherlands: 

results of a simulation study. Emerg Med J 2008;25:431-4. 

46. Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

47. Barbosa, LCV, Cavalini, RG, Franco, MTG,  Mansur, NS, Miyoshi, MH, Rocha, JLM. 

Implantação de acolhimento com avaliação e classificação de risco no pronto socorro de 



43 

 

hospital do estado tipo OSS (organização de serviços de saúde) Hospital das Clínicas Luzia de 

Pinho Melo. UNIFESP, Mogi das Cruzes, 2007. 

48. Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências / Ministério da 

Saúde. 3. ed. ampl. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 256 p. 

49. Clemenhagen, C.; Champagne, F. Quality assurance as part of Program Evaluation: 

Guidelines for manager and clinical department heads. Quality Review Bulletin, v. 

12(11)____, p. _383-387___, 1986. 

50. Fekete, MC. Estudo de acessibilidade na avaliação dos serviços de saúde. In: ______. 

Desenvolvimento Gerencial de Unidade Básica de Saúde do Distrito Sanitário. GERUS. 

Brasília: Ministério da Saúde/FNS/OPAS, 1995. p. 177-184. 

51. Gouveia GC, Souza WV, Luna CF, Souza-Júnior PRB, Szwarcwald CL. Health care 

users’ satisfaction in Brazil, 2003. Cad Saude Publica 2005;21:S109-S118. 

52. Mascarenhas, MTM. Implementação da Atenção Básica em Saúde no Município de 

Niterói, RJ: estudo de caso em unidade básica de saúde tradicional e módulo do Programa 

Médico de Família. 2003. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde 

Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2003. 

53. Rollo, AA. É possível construir novas práticas assistenciais no hospital público? In: 

Merhy, EE.; Onocko, R. (Org.). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

54. Silva Júnior, AG. Lógicas de programar ações de saúde. In: Barboza, PR. (Coord.). Curso 

de Especialização Autogestão em Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001. p. 81-107. 

55. Silva Júnior, AG. Refletindo sobre o ato de cuidar da saúde. In: Pinheiro, R.; Mattos, 

R.(Org.). Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: 

UERJ/IMS/ABRASCO, 2003. p. 113-128. 

56. Teixeira, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de 

conversações. In: Pinheiro, R.; Mattos, R. A. (Org.). Construção da integralidade: cotidiano, 

saberes e práticas de saúde. Rio de Janeiro: UERJ/IMS/ABRASCO, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ANEXOS. 

 
Anexo A - QUESTIONÁRIO – ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

1)    A equipe está completa? 

SIM NÃO 

1-A) Se NÃO, isso compromete a Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

2)    A equipe passou por alguma avaliação do processo de Classificação de Risco na unidade? 

SIM NÃO 

3)    Qual o seu nível de formação? 

ENFERMEIRO TÉCNICO 

4)    Qual o seu nível de atuação na equipe? 

ENFERMEIRO TÉCNICO 

5)    Qual o tempo de vínculo com a unidade? 

ATÉ 1 ANO ATÉ 2 ANOS ATÉ 3 ANOS ATÉ 4 ANOS ATÉ 5 ANOS 
MAIS DE  
5 ANOS 

6)    Qual o tempo de presença na equipe? 

ATÉ 6 MESES 
6 MESES A 1 

ANO 
ATÉ 2 ANOS ATÉ 3 ANOS ATÉ 4 ANOS 

7)    Qual o tempo de experiência com serviço de urgência?  

ATÉ 1 ANO ATÉ 2 ANOS ATÉ 3 ANOS ATÉ 4 ANOS 
MAIS DE  

5 ANOS 

8)    Qual o tempo de experiência na Classificação de Risco? 

ATÉ 6 MESES 
6 MESES A 1 
ANO 

ATÉ 2 ANOS ATÉ 3 ANOS ATÉ 4 ANOS 

9)    Quais as suas funções na Classificação de Risco? 

ACOLHIMENTO CONSULTA ORIENTAÇÃO REAVALIAÇÃO 

10)  Já realizou algum curso sobre Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

10-A) Se SIM, onde?  

NA UNIDADE 
EM OUTRA 

UNIDADE 

SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE 

SECRETARIA 

MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

OUTRA 

ENTIDADE 

10-B) Se SIM, qual a duração do curso? 

ATÉ 8 HORAS 20 HORAS 40 HORAS MAIS DE 40 HORAS 

11) Já fez mais de um curso acerca do tema? 

SIM NÃO 

12)  A unidade realiza atividades de Educação Permanente ou Continuada sobre o tema? 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EDUCAÇÃO CONTINUADA NÃO REALIZA 

13)  A unidade possui protocolos definidos de Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

14)  Você tem familiaridade com os protocolos da unidade para a Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

15)  Você tem familiaridade com a documentação a ser preenchida na Classificação de Risco? 

SIM NÃO 
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16)  Existe um padrão de preenchimento? 

SIM NÃO 

17)  A documentação é preenchida corretamente? 

SEMPRE 
FREQUENTEME

NTE 
METADE DO TEMPO 

POUCO 

FREQUENTE 
NUNCA 

18)  Os pacientes são adequadamente classificados? 

SIM NÃO 

19)  Você conhece o fluxo previsto pra um usuário de demanda espontânea? 

SIM NÃO 

20)  Você conhece o fluxo previsto para um usuário referenciado? 

SIM NÃO 

21)  Todos os usuários que procuram a unidade espontaneamente passam pela Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

22)  Quais usuários não passam pela Classificação de Risco? 

TRAZIDOS EM VIATURAS REFERENCIADOS NENHUM 

23)  Os usuários são reavaliados? 

SIM NÃO 

24)  As metas de tempo da Classificação de Risco são cumpridas? 

SEMPRE 
FREQUENTEME

NTE 
METADE DO TEMPO 

POUCO 

FREQUENTE 
NUNCA 

25)  Existe um tempo máximo de espera definido após a Classificação de Risco? 

SIM NÃO 

26)  Qual o tempo de espera até a primeira Classificação de Risco? 

IMEDIATO 
ATÉ 15 

MINUTOS 
15 A 30 MINUTOS 

30 A 60 

MINUTOS 

MAIS DE 60 

MINUTOS 

27)  O referenciamento para outras unidades é feito em que momento? 

ANTES DA CONSULTA APÓS A CLASSIFICAÇÃO 
APÓS ATENDIMENTO 

MÉDICO 

28)  Algum paciente deixa de ser adequadamente atendido? 

SEMPRE 
FREQUENTEME
NTE 

METADE DO TEMPO 
PUCO 
FREQUENTE 

NUNCA 

29)  Algum paciente deixa de ser adequadamente referenciado? 

SEMPRE 
FREQUENTEME
NTE 

METADE DO TEMPO 
POUCO 
FREQUENTE 

NUNCA 

30) Existe um protocolo de referenciamento na unidade? 

SIM NÃO 

31) O referenciamento para outra unidade é feito em que bases? 

ORIENTAÇÕES DA 

UNIDADE 

ORIENTAÇÕES DA 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONHECIMENTO 

PRÓPRIO 

CONHECIMENTO DA 

EQUIPE 
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Anexo B – Roteiro de entrevista semi-estruturada para gestores do nível gerencial. 

 

1. A quanto tempo ocupa o cargo/função? 

2. Quantas equipes participam da Classificação de Risco? 

3. Quantos profissionais participam da Classificação de Risco? 

4. Qual a composição de cada equipe? 

5. As equipes estão completas? 

---- Se não, isso compromete a Classificação de Risco? 

6. A organização de interna de cada equipe compromete a Classificação de Risco? 

7. A equipe participou de alguma oficina sobre o tema na unidade? 

8. A equipe participou de alguma avaliação do processo de Classificação de risco? 

9. Foi realizada alguma avaliação do Acolhimento com Classificação de Risco? 

---- Se sim, por quem? 

10. Os profissionais exercem funções correspondentes à sua qualificação? 

11. Qual o tempo de vínculo com a unidade? 

12. Qual o tempo de vínculo com a equipe? 

13. Qual o tempo de experiência na urgência?  

14. Qual o tempo de experiência na Classificação de Risco? 

15. Quais as suas funções específicas? 

16. Já realizou algum curso sobre Classificação de Risco? 

17. As equipes fizeram algum tipo de capacitação sobre Classificação de Risco? 

---- Se sim, de qual tipo? 

---- Quem promoveu? 

---- Em que momento isso se deu? 

18. A unidade realiza atividades de Educação Permanente sobre o tema? 
19. Quais os recursos disponíveis na unidade para a realização da Classificação de 

Risco? 

20. Existe um local específico para a Classificação de Risco? 

21. O local é sinalizado adequadamente? 

22. A unidade possui protocolos definidos de Classificação de Risco? 

23. Quais são os protocolos da unidade para a Classificação de Risco? 

24. Quem define os protocolos de Classificação de Risco? 

25. Qual a documentação a ser preenchida na Classificação de Risco? 

26. Qual o padrão de preenchimento? 

27. A documentação é preenchida corretamente? 

28. Os pacientes são adequadamente classificados? 

29. Onde é feita a classificação efetiva do paciente? 

30. Quais os dados imprescindíveis neste ponto da Classificação de Risco? 

31. Como é feita essa coleta de dados? 

32. Como é orientada a Classificação de Risco com base nesses dados? 

33. Quem primeiro recebe o Usuário na unidade? 

34. Quem primeiro classifica o usuário na unidade? 

35. Qual é o fluxo previsto pra um usuário de demanda espontânea? 

36. Qual o fluxo previsto para um usuário referenciado? 
37. Todos os usuários que procuram a unidade espontaneamente passam pela 

Classificação de Risco? 
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38. Quais usuários não passam pela Classificação de Risco? 

39. Como eles são priorizados na unidade? 

40. Algum usuário é redirecionado sem atendimento? 

41. É feita Classificação de Risco dos pacientes referenciados para o Hospital? 

42. Quem faz essa Classificação? 

43. Os usuários são reavaliados em quanto tempo após a primeira classificação? 

44. Os usuários são atendidos em quanto tempo após a Classificação de Risco? 

45. Existe um tempo máximo de espera definido após a Classificação de Risco? 

46. Qual o tempo de espera até a primeira Classificação de Risco? 

47. O referenciamento para outras unidades é feito em que momento? 

48. Algum paciente deixa de ser adequadamente atendido? 

49. Algum paciente deixa de ser adequadamente referenciado? 

50. Qual motivo impede o adequado atendimento na unidade? 

51. Qual motivo impede o adequado referenciamento do paciente? 

52. Quais as entradas para a Classificação de Risco? 

53. Quais as possíveis saídas após a Classificação de Risco? 
54. A Classificação de Risco é orientada a considerar os recursos apenas do 

Hospital? 

55. Os usuários são atendidos em sua demanda? 
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Anexo C – Roteiro de entrevista semi-estruturada para os gestores do nível estratégico. 

 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo/função? 

2. Qual o perfil da Unidade? 

3. Quantas equipes participam da Classificação de Risco? 

4. As equipes estão completas? 

5. As equipes fizeram algum tipo de capacitação sobre Classificação de Risco? 

---- Se sim, de qual tipo? 

---- Quem promoveu? 

---- Em que momento isso se deu? 

6. A unidade realiza atividades de Educação Permanente sobre o tema? 

7. Foi realizada alguma avaliação do Acolhimento com Classificação de Risco? 

---- Se sim, por quem? 

8. Os profissionais exercem funções correspondentes à sua qualificação? 

9. A unidade possui protocolos definidos de Classificação de Risco? 

10. Quais são os protocolos da unidade para a Classificação de Risco? 

11. Quem define os protocolos de Classificação de Risco? 

12. Qual é o fluxo previsto pra um usuário de demanda espontânea? 

13. Qual o fluxo previsto para um usuário referenciado? 
14. Todos os usuários que procuram a unidade espontaneamente passam pela 

Classificação de Risco? 

15. Quais usuários não passam pela Classificação de Risco? 

16. É feita Classificação de Risco dos pacientes referenciados para o Hospital? 

17. O referenciamento para outras unidades é feito em que momento? 

18. Os usuários são atendidos em sua demanda? 

19. Qual motivo impede o adequado atendimento na unidade? 

20. Qual motivo impede o adequado referenciamento do paciente? 

21. Quais as entradas para a Classificação de Risco? 

22. Quais as possíveis saídas após a Classificação de Risco? 
23. A Classificação de Risco é orientada a considerar os recursos apenas do 

Hospital? 
24. Quais os recursos disponíveis na unidade para a realização da Classificação de 

Risco? 

25. Existe um local específico para a Classificação de Risco? 

26. O local é sinalizado adequadamente? 
27. A unidade recebeu recursos suficientes para a implantação da Classificação de 

Risco 

---- De que natureza? 

---- De quais fontes? 

---- Se insuficientes, em que setor? 

28. Houve mudança no perfil de atendimento? 

29. Houve mudança no volume de atendimentos? 

30. A Classificação de Risco é feita considerando-se o perfil da unidade? 

31. A Classificação de Risco aumentou a resolutividade da unidade? 
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Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para aplicação de questionários. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do Projeto: Análise da implantação do Programa de 
Acolhimento com Classificação de Risco em Emergência de unidade 
hospitalar 

Pesquisador Responsável: Luis Felipe Martins dos Santos 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense 
Telefones para contato: (21) 8718-2527 - (21) 8362-0498 - (21) 3617-1075 

Nome do voluntário: 
___________________________________________________________________
_____ 
 
R.G. __________________________ 

 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
Análise da implantação do Programa de Acolhimento com Classificação de 
Risco em Emergência de unidade hospitalar, de responsabilidade do pesquisador 
Luis Felipe Martins dos Santos.  
 A pesquisa tem como objetivo geral analisar a implantação do Acolhimento 
com Classificação de Risco em um setor de Emergência de unidade hospitalar e, 
como objetivos específicos, analisar a implantação do protocolo de Classificação de 
Risco, analisar a variação no volume de atendimentos no serviço de emergência do 
Hospital, analisar a variação no perfil de atendimento do serviço de emergência, 
analisar a variação no fluxo de pacientes atendidos pelo serviço de emergência e 
analisar as dificuldades apontadas na implantação da Classificação de Risco pelos 
diversos atores que participaram desse processo. Este é um estudo baseado em 
uma abordagem avaliativa, qualitativa-quantitativa, utilizando como método o estudo 
de caso único com níveis de análise imbricados.  

A pesquisa terá duração de 6 meses, com o término previsto para Março de 
2013.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Na 
eventual necessidade de exemplificar determinada situação, sua privacidade será 
assegurada, sem nenhuma menção nominal. Os dados coletados serão utilizados 
apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 
científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 
recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que 
trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 
serem realizadas sob a forma de questionário. Os formulários devidamente 
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respondidos serão armazenados pelo prazo máximo de cinco (05) anos e 
incinerados após esse período.  
O Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 
haverá riscos de qualquer natureza relacionados à sua participação. O benefício 
relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico de 
interesse para o campo da Saúde Coletiva.  

O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 
pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº 
____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

_________________________, _____ de ____________ de _______ 

   
                                 

 

   
              

_________________________________ ____________________________________ 

Nome e assinatura do participante Nome e assinatura do responsável por obter o 
consentimento 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Testemunha Testemunha 
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Anexo E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para aplicação de entrevistas 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do Projeto: Análise da implantação do Programa de 
Acolhimento com Classificação de Risco em Emergência de unidade 
hospitalar 

Pesquisador Responsável: Luis Felipe Martins dos Santos 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense 
Telefones para contato: (21) 8718-2527 - (21) 8362-0498 - (21) 3617-1075 

Nome do voluntário: 
___________________________________________________________________
_____ 
R.G. __________________________ 

 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
Análise da implantação do Programa de Acolhimento com Classificação de 
Risco em Emergência de unidade hospitalar, de responsabilidade do pesquisador 
Luis Felipe Martins dos Santos.  
 A pesquisa tem como objetivo geral analisar a implantação do Acolhimento 
com Classificação de Risco em um setor de Emergência de unidade hospitalar e, 
como objetivos específicos, analisar a implantação do protocolo de Classificação de 
Risco, analisar a variação no volume de atendimentos no serviço de emergência do 
Hospital, analisar a variação no perfil de atendimento do serviço de emergência, 
analisar a variação no fluxo de pacientes atendidos pelo serviço de emergência e 
analisar as dificuldades apontadas na implantação da Classificação de Risco pelos 
diversos atores que participaram desse processo. Este é um estudo baseado em 
uma abordagem avaliativa, qualitativa-quantitativa, utilizando como método o estudo 
de caso único com níveis de análise imbricados.  

A pesquisa terá duração de 6 meses, com o término previsto para Fevereiro 
de 2013.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Na 
eventual necessidade de exemplificar determinada situação, sua privacidade será 
assegurada, sem nenhuma menção nominal. Os dados coletados serão utilizados 
apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas.  
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que 
trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 

serem realizadas sob a forma de entrevista semi-estruturada, A entrevista será 
gravada em áudio digital, para posterior transcrição. Os arquivos resultantes da 
entrevista serão armazenados em meio magnético pelo prazo máximo de cinco (05) 
anos e apagados após esse período.  
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O Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 
Não haverá riscos de qualquer natureza relacionados à sua participação. O 
benefício relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico 

de interesse para o campo da Saúde Coletiva.  

O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 
pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº 
____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

_________________________, _____ de ____________ de _______ 

   
                                 

 

   
              

_________________________________ ____________________________________ 

Nome e assinatura do participante Nome e assinatura do responsável por obter o 
consentimento 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Testemunha Testemunha 

 


