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RESUMO 
 

A defasagem em saúde no país, desde a atenção básica, agravamento das 
doenças crônicas, envelhecimento da população são fatores que elevam o 
número de usuários em busca de atendimento nos serviços de urgência e 
emergência o que exige do enfermeiro conhecer o perfil dos usuários atendidos. 
Neste estudo a metodologia utilizada de análise quantitativa conforme relatório 
prévio para coleta de dados junto ao prontuário eletrônico da unidade em período 
retroativo de 01 dezembro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018.Na análise da 
amostra constituída por n=200 prontuários avaliados revelou a demanda de 
maior abrangência município de Caçador 78% seguido por 22% de outros 
municípios. Referente ao gênero que busca por atendimento feminino com 57% 
deste público. A faixa etária da amostra dos atendimentos reflete a população 
jovem o que se acredita ainda em atividade laboral sendo 19 a 35 anos 28% e 
36 a 50 anos 21%. Já a população idosa com apenas 14%. O papel do 
enfermeiro no acolhimento e classificação de risco do usuário revelou que em 
sua avaliação geral considerou 76% dos atendimentos como quadros clínicos 
estáveis. Na comparação de dados referente a triagem realizada e desfecho do 
atendimento nota-se que 71% condiz com o atendimento prestado. Revelando 
quanto a classificação: Azul 26%, Verde 41%, Amarelo 14% e apenas 2% 
Vermelho, sendo 88% dos atendimentos resultaram em alta. Evidencia a 
implementação do processo de enfermagem através de educação continuada, a 
definição do protocolo de classificação, treinamento especifico reduzindo as 
lacunas de registros de informações dos atendimentos. 

 

 
Palavras chave: Emergência, Acolhimento, Classificação de risco e enfermeiro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

 
The health gap in the country, from basic care, aggravation of chronic diseases, 
aging of the population are factors that increase the number of users seeking 
care in the emergency and emergency services, which requires the nurse to know 
the profile of the users served. In this study the methodology used for quantitative 
analysis according to a previous report for data collection with the electronic 
medical record of the unit in retroactive period from December 01, 2017 to 
February 1, 2018. In the analysis of the sample constituted by n = 200 medical 
records assessed the demand of greater coverage municipality of Hunter 78% 
followed by 22% of other municipalities. Regarding the gender that seeks for 
female service with 57% of this public. The age range of the attendance sample 
reflects the young population, which is still believed to be in work activity, being 
19 to 35 years old 28% and 36 to 50 years old 21%. Already the elderly population 
with only 14%. The role of nurses in the patient's reception and classification of 
risk revealed that in their overall evaluation they considered 76% of the visits as 
stable clinical conditions. In the comparison of data regarding the screening 
performed and outcome of care, it is noted that 71% is consistent with the care 
provided. Reviewing the classification: Blue 26%, Green 41%, Yellow 14% and 
only 2% Red, and 88% of the attendances were discharged. It evidences the 
implementation of the nursing process through continuing education, the 
definition of the classification protocol, specific training reducing the gaps in the 
information records of care. 
 
 
Key words: Emergency, Reception, Risk classification and nurse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A defasagem do sistema de saúde do país desde a atenção básica, 

agravamento das doenças crônicas, envelhecimento da população são fatores 

que elevam o número de usuários em busca de terapêuticas e assistência à 

saúde. No entanto quando o evento da doença se torna incompatível com a 

terapêutica disponível, o usuário busca atendimento no setor de emergência de 

um hospital. 

Conforme descreve na portaria n° 2048 de 2002, que a área de urgência 

e emergência se constitui em um importante componente da assistência à saúde. 

Devido à crescente demanda por serviços nesta área nos últimos anos, em 

consideração ao crescimento do número de acidentes, a violência urbana e à 

insuficiente estruturação da rede de assistência são fatores que têm contribuído 

decisivamente para a sobrecarga destes serviços públicos de saúde. Esta 

deficiência do sistema gera filas cada vez mais cotidianas nas unidades 

hospitalares com os mais diversos graus de gravidade de casos clínicos, onde 

muitos deveriam ser atendidos na atenção básica.  

Em meio às estas filas, também estão os usuários com necessidade de 

intervenção imediata, devido aos sinais e sintomas em um dado momento de 

seu processo de doença ou evento inesperado como um acidente 

automobilístico. Assim tornou-se necessário à criação de uma estratégia para 

priorizar o usuário grave e viabilizar o acesso rápido ao atendimento médico de 

urgência, que atualmente é realizada pelo enfermeiro nas diversas unidades de 

saúde através do acolhimento e classificação de risco. 

Em decorrência da estruturação dos serviços de urgência e emergência, 

implantou-se a estratégia de acolhimento e a “triagem classificatória de risco”, 

sendo que este processo “deve ser realizado por profissional de saúde, de nível 

superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-

estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos 

usuários, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento” (BRASIL, 

2002). 

O protocolo é um instrumento de apoio que visa à identificação rápida e 

científica do usuário baseado nos critérios clínicos para determinar em que 

ordem o usuário será atendido. Trata-se de um modelo em que diferentes 
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enfermeiros obtêm os mesmos resultados na análise do usuário, aumentando a 

agilidade e a segurança nos serviços de urgência (COREN/PR, 2010). 

O acolhimento com a classificação de risco trata-se de um processo 

dinâmico de identificação dos usuários que necessitam de tratamento imediato, 

de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento 

(ABBÊS; MASSARO, 2004).  

Depois de realizado o atendimento, o usuário deverá ter sua referência 

garantida, por meio do encaminhamento realizado às centrais de regulação ou 

aos fluxos previamente pactuados (BRASIL, 2002). 

Assim verificar o real processo implantado em uma unidade de 

emergência de um hospital geral, torna-se importante para evidenciar o papel do 

enfermeiro na execução do acolhimento e classificação dos usuários que 

buscam por atendimento. 

Surge o objetivo Geral e a necessidade da reflexão: Qual o perfil dos 

usuários atendidos na unidade de emergência de um hospital geral de acordo 

com o protocolo de acolhimento e classificação do risco?  

O estudo definiu como tempo de coleta de dados os usuários atendidos 

no período de retroativos de 01 de dezembro de 2017 a 01 fevereiro de 2018, 

através do sistema de banco de dados no prontuário eletrônico. Estes dados 

coletados após a submissão do projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa sob o 

protocolo de n° 84213418600005593, sendo executada a coleta em março de 

2018 nos prontuários relacionados, dispensa o uso do termo de consentimento 

livre esclarecido, obedecendo aos princípios da ética sem caraterização dos 

usuários. 

A busca por atendimento na unidade de emergência é um fato vivenciado 

de ponta a ponta do Sistema Único de Saúde (SUS), onde sem distinção de 

região, as filas destes serviços são cada vez maiores. Cabe então propor 

estratégias para promover o acesso prioritário ao usuário com necessidades de 

intervenções imediatas, assim destacamos o papel do enfermeiro junto ao 

acolhimento e classificação de risco. 

A unidade hospitalar em estudo trata-se de uma referência no 

atendimento de média e de alta complexidade na região do Alto Vale do Rio do 

Peixe, assim sua importância é essencial para esta população. Sendo que 

atualmente encontra-se em expansão estrutural e ampliação de serviços.  Este 
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estudo torna-se de relevância, definindo os mais frequentes de tipos de 

atendimentos, desfecho e encaminhamentos e o papel no enfermeiro no 

acolhimento e classificação de risco.    

A proposta deste estudo foi à avaliação dos dados obtidos durante a 

triagem do enfermeiro e a classificação realizada dos usuários que buscam por 

atendimento, a fim de evidenciar qual o perfil destes usuários e quais foram os 

encaminhamentos realizados de acordo com a sua classificação segue os 

seguintes objetivos específicos: 

Sendo possível identificar o perfil dos usuários atendidos na unidade de 

emergência de um hospital geral de acordo com a sua classificação de risco.  

Identificar o perfil demográfico dos usuários atendidos pela unidade de 

emergência de acordo com os dados coletados durante o acolhimento e 

classificação de risco. 

Quantificar o número de usuários de acordo com a classificação realizada 

pelo enfermeiro da unidade de emergência.  

Identificar e categorizar os principais atendimentos por especialidade conforme 

a queixa na triagem de enfermagem. 

Avaliar o papel do enfermeiro na classificação de risco do usuário no 

acolhimento e classificação de risco e desfecho do atendimento hospitalar.  

Enfim identificar o perfil dos usuários que procuram a unidade para 

atendimento é essencial para que o enfermeiro possa organizar o atendimento 

conforme a classificação individual, em garantia das diretrizes e princípios do 

SUS. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. 1 Assistência de Enfermagem 

 

A assistência às urgências se dá, ainda hoje, predominantemente nos 

“serviços” conhecidos por pronto-socorro, estes adequadamente estruturados e 

equipados ou não. Tornam-se a “porta-de-entrada” do sistema de saúde, 

acolhendo usuários de urgência propriamente dita, usuários com quadros 

percebidos como urgências, usuários desgarrados da atenção primária e 

especializada e as urgências sociais. Tais demandas misturam-se nas unidades 

de urgência superlotando-as e comprometendo a qualidade da assistência 

prestada à população (BRASIL, 2002). 

 O resultado de estudos de levantamentos de produções cientifica da 

enfermagem sobre a utilização de indicadores de desempenho nos serviços de 

enfermagem hospitalar com um total de 74 publicações, apenas 15 destacam a 

importância do uso dos indicadores de estrutura, processo ou resultados. Tal 

fato demonstra que há pouco conhecimento disponível acerca da temática, e, 

que estudos que avaliem os resultados do cuidado de enfermagem são 

necessários e fundamentais para subsidiar novas práticas e estudo voltado à 

qualidade (CALDANA et al., 2011; VIRTURI 2007.) 

 

2.1.2 Acolhimento e Classificação de Risco 

 
 A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos 

usuários, que necessitam de tratamento imediato, de acordo com potencial de 

risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento.    

 A portaria n° 2048 do Ministério da Saúde (MS), propõe a implantação nas 

unidades de atendimento de urgências o acolhimento e a triagem classificatória 

de risco (BRASIL, 2002). 

  Na valorização dos diferentes sujeitos que implicam no processo de 

produção de saúde, os valores que norteiam esta política são: a autonomia e o 
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protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento 

de vínculos solidários, a participação coletiva no processo de gestão e a 

indisponibilidade entre atenção e gestão (BRASIL, 2009, 2011): 

    
A classificação de risco vem sendo utilizada em diversos países, 
inclusive no Brasil. Para essa classificação foram desenvolvidos 
diversos protocolos, que objetivam, em primeiro lugar, não demorar em 
prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta 
imediata. Por isso, todos eles são baseados na avaliação primária do 
usuário, já bem desenvolvida para o atendimento às situações de 

catástrofes e adaptada para os serviços de urgência. (BRASIL, 2009). 

Os usuários procuram o pronto atendimento com finalidade de solucionar 

suas necessidades, seja, elas urgente ou não, algumas vezes expressar-se por 

meio da queixa inespecífica é a única forma de acesso ao serviço de 

atendimento imediato. 

Conforme Marques e Lima (2007): para organização do atendimento nos 

Serviços de Emergência e dar destino correto aos usuários, além de atendê-los 

conforme os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado o 

acolhimento com classificação de risco. 

  

2.1.3 Definição de Acolhimento 
 

“O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a 
mudança da relação profissional / usuário através de parâmetros 
técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. 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 dar 
respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar um 
atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, 
quando for o caso, o usuário e a família em relação a outros serviços 
de saúde para continuidade da assistência estabelecendo articulações 
com estes serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos” 
(BRASIL, 2018, p. 18, 21).  

   

A palavra “acolher” em seus vários sentidos expressa “dar acolhida, 

admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a agasalhar, receber, atender, admitir” 

(FERREIRA, 1975). 
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2. 1. 4 Classificação De Risco: Tipos E Métodos 
 
 

“Os sistemas de triagem classificatória de risco mais utilizados no 
âmbito internacional são: Os sistemas de triagem em cinco níveis 
padronizados, como Australasian Triage Scale (ATS), Canadian triage 
and Acuity Scale (CTAS) e o Emergency Severity Index (ESI) foram 
desenvolvidas e comprovadas através de estudo e possuem utilidade, 
validade, confiabilidade e segurança. Todos esses três sistemas 
utilizam estrutura de tempo similares e são baseados em evidências (o 
Manchester Triage System (MTS) é uma conduta de algoritmo baseado 
em consenso que utiliza estrutura de tempo mais longas). No Brasil, 
desde 2004, tem sido recomendado por órgão governamental, o 
Acolhimento com Classificação de Risco. (NETTINA, 2011, p. 1162).  

  

O acolhimento com classificação de risco consiste na sistematização de 

um processo de avaliação e triagem dos usuários que buscam por atendimento, 

baseado em quatro níveis de gravidade com ações de acolhimento do usuário e 

acompanhante proporcionado uma assistência humanizada.   

Os protocolos e diretrizes que sustentam a classificação da gravidade no 

acolhimento e classificação de risco são definidos por parâmetros objetivos e 

subjetivos, tempos e fluxos passiveis de modificações, a critério de cada 

instituição. Na unidade de estudo percebeu-se a divergência, pois se divulga-se 

cartaz sobre o Protocolo de Manchester, no entanto efetivamente junto ao 

sistema de triagem a classificação obedece à avaliação preconizada pelo 

Ministério da Saúde sendo observado na coleta de dados apenas as 

classificações: azul, verde, amarelo e vermelho.  

Portanto a identificação das lacunas referente ao acolhimento e a 

classificação de risco realizada pelo enfermeiro torna-se uma estratégia para a 

efetivação de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com base 

no perfil dos usuários atendidos e promover uma cultura de triagem e 

classificação também junto à comunidade. 
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2.1.4.1 Classificação De Risco Preconizado Pelo Ministério da Saúde 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, trata-se de uma conquista 

do povo brasileiro (BRASIL, 2004). Proporcionar estratégia que viabilizem o 

acesso a esta garantia parte também do enfermeiro nas unidades de urgência e 

emergência, sendo possível a identificação precoce dos sinais de instabilidade 

hemodinâmica grave e assim intervir de forma imediata para melhora do quadro 

clínico do usuário. 

As emergências hospitalares estão crescendo a cada ano em todo o 

mundo devido ao crescimento demográfico, violência urbana, aumento do 

número de acidentes e doenças crônicas e degenerativas, o que gera o aumento 

da demanda nos serviços de urgência e emergência (BRASIL, 2004). 

Nota-se a necessidade da classificação do usuário mediante os 

protocolos visando identificar os que necessitam de atendimento médico mediato 

ou imediato, conforme a Resolução n° 2048 de 2002 Ministério da Saúde que 

trata: 

 
“A classificação e a identificação dos usuários que necessitam de 
intervenção médica e de cuidados de enfermagem, de acordo com o 
potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, usando um 
processo de escuta qualificada e tomada de decisão baseada em 
protocolo e aliada à capacidade de julgamento crítico e experiência do 
enfermeiro.  Critérios de classificação 1 - Apresentação usual da 
doença; 2 - Sinais de alerta (choque, palidez cutânea, febre alta, 
desmaio ou perda da consciência, desorientação, tipo de dor, etc.); 3 - 
Situação – queixa principal; 4 - Pontos importantes na avaliação inicial: 
sinais vitais – Sat. de O2 – escala de dor - escala de Glasgow – 
doenças preexistentes – idade – dificuldade de comunicação (droga, 
álcool, retardo mental, etc.); 5 - Reavaliar constantemente poderá 
mudar a classificação.” 
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2.1.5.  Definição de classificação de acordo com a recomendação do Ministério 
da Saúde Protocolo 2002 implantado na unidade de estudo 
 

QUADRO 1 - NÍVEIS DE GRAVIDADE POR COR E TEMPO DE ATENDIMENTO 

 
 FONTE: NISHIO; FRANCO (2011). 

 

2.1.5.1 Vermelho 

 

O atendimento deve ser imediato sendo usuários com situações clínicas 

de maior risco, como por exemplo: politraumatizado grave (lesão grave de um 

ou mais órgãos e sistemas), Escala de Coma de Glasgow (ECG) < 12, 

queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com 

problemas respiratórios, desconforto respiratório grave, dor no peito associada 

à falta de ar e cianose, perfurações no peito, abdome e cabeça, crises 

convulsivas (inclusive pós-crise), intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio 

com ECG <12, anafilaxia ou reações alérgicas associadas à insuficiência 

respiratória, complicações de diabetes (hipoglicemia ou hiperglicemia), parada 

cardiorrespiratória, hemorragias não controláveis, infecções graves – febre, 

exantema petequeia ou púrpura, alteração do nível de consciência e alterações 

de sinais vitais em usuário sintomático (BRASIL, 2004).  
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2.1.5.2 Amarelo 

 

Nesta classificação o tempo de espera médica recomendado até 30 

minutos, devido a classificação como urgentes, como por exemplo: 

politraumatizado com ECG entre 13 e 15; sem alterações de sinais vitais, cefaleia 

intensa de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de sinais ou 

sintomas neurológicos, parestesias, alterações do campo visual, dislalia, afasia, 

trauma cranioencefálico leve (ECG entre 13 e 15), diminuição do nível de 

consciência, alteração aguda de comportamento - agitação, letargia ou confusão 

mental, história de convulsão / pós-ictal–convulsão nas últimas 24 horas , dor 

torácica intensa, desmaios e alterações de sinais vitais em usuário sintomático 

(BRASIL, 2004). 

 

2.1.5.3 Verde 

 

 Nesta classificação define como menor gravidade com o tempo de espera 

recomendado até uma hora (60 minutos) por exemplo: idade superior a 60 anos, 

gestantes com complicações da gravidez, deficientes físicos, retornos com 

período inferior a 24 horas devido a não melhora do quadro, impossibilidade de 

deambulação, asma fora de crise e enxaqueca em usuários com diagnóstico 

anterior de enxaqueca (BRASIL, 2004). 

 

2.1.5.4 Azul 

 

E por fim e última classificação considera-se de atendimento ambulatorial 

e possível encaminhamento com tempo de espera recomendado até duas horas 

(120 minutos) como, por exemplo: queixas crônicas sem alterações agudas, 

procedimentos como: curativos, trocas ou requisições de receitas médicas, 

avaliação de resultados de exames, solicitações de atestados médicos 

(BRASIL,2004). 

A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços que visa 

avaliar e identificar os usuários que necessitam de atendimento prioritário, de 

acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 
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sofrimento. realizada por um profissional devidamente capacitado, do ponto de 

vista técnico e científico. 

A identificação dos usuários que necessitam de intervenção médica e de 

cuidados de enfermagem é possível utilizando-se da estratégia de uma escuta 

qualificada, tomada de decisão baseada em protocolo, aliada à capacidade de 

julgamento crítico e na experiência do enfermeiro. 

Sendo que nenhum usuário deverá ser dispensado sem ser atendido, ou 

seja, sem ser acolhido, classificado e ser encaminhado de forma responsável a 

um atendimento de referência.   

 

2.1.6 A Enfermagem no setor de atendimento de urgência e emergência 

 

Devido ao crescente aumento no número de atendimentos de urgência e 

emergência no país, surge no Brasil à necessidade de um atendimento rápido e 

especializado em prestar os primeiros socorros a estes usuários de traumas e 

males súbitos, ainda na cena do fato. Para promover este atendimento, são 

enviadas ambulâncias de suporte básico e avançado, de acordo com o quadro 

da vítima, contando ainda com equipes de saúde, altamente qualificadas, 

mostrando que este cuidado reduz o número de óbitos e suas complicações 

atribuídas a ausência de socorro imediato e adequado. (ROCHA, 2012). 

Segundo Souza (2015, p. 798): 
 

“A alta rotatividades dos indivíduos internados exige do profissional 
enfermeiro uma assistência com resolutividade e otimização do tempo. 
A pessoa que adentra no hospital vivencia um processo de adaptação 
a doença e ao ambiente, e requer um atendimento diferenciado da 
equipe de enfermeiro, que precisa manter-se presente e solidaria, 
auxiliando-a a compreender o significado da doença, principalmente na 
valorização da vida.” 

Ainda de acordo com Souza (2015, p.798) “a partir da avaliação das 

necessidades do usuário é que o enfermeiro poderá planejar a assistência a ser 

implementada”. Podemos ainda afirmar que será a base do planejamento e 

formulação da SAE. 

Os enfermeiros têm papel central e articulador que lhes conferem 

oportunidades de interagir e influenciar as ações profissionais desenvolvidas em 



21 
 

serviços de urgência em prol da produção de um cuidado integral, resolutivo e 

humanizado (JANSSEN, 2011).  

Para Nunes e outros autores (2013), dentro das unidades de urgência e 

emergência a atuação do enfermeiro é citada como profissional de grande 

importância na área de saúde e, consequentemente um grande utilizador e 

implementador das práticas de acolhimento de maneira humanizada, exercido 

com habilidades e conhecimento a lei n° 7.498 de 1986: 

 
“que trata do exercício profissional da enfermagem (COFEN, 1987), 
estabelece que cabe ao enfermeiro planejar as atribuições da equipe 
de enfermagem e delegar ações aos profissionais de nível técnico e 
médio, isto é, descentralizar e executar dividir tarefas.” (Resolução 
Cofen no 423/2012 Classificação de Risco)   

 
Conforme o decreto n° 94.406 de 1987, que define que cabe ao 

enfermeiro coordenar, supervisionar, e avaliar os cuidados de enfermagem. Em 

relação às atividades de ensino exercidas pelo enfermeiro, ressalta-se que este 

profissional, na sua pratica diária, orienta a equipe de enfermagem na realização 

da pré-consulta e ou promove a triagem dos usuários. 

 

2.1.7 Definição do setor de emergência e urgência 

 

As unidades de emergência são locais apropriados para o atendimento de 

usuários com afecções agudas específicas onde existe um trabalho de equipe 

especializado e podem ser divididos em pronto atendimento, pronto socorro e 

emergência (ANDRADE et al, 2000).  

 Segundo a portaria n° 324 de 2014 do Ministério da Saúde define: 

 

“Emergência: constatação médica de condições de agravo a saúde que 
impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, 
portanto, tratamento médico imediato. Urgência: Ocorrência imprevista 
de agravo a saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador 
necessita de assistência médica imediata.”  
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo de estudo 

 
Neste estudo a metodologia de escolha foi de análise quantitativa devido 

à identificação do perfil dos usuários acolhidos e classificados de acordo com o 

protocolo já implantado na unidade, o Protocolo de Classificação de Risco 

preconizado Ministério da Saúde, com base no descrito junto ao prontuário 

eletrônico.  

Foi definido como fonte de dados os prontuários dos usuários que foram 

atendidos no período definido como período retrospectivo de análise, com base 

em um relatório emitido pelo sistema de dados de informações de acordo com o 

período definidos sendo usuários atendidos no setor de urgência e emergência, 

sem exclusão por convênio ou faixa etária no período de 01 de dezembro de 

2017 a 01 de fevereiro 2018. Definido por amostragem de 200 usuários (n=200) 

não probabilística e sequenciada conforme relatório prévio.  

Desde o ano 1970 tratam de novas inquietações, revisões e 

reformulações têm levado diferentes estudiosos das diferentes áreas do saber 

humano a retomarem lógicas de ação em estudo, diferentes das probabilísticas 

que trabalham com hipóteses e um conjunto de variáveis que devem ser 

testadas, controladas, verificadas e manipuladas empiricamente. Nesse 

contexto, o estudo qualitativo vem se mostrando como uma forma promissora de 

investigação cientifica por assumir uma visão diferente do positivismo, ou seja, 

compreensiva ou interpretativa (MATHEUS, FUSTINONI, 2006).   

Minayo e Sanches (1992, p. 17), descrevem:  

 

“...estudos qualitativos afirmam que esse tipo de estudo trabalha com 
universo dos significados, motivos, crenças valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, sendo de 
natureza diferente do estudo quantitativo que lida com “a linguagem 
das variáveis” (traduzida em dados matemático, equações e 
estatísticas), podendo, assim, fornece generalizações e confirmar 
teorias previamente estabelecidas.” 
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2.2.2 População e amostra 

 

Para Cardoso (1986, p. 61): relata sobre a relevância que deve ser dada 

ao trabalho de campo, e sobre o respeito pelo dado empírico. Na visão da autora 

citada, por melhor que seja a captação da realidade vivida, faz se necessário um 

compromisso teórico e metodológico. 

A amostra foi definida pela busca dos usuários atendidos junto à unidade 

de emergência conforme relatório disponibilizado pelo sistema de informações 

do prontuário eletrônico utilizado pela unidade de hospitalar Spdata®. Após a 

emissão deste, os dados foram obtidos através da busca eletrônica do prontuário 

individual conforme dado definido como identificação do usuário, sendo 

acessado: roteiro de acolhimento e classificação de risco (triagem do 

enfermeiro), cadastro do usuário (dados gênero, faixa etária e dados 

demográficos) e evolução de enfermagem para a definição de desfecho do 

atendimento (alta ou internamento). 

 

2.2.3 Procedimentos 

 

A coleta de dados foi dividida em períodos no mês Março de 2018, 

verificando individualmente com uma amostragem de 200 atendimentos no 

período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, sem critérios de exclusão. 

Foram inclusos no estudo os usuários de foram atendidos no setor de urgência 

emergência na unidade. 

 A identificação dos usuários através da numeração equivalente aos dados 

obtidos conforme objetivos do estudo, após tabulados e quantificados como se 

encontra no apêndice n°1 através do programa Excel e representados em 

gráficos descritos no estudo.   
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2.3 ANALISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Gráfico 1- Distribuição demográfica da amostra quanto aos municípios de 
origem do usuário atendidos pela unidade de emergência no período de 
estudo. 

 Fonte: (SANTOS, 2018). 

 

A amostra adequada é a qual procura abranger à totalidade do problema 

investigado em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 1992). Com base em 

Minayo (1992), concebemos campo de estudo como o recorte que o estudo faz 

em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada à 

partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação.   

A amostra apresenta-se com a maior parcela demográfica do município 

de Caçador com 78% (156 usuários) e Outros 22% (44 usuários), porém devido 

à unidade de estudo ser porta de entrada com serviço de urgência e emergência 

destacam-se os municípios sendo: Videira 10, Calmon 7, Matos Costa 3, Lebon 

Regis 3, Fraiburgo 3, Macieira 2, Santa Cecília 2, Rio das Antas 2, Timbó Grande 

2, Curitibanos 2, Monte Carlos 1, Pinheiro Preto 1, Campos Novos 1, Comburiu 

1, Joaçaba 1, Chapecó 1, Caxias do Sul 1.  Assim é possível reafirmar a 

importância da unidade junto a região do Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

78%

22%

Distribuição demográfia da amostra.

Caçador

Macro Região
Conveniada



25 
 

Gráfico 2 - Gênero da amostra dos usuários atendidos pela unidade de 
emergência no período do estudo. 

Fonte: (SANTOS, 2018)  

 

 Na avaliação referente ao gênero distribuímos a amostra apresenta-se 

feminino 57% e masculino 43%.  

 Segundo estudo nacional de saúde em levantamento de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017 apontou: 71,1% 

dos brasileiros costumam buscar atendimento de saúde na rede pública. Dos 

156,1 milhões de brasileiros que costumavam procurar o mesmo lugar, médico 

ou atendimento de saúde 71,1% buscavam a rede pública de saúde, sendo que 

47,9% buscavam atendimento na Unidade Básica de Saúde, 11,3% em 

Unidades de Pronto Atendimento Público ou Emergência de Hospital Público, 

10,1% em Hospital Público ou Ambulatório e 1,8% em Centro de Especialidades, 

Policlínica Pública. E ainda a proporção de mulheres 18,5% que buscaram 

atendimento foi maior que a dos homens 11,9%.  
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Gráfico 3 -   Faixa etária da amostra dos usuários atendidos pela unidade 
de emergência no período do estudo. 

Fonte: (SANTOS, 2018) 

   

 Segundo Costa e Neto (1977, p.08),   

Os primeiros passos para se descrever graficamente um conjunto de 
dados observados e verificar a frequência dos valores existentes da 
variável. Definimos a frequência de um valor de uma variável 
(qualitativa ou quantitativa) como número de vezes que foi 
observado. 

 

 Entre os usuários atendidos nota-se que a maior faixa etária está entre 

19 a 35 anos 28%, segue com a sequência entre 36 e 50 anos 21% e com 

apenas 3 % idade entre 13 a 18 anos. 

Segundo o IBGE em estudo realizado em 2015, descreveu que a busca 

pelo atendimento de saúde registrou maior proporção entre as pessoas com 60 

anos ou mais 25,0%; de cor branca 17,0% e com nível superior completo 18,4%. 

Em comparação a amostra leva-se em consideração que devido trata-se 

de uma unidade de atendimento de urgência e emergência, acredita-se que a 

maior faixa etária está relacionada ao motivo do atendimento, observado como 

trauma característico da população em idade produtiva em atividade laboral. 
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Gráfico 4 - Avaliação realizada pelo pesquisador mediante sinais vitais da 
ficha de triagem.  

 

Fonte: (SANTOS, 2018) 

 

“O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa uma ação de 
aproximação, um “estar com” e “perto de”,ou seja, uma atitude de 

inclusão, de estar em relação com algo ou alguém. É exatamente no 
sentido da ação de “estar com” ou “próximo de” que queremos afirmar 

o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância política, 
ética e estética da Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS. (BRASIL 2018, p. 10, 11).   

No entanto, a partir do momento que um indivíduo adentra numa 

instituição de saúde é fundamental que a equipe de enfermagem avalie os sinais 

vitais do usuário, como parte de um exame físico completo, ou então que os 

sinais vitais sejam obtidos de forma individual para avaliar a condição da pessoa. 

Assim, tão logo os valores sejam obtidos é importante que a equipe de 

enfermagem saiba não somente compreender e interpretar os achados, mas 

também comunicá-los de uma forma apropriada e intervir sempre que 

necessário.  

Neste sentido, Potter e Perry (2004) apontam algumas orientações na 

obtenção dos sinais, como, por exemplo, o fato de que a equipe de enfermagem 

precisa estar familiarizada com a faixa usual dos sinais vitais de cada usuário e 
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que também pode colaborar com o médico na decisão da frequência de 

verificação dos sinais vitais, como forma de identificar possíveis complicações.  

Verificamos que a maioria dos usuários atendidos foram classificados 

como estáveis sendo 76%, instável 10% e também 14% considerado dados 

incompletos (sem histórico e ou triagem de enfermagem).   

Gráfico 5 – Perfil da amostra conforme especialidade médica de 
atendimentos dos usuários atendidos pela unidade de emergência no 
período do estudo na triagem dos usuários.  

Fonte: (SANTOS, 2018)  

 

Conforme constatado na coleta de dados, a maior incidência de busca por 

atendimento por especialidades médicas: referência em neurocirurgia de alta 

complexidade representa 10%, na ortopedia (trauma) com 22%, Poli trauma 7%, 

Pneumologia 8%, Oftalmologia 1%, gastrointestinal 11%, Psiquiatria 3%, Clínica 

Médica 16%, Cardiologia 6%, Gestantes 4% Outros (oncologia, ortopedia clínica 

e óbito) 1%. Ressaltamos que cerca de 11% da amostra foi considerada como 

dados incompletos (sem histórico e ou triagem de enfermagem), o que 

representa em significativo impacto nos dados analisados. No entanto nota-se 

que os atendimentos prestados na unidade ainda permanecem em motivos de 

atendimentos classificados como não urgentes, como casos clínicos, o que 

reflete em falta de acesso em atenção básica, o que fortalece a necessidade de 
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promover junto à comunidade uma cultura de acolhimento e classificação de 

risco assim como encaminhar o usuário ao nível que compete seu atendimento.  

A partir dos dados coletados, podemos observar que se assemelha com 

estudo de Souza et al. (2012) no qual a maioria dos resultados demonstra que 

muitos não são urgentes e poderiam ser atendidos na atenção básica, e acaba 

sempre resultando no aumento da demanda para muitos casos que não seguem 

critérios de urgência e emergência. Há mais de uma década observam-se 

prontos-socorros lotados em razão em um deslocamento da população em 

direção a esses serviços, configurando-os como prestadores de atenção 

primária de assistência à saúde. Não de fato destinados a atendimento 

emergências.  

Gráfico 6: Acolhimento e classificação de risco de acordo como a avaliação 
do enfermeiro dos usuários atendidos pela unidade de emergência no 
período do estudo. 

   

Fonte: (SANTOS, 2018) 

O enfermeiro deve receber treinamento específico para utilizar protocolos 

pré-estabelecidos, ter habilidade, escuta qualificada o que garante resposta mais 

adequadas aos usuários, avaliação, registro correto, detalhamento da queixa 

principal, trabalho em equipe, raciocino clinico, agilidade nas tomadas de 

decisões e encaminhamento responsáveis (OLIVEIRA et al..2013, p.65).     
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No estudo verificou-se que a maioria das classificações realizadas pelo 

enfermeiro durante o acolhimento e classificação de risco foram: Verde 41% 

onde a intervenção médica é acima de 1 hora e reavaliação do enfermeiro a cada 

60 minuto, azul 26% com a intervenção médica até 2 horas e reavaliação do 

enfermeiro a cada 2 horas, amarelo representando 14% caracterizado como 

urgência e Vermelho apenas 2% como emergências médicas. Assim é notável 

que a falha da conscientização da população sobre a busca do serviço junto à 

unidade hospitalar ainda é baixa.  

Nota-se ainda que 17% com dados permanecem incompletos, neste 

implica-se consideravelmente visto que o protocolo deverá ser aplicado a todo 

usuário, visto que não há distinção de convênio para o atendimento, ressaltamos 

a importância de educação continuada com a equipe devido os dados 

representarem também qualidade de assistência de enfermagem. 

Gráfico 7 – Avaliação do papel do enfermeiro no acolhimento e 
classificação de risco dos usuários atendidos pela unidade de emergência 
no período do estudo.   

 

Fonte: (SANTOS, 2018)     

 

Na coleta de dados conforme consta em apêndice foram comparados a 

avaliação do enfermeiro na classificação de risco de cada usuário em 
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comparação ao desfecho do atendimento sendo: alta hospitalar ou internamento. 

Nesta comparação de dados foi possível avaliar que na avaliação do enfermeiro 

durante a triagem 71% foi compatível com evolução do atendimento para alta e 

apenas 13% não foram compatíveis referente a evolução clínica resultando em 

internação hospitalar. Isso representa a importância do profissional e a 

realização do processo de acolhimento do usuário, visto que este está apto a 

avaliar e promover o encaminhamento para a assistência de acordo com a 

necessidade apresentada. Ainda ressaltamos que 16% seguem com dados 

incompletos. 

No entanto em uma amostra de número total de 200 usuários, torna-se 

necessário uma ação de educação continuada para que os critérios de avaliação 

efetiva, a fim de proporcionar o objetivo das diretrizes propostas pela 

implantação desta estratégia, visto que representam 29% da amostra 

incompatível e dados incompletos representando um viés significativo.   

Diante do exposto pretende-se expor como se dá a atuação da 

enfermagem na melhoria do fluxo de atendimento em urgência e emergência, 

com o objetivo de justificar a importância que a assistência em enfermagem 

assume diante do acolhimento com classificação de risco aos usuários que 

buscam as emergências hospitalares, oferecendo um atendimento diferenciado 

e descongestionando esses setores que se encontram sobrecarregados.  

O Processo de Enfermagem é a representação maior do método científico 

da profissão, sendo direcionado pela Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), através da qual ocorre o desenvolvimento e organização do 

trabalho da equipe pela qual o enfermeiro é responsável. A SAE permite detectar 

as prioridades de cada usuário quanto as suas necessidades, fornecendo assim, 

uma direção para as possíveis intervenções. 

A equipe de enfermagem precisa estar preparada para demonstrar 

destreza, agilidade e habilidade, estando apta a estabelecer prioridades e intervir 

de forma consciente e segura no atendimento ao ser humano, lembrando-se de 

que mesmo na emergência o cuidado é o elo de interação/integração/relação 

entre profissional e usuário. (MARIA et al, 2010). 
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Gráfico 8 – Avaliação do desfecho de atendimento dos usuários que 
buscaram atendimento na unidade de emergência no período do estudo.     

 

Fonte: (SANTOS, 2018)   

Observamos no estudo que a maioria dos usuários atendidos após o 

atendimento e terapêutica receberam alta da observação visto que durante o 

atendimento junto ao serviço de urgência e emergência totaliza um período de 

até 24 horas totalizando 88%, transferência para outra unidade de atendimento 

3% e evolução à óbito 3% dos usuários. Neste observa-se que o registro da 

evolução do atendimento constava em todos os prontuários dos usuários 

registrado pela enfermagem ou médico. 

 O processo de triagem foi introduzido para tentar minimizar o problema 

da superlotação, permitindo cuidados imediatos para os usuários acometidos de 

patologias, cujo, cunho de alta mortalidade está relacionado ao tempo de início 

do processo terapêutico. Além de priorizar a assistência dos usuários com maior 

gravidade, evitando assim consideravelmente os índices de mortalidade e 

sequelas, também reduz os desperdícios com materiais, medicações e recursos 

humanos das instituições. (BRASIL, 2006). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na análise geral do estudo verificou-se que a amostra constituída por 

n=200 prontuários avaliados revelaram quanto ao perfil dos usuários atendidos 

em uma unidade hospitalar geral no referente a demando por município com a 

maior abrangência de atendimento é o município de Caçador seguido por 22% 

de outros municípios, o que reflete a importância da unidade a nível regional. 

Referente ao gênero que busca por atendimento médico especializado é o 

feminino assim como neste sendo 57% deste público. A faixa etária da amostra 

dos atendimentos reflete a população jovem o que acredita-se ainda em 

atividade laboral sendo 19 a 35 anos 28% e 36 a 50 anos 21%. Já a população 

idosa com apenas 14%.  

O papel executado pelo enfermeiro no acolhimento e classificação de 

risco do usuário revelou que o profissional em sua avaliação geral considerou 

76% dos atendimentos como quadros clínicos estáveis, no entanto 14% dos 

prontuários consultados estavam com dados incompletos, o que revela que a 

estratégia de avaliação e classificação de risco de todos os usuários deverá ser 

revista por meio da ampliação de metodologia, para que haja a cobertura de 

avaliação do enfermeiro para todos os atendimentos de urgência e emergência. 

Na comparação de dados referente a triagem realizada e desfecho do 

atendimento nota-se que 71% condiz com o atendimento realizado quando 

comparado a classificação dada pelo enfermeiro. 

Em conformidade com as pesquisas que revelam que a demanda dos 

serviços de urgência e emergência em sua maioria ainda permanecem 

prestando atendimentos de atenção básica que denota a defasagem dos 

serviços públicos, visto que revelou classificação: Azul 26%, Verde 41%, 

amarelo 14% e apenas 2% Vermelho. Assim como observado que 88% dos 

atendimentos resultaram em alta. 

Devido a apresentação durante a coleta de dados de número expressivo 

de atendimento com dados incompletos, sugere-se a necessidade de 

implementação do processo de acolhimento e classificação de risco através de 

treinamentos específicos para os enfermeiros, a fim de proporcionar melhoria da 

qualidade de assistência a ser evidenciado por pesquisas posteriores. Além da 

padronização do protocolo implantado na unidade pois a divulgação do protocolo 
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de Manchester e aplicado a apenas o acolhimento e classificação de risco 

conforme recomendação do Ministério da Saúde.  

Na caracterização da especialidade médica de atendimento de urgência 

e emergência destacou-se: ortopedia (trauma) 22%, clínica médica 16%, nota-

se uma demanda em expansão em cardiologia com 6% e permanece ainda 11% 

com dados incompletos. 

Enfim, a necessidade de implementação do processo da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) deve-se iniciar desde o primeiro 

atendimento ao usuário, propor estratégias que educação continuada, definição 

do protocolo de classificação, assim como treinamento especifico para a equipe 

será de suma importância, reduzindo as lacunas de registros de informações dos 

atendimentos evidenciados pelo estudo, a ser aplicado posteriormente.  
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