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RESUMO

As unidades de urgência e emergência são consideradas como portas de

entrada pelos usuários, que veem nessas unidades a solução de seus

problemas de saúde e com isso causam uma sobrecarga ao serviço. O

acolhimento com avaliação e classificação de risco tem como objetivo

descongestionar essas unidades, oferecendo ao usuário um atendimento

diferenciado, a atuação do enfermeiro nessas unidades é citada como

profissional de grande importância na área da saúde. O estudo teve por

objetivo descrever a atuação do enfermeiro no acolhimento com avaliação e

classificação de risco baseado no Protocolo de Manchester. Tratou-se de uma

pesquisa bibliográfica envolvendo artigos científicos de periódicos eletrônicos.

Conclui-se que a atuação do enfermeiro é de grande importância para uma

assistência diferenciada além de contribuir para o descongestionamento das

urgências e emergências.
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ABSTRACT

 the urgency and emergency units are considered as entrance doors by users,

who see in these units the solution of their health problems and cause an

overload in the service. Reception with assessment and classification of risk



aims to decongest these units, giving the user a unique service, the role of the

nurse in these units is cited as a great importance in the area of health. The

study aimed to describe the role of the nurse in the greeting with assessment

and classification of risk based on the protocol of Manchester. This was a

bibliographical research involving scientific articles from electronic journals. It is

concluded that the actions of the nurse is of great importance for a

differentiated assistance in addition to contributing to the decongestion of the

urgencies and emergencies.
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    1.  INTRODUÇÃO

A procura por atendimento em unidades que prestam serviços de

urgência e emergência cresceu significativamente nos últimos anos, colocando

este setor como parte importante na prestação de atendimento à saúde

(CAVEIÃO et al; 2014).

 Com o objetivo de melhorar o atendimento nessas unidades o Sistema

Único de Saúde (SUS), criou em 2003 uma nova política de saúde

contemporânea, a (PNH) Política Nacional de humanização da atenção e da

gestão (BRASIL; 2010).

Para que essa política tivesse êxito criou-se uma equipe

multiprofissional de trabalho que consiste no compartilhamento de informações

e a procura por melhores métodos terapêuticos, utilizando-se a colaboração

como ferramenta para encarar o fazer em equipe (FERREIRA, VARGA, SILVA;

2009).

Dentro de uma equipe o enfermeiro assume o papel de comandar o

fluxo e busca dos pacientes por atendimento nos serviços de urgência,

favorecendo a diminuição da morbimortalidade (ACOSTA, DURO & LIMA;

2012).

Entende-se que o acolhimento é um método que ajuda na assistência

com habilidade e humanização, conduzindo a um atendimento integral, de



modo que cada profissional possui uma visão holística ao atender o ser

humano (SÁ ET AL; 2012).

De acordo com Oliveira & Guimarães (2013), o acolhimento com

Classificação de Risco é um importante instrumento desenvolvido para garantir

melhorias na forma de organização dos serviços de emergência, de modo que

os atendimentos sejam organizados seguindo o grau de gravidade ou os riscos

de agravamento e vulnerabilidade apesentados pelo paciente.

De acordo com BRASIL (2009), a utilização de protocolos para

realização de classificação de risco é um instrumento útil e necessário

entretanto não é suficiente, já que não pretende tomar os aspectos da vida

afetiva e social do usuário cujo seu entendimento é necessário para uma

avaliação de risco efetiva

Dentre os protocolos de classificação de risco destaca-se o protocolo de

Manchester criado em 1994 na Inglaterra, com o objetivo de criar um protocolo

de atendimentos para a hierarquização da urgência nos pron tos-socorros:

maior gravidade menor o tempo de espera para o primeiro atendimento médico

(REVISTA COREN; 2012).

Para a aplicação desses protocolo o enfermeiro dentre os profissionais

de enfermagem tem sido mencionado para realizar a avaliação e classificar a

necessidade daqueles que buscam as unidades de emergência, adquirindo

papel de grande importância na hora de fazer a regulação e decidir a

prioridade na assistência dos usuários (SOUZA et al; 2013).

O presente trabalho se justifica devido a importância que o enfermeiro

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.

  Para NETO et al (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 implantação do acolhimento com classificação de risco é sinônimo de

mudança na organização no trabalho alcançando uma nova diretriz para a

instituição, ofertando ao usuário um atendimento diferenciado por parte dos

profissionais de saúde. Com isso espera-se a diminuição das filas de espera,

além de melhor atendimento ao usuário (GOULART et al; 2013).

 O estudo teve por objetivo descrever a atuação do enfermeiro no

acolhimento com avaliação e classificação de risco baseado no Protocolo de

Manchester.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um trabalho apoiado no levantamento bibliográfico em

revistas seculares e análise de artigos científicos publicados bases de dados

indexadas. O material utilizado foi separado de acordo com a abordagem do

tema e data das publicações, possibilitando a elaboração de um plano de

leitura. A referência mais antiga e mais recente, utilizada neste artigo, data do

ano de 1990 e 2010, respectivamente.

O trabalho desenvolvido iniciou-se devido ao interesse pelo assunto e

importância do tema, sendo objeto de construção do trabalho de conclusão de

curso.

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caveião et al (2014), Luidwig, Bonilha (2003), acreditam que a procura

por atendimento em unidades que prestam serviços de urgência e emergência

cresceu significativamente nos últimos anos, colocando este setor como parte

importante na prestação de atendimento à saúde.

No entanto Marques, Lima (2007), pensam que a escassez de serviços

acaba por ocasionar uma procura maior por parte da população, em busca de

assistência onde possuem maiores chances de serem atendidas, levando em

conta que as unidades que atuam como pronto socorro e emergências são

caracterizadas por prestar uma assistência centrada e de maior agilidade.



Já Simões, Urbanetto e Figueiredo (2013), Oliveira e Guimarães (2013)

acreditam que as unidades de urgência e emergência são dadas como

referência para usuários em situações críticas, também são utilizadas como

portas de acesso aos serviços de saúde em nosso país.

De acordo com Brasil (2002), A classificação de risco é considerada

essencial pra atender aos usuários com maior qualidade organizando a

demanda e criando critérios de apoio aqueles que buscam as entradas dos

serviços do SUS, prometendo um atendimento ágil e humanizado a todos os

usuários com problemas de saúde agudos ou crônicos que se tornam agudos.

Porem Costa & Nascimento (2013), afirmam que o Acolhimento com

Classificação de Risco, necessita de uma maior atenção, já que é um método

que ainda está sendo implementado.

 De acordo com Junior (2009), o protocolo de Manchester é o que mais

tem estudos a seu respeito e mais utilizado no mundo nos dias atuais, sendo

considerado o mais seguro quando utilizado corretamente

Souza et al (2011), em seus estudos concluiu que o protocolo de

Manchester tende a aumentar o grau de prioridade dos usuários, sendo assim

é um protocolo considerado mais inclusivo.

COFEN (2012), todos os profissionais da área de saúde que exercem

função de técnicos e auxiliares de enfermagem estão aptos para atuar na

realização de suas atividades, seguindo os protocolos já estabelecidos, de

acordo com o que está padronizado nas normas e rotinas da unidade, estando

sob a supervisão e orientação do enfermeiro responsável pelo setor.

Para OLIVEIRA &GUIMARÃES 2013), o enfermeiro é o profissional

mais indicado para realização da triagem com classificação de risco não só no

Brasil como em muitos outros países, pois apresenta qualidades técnicas,

generalistas que permitem facilitar os processos, promover atendimento rápido

por prioridades de risco.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto percebeu-se a relevância do assunto, já que as

unidades de saúde que prestam atendimento de urgência e emergência estão



atuando acima de sua capacidade, gerando uma sobrecarga aos funcionários,

os usuários enxergam nas urgências e emergências as portas de entrada para

um serviço resolutivo pois possuem a certeza de um atendimento médico,

realização de exames, medicações entre outros, porem essa alta demanda

acaba por congestionar as emergências hospitalares.

 Com objetivo de resolver essa situação foi implantado o acolhimento

com avaliação e classificação de risco que fornece ao paciente uma

assistência diferenciada além de agilizar o atendimento uma vez que a

prioridade para o atendimento é o grau de gravidade e não mais a ordem de

chegada, nesse cenário a atuação do enfermeiro é de suma importância pois

possui habilidades e conhecimentos para a implementação e execução da

classificação e risco.
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