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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo mencionar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros 
durante o acolhimento com classificação de risco no setor de urgência e emergência. Trata- se de 
uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, com analise de literatura, disponíveis por 
meios virtuais nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO. Os serviços de urgência e 
emergência são vistos pela maioria dos usuários como porta de entrada de resolução rápida para 
seus problemas, fazendo com que este setor sofra uma sobrecarga. Com a superlotação, na busca 
de solucionar este problema, foi criado o sistema de acolhimento com classificação de risco. Visando 
atender a demanda de clientes da rede, sem proporcionar riscos ou agravos do estado de saúde. 
Esta ferramenta, embora seja excelente, os enfermeiros encontram dificuldades para sua 
implantação; dentre tais dificuldades temos: o desconhecimento do protocolo, local inadequado sem 
infra- estrutura. Portanto, o preparo da enfermagem o conhecimento do protocolo, um espaço com 
infra- estrutura adequada são pontos importantes para a implantação do acolhimento com 
classificação de risco, fazendo com que os pacientes tenham atendimento de qualidade dentro de um 
determinado período, de acordo com suas necessidades. 
Palavras- chaves: triagem, humanização da assistência, atenção primária, organização. 
Linha de pesquisa: Gestão dos serviços, comunicação e trabalho em saúde. 

 
ABSTRACT 

The present article has the objective quote the difficulties faced by nurses during the host and risk 
classification in the urgency and emergency sector. It is about a bibliographic revision descriptive and 
qualitative character, with literature analise, avaible by virtual medium in the LILACS, MEDLINE, 
SCIELO database. Urgent and emergency services are seen by most users as a gateway for quick 
resolution of their problems, causing this sector to suffer an overload. With overcrowding, in order to 
solve this problem, the system of reception and risk classification was created. Aiming to meet the 
demand of network customers, without providing risks or health problems. Although this tool is 
excellent, nurses find it difficult to implement it; among such difficulties we have: the lack of knowledge 
of the protocol, an inadequate place without infrastructure. Therefore, nursing preparation and 
knowledge of the protocol, a space with adequate infrastructure, are important points for the 
implementation of the reception with risk classification, making that patients have quality care within a 
certain period, according to your needs. 
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1- Introdução: 

A porta de entrada no serviço de saúde mais procurada são os serviços de 

urgência, vista pela população como um meio de atendimento rápido, eficaz e com 

menos tempo de espera. (RONCALLI et al., 2017). 

A superlotação nas redes de urgência e emergência foi um agravante para 

que houvesse um método eficaz, uma diretriz e ferramenta operacional, para 

organizar o atendimento, sem proporcionar riscos ou agravos conhecida como 

acolhimento com classificação de risco; foi elaborada pela PNH (Política Nacional de 

Humanização).  Este protocolo permite a classificação dos clientes, o atendimento 

não ocorrerá por ordem de chegada, mas sim por prioridade, grau de risco. 

(NASCIMENTO et al., 2011). 

O acolhimento é visto como o princípio do atendimento, fundamental no 

processo de produção de saúde, como algo que qualifica e é essencial em todo 

serviço de saúde. (BRASIL, 2009) 

A classificação de risco é uma ferramenta voltada para avaliar e identificar os 

pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade 

clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, diminuindo o 

tempo de espera para atendimento. (BRASIL, 2004) 

O acolhimento juntamente com a classificação de risco é um avanço, que tem 

por finalidade, tornar o atendimento nas redes de urgência e emergência eficaz e 

eficiente, reduzindo o tempo de espera, a angústia e dor do paciente. Sendo assim, 

é um dispositivo tecnológico baseado em conhecimento cientifico. (SOUZA et al., 

2011).  

A classificação é dividida em eixos: área vermelha: paciente grave com risco 

de morte que necessita de atendimento urgente, área amarela: paciente já 

estabilizado, porém requer cuidados especiais, área verde: paciente em observação, 

área azul: não grave, que necessita ou procurou o atendimento de urgência. 

(BRASIL, 2009). 
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O padrão referido pelo Ministério da Saúde designa para que a classificação 

de risco seja realizada pelo enfermeiro, capacitado e experiente na área de urgência 

(BRASIL, 2009)  

O Conselho Federal de Enfermagem, Resolução nº. 423/2012, em seu artigo 

primeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, torna evidente que, a classificação 

de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é privativa do 

enfermeiro. (COFEN, 2012) 

O preparo da Enfermagem para realizar o acolhimento com classificação de 

risco é essencial e eficaz na identificação dos problemas dos pacientes, fazendo 

com que estes tenham atendimento de qualidade dentro de um determinado 

período, de acordo com suas necessidades. (HERMIDA et al., 2018). 

Esta ferramenta, embora seja algo que venha a facilitar a execução do 

processo de elaboração de plano de atendimento, como esboço assistencial, em 

contrapartida, torna- se um desafio para a enfermagem. (OLIVEIRA et al., 2013).  

O presente artigo trata- se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e 

qualitativo, com analise de literatura, disponíveis por meios virtuais nas bases de 

dados LILACS, MEDLINE, SCIELO; essa abordagem se deu por proporcionar maior 

familiaridade com o objeto de estudo, e descritiva, cujo objetivo foi realizar uma 

análise detalhada, a pesquisa iniciou no mês de fevereiro de 2020 e se estendeu até 

julho de 2020. proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo, e descritiva, 

cujo objetivo foi realizar uma análise detalhada, minuciosa 

Dessa forma o presente artigo, tem como objetivo mencionar as dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros durante o acolhimento com classificação de risco no 

setor de urgência e emergência.  

 

2- Desenvolvimento 

2.1- Enfermagem: Acolhimento e classificação de risco. 
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O Acolhimento com Classificação de Risco deve ser aplicado por equipe 

multiprofissional. Entretanto, o inicio de contato do usuário é velado ao enfermeiro, 

que é o responsável por classificar o risco e realizar o devido encaminhamento, 

portanto, o desenvolvimento da classificação de risco em si é realizada pelo 

enfermeiro (MOURA et al., 2014) 

Acolher é um ato técnico-assistencial, ou seja, desenvolvimento de escuta 

qualificada com ênfase na assistência, que resulta em mudanças, criação e 

fortalecimento de vinculo na relação entre profissional e usuário, em contrapartida, 

facilita a reestruturação dos serviços e aprimorando a qualidade da assistência. 

(FALK et al., 2010) 

O enfermeiro dispõe de conhecimentos e habilidades inerentes para detecção 

da precedência de atendimento, que condiz desde o conhecimento administrativo, 

até aptidão de comunicação intuitiva. Assim, o enfermeiro gerencia a demanda dos 

usuários nos serviços de urgência do serviço, auxiliando na redução da morbi- 

mortalidade. (ACOSTA; DURO; LIMA, 2012). 

Os protocolos que amparam a classificação de gravidade no Acolhimento com 

Classificação de Risco são definidos por princípios objetivos e subjetivos, sem 

padrões definidos de tempo e fluxo, a disposição de cada instituição. (INOUE et al., 

2015) 

Para realização da classificação de risco, é cabível um acordo com critérios 

pré-estabelecidos em conjunto com a equipe multiprofissional.  A classificação de 

risco define a ordem do atendimento, não tendo como objetivo mesclar e ou eximir o 

paciente de atendimento. O atendimento é realizado a todos, mas há atenção ao 

grau de necessidade física e psíquico dos usuários, através desta analise distingue- 

se a agilidade no atendimento. (BRASIL, 2009). 

 

2.2- Dificuldades enfrentadas: 
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De acordo com as idéias dos autores, para a temática das dificuldades no 

acolhimento com classificação de risco (ACCR), destacam- se as seguintes 

dificuldades: 

Segundo Moura et al. (2014), alguns profissionais de enfermagem 

desconhecem o protocolo de acolhimento, fazendo com que a seguinte ferramenta 

não tenha um resultado positivo, tornando o setor de urgência e emergência caótico. 

De acordo com Nascimento et al. (2011), Em relação, denota- se referente às 

dificuldades, o despreparo profissional, a falta de conhecimento da sociedade, a alta 

demanda precariedade do setor púbico, recursos e números de profissionais 

insuficientes, falta de estrutura física, instalações e equipamentos, e falhas na 

gestão.   

 Acosta, Duro e Lima (2012), destacam que a dificuldade para realização 

dessa atividade está relacionada ao sentimento de insegurança relativa à mudança 

do estado clinico do cliente que aguarda atendimento, e as tensões causadas por 

condutas inapropriadas dos usuários quando não há concordância em relação à 

classificação definida.  

Segundo Bellucci Junior e Matsuda (2012), faz – se necessário melhorias em 

relação à sinalização no ambiente de atendimento, atuação correta dos profissionais 

conforme a proposta de acolhimento, e por fim, conforto aos profissionais e usuários. 

Zem, Montezeli e Peres (2012), afirmam que há necessidade de 

aprofundamento da preconização da PNH para implantação do acolhimento, e 

fortalecimento da equipe multiprofissional.   

Prudêncio et al. (2016), afirmam que além de seguir o protocolo, é necessário 

ter um olhar clinico para oferecer um serviço de qualidade. 

De acordo com Lima Neto et al. (2013), a estrutura física e recursos humanos 

são insuficientes, existe falta de materiais, falta de capacitação dos profissionais. 

Segundo Zanelatto e Pai (2010), as dificuldades são: falta de compreensão da 

abrangência do serviço, tensão entre o usuário e enfermeiro por não entendimento 

da escolha na classificação de risco. 
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Inoue et al. (2015).destacam que a falta de estrutura, conforto e segurança 

são os itens que fazem com que o acolhimento tenha baixo índice de excelência.  

De acordo com Oliveira et al. (2013): uma das dificuldades de maior evidencia 

no ACCR é a de referenciar os usuários para a atenção básica. A falta de articulação 

entre a rede de serviços de saúde, a dificuldade de acesso dificultam no prognóstico 

para encaminhamento dos usuários nas redes de atenção básica de acordo com a 

necessidade. 

Segundo Versa et al. (2014), o ACCR torna- se dificultoso devido, 

principalmente, a falta de direcionamento de casos de baixa complexidade à rede 

básica de saúde, ao espaço físico inadequado para acompanhantes e à falta de 

discussão/avaliação periódica entre a equipe referente ao fluxo de atendimento no 

ACCR. 

Os cuidados não são se restringem apenas no ACCR; a unidade deve possuir 

uma rede de assistência organizada e segura, com capacidade de disponibilizar à 

assistência em outros serviços caso necessário. (HERMIDA et al.,2018). 

Nessa temática, coloca- se também em questão em relação ao 

dimensionamento dos profissionais, a falta de profissionais de enfermagem também 

é considerada uma dificuldade; fator que gera sobrecarga de trabalho, com isto, o 

profissional poderá ter a saúde prejudicada, alem de influenciar em seus atos de 

forma negativa.   (MOURA et al., 2014). 

Devido algumas circunstâncias, o ACCR pode sofrer alterações, não 

comumente vistas, como no caso de pandemias, mais especificamente o vírus da 

Covid- 19. Na busca de agilizar o processo de triagem de pacientes suspeitos da 

Covid-19, moveu- se o acolhimento da emergência hospitalar, para uma unidade 

específica, chamada Centro de Triagem COVID-19, ajustada pelo próprio hospital. 

(BRANCO et al., 2020) 

 

3- Considerações finais: 
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Concluímos que devido à alta demanda no fluxo de pacientes no setor de 

urgência e emergência, criou- se este instrumento denominado acolhimento com 

classificação de risco, com intuito de oferecer atendimento em determinado tempo 

de acordo com as necessidades do paciente.   

O enfermeiro tem por atribuição, realizar o ACCR; que consiste em organizar 

a demanda de pacientes, colocando em ordem de prioridades, sem causar riscos à 

saúde do paciente. 

Esta ferramenta, embora venha para facilitar o atendimento, expõe 

dificuldades para sua implantação. Os enfermeiros encontram diversas dificuldades 

para realizar esta tarefa, dentre elas, as mais evidentes estão relacionadas à falta de 

infra-estrutura; a insegurança para realização do processo; a falta de articulação 

entre as redes de atendimento para direcionamento a rede básica de saúde; o 

desconhecimento do protocolo; a não aceitação dos usuários da rede relacionada à 

classificação escolhida; a falta de capacitação. 

Portanto, para que este processo seja eficaz, é necessário realizar 

capacitação com a equipe de enfermagem, fazendo com que tomem ciência do 

protocolo a ser seguido, organizar o local para realizar o acolhimento, deixando- o 

acessível, com boa estrutura física, e melhorar a articulação entre as redes de 

atendimento, para encaminhamentos de acordo com as necessidades dos 

pacientes. 

Deve- se também, estar preparados para mudanças no ACCR, como no caso 

do vírus da Covid- 19, onde foi replanejado e realizado de modo diferente este 

acolhimento, na busca de identificar os infectados, e proceder de maneira correta, 

sem expor os demais pacientes à riscos de contaminação. 

Enfim, seguindo os passos anteriormente citados com finalidade de diminuir 

as dificuldades e ou eliminá- las, o setor de urgência e emergência não sofrerá 

sobrecarga, o ACCR será executado com êxito, os pacientes terão atendimento 

eficaz, e por fim, diminui- se a sobrecarga de toda equipe de saúde.  
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