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RESUMO

A classificação de risco é uma tecnologia que intervém diretamente no acesso das
pessoas aos serviços de urgência e emergência, reorganiza o atendimento, reduz
filas e melhora a resolutividade e a agilidade no atendimento. Executada por
enfermeiros com utilização de protocolos pré-estabelecidos, consiste em identificar
as pessoas que necessitam de tratamento de urgência ou emergência de acordo com
as suas queixas, quadro clínico, sofrimento e potencial de risco e agravamento. Este
estudo tem por objetivo geral: analisar as competências para a atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica na perspectiva de
enfermeiros de unidades de pronto atendimento do município de Goiânia, Goiás.
Objetivos específicos: identificar a formação em classificação de risco dos
enfermeiros; descrever o atendimento do enfermeiro à gestante na classificação de
risco e identificar as competências para a atuação na classificação de risco em
urgência e emergência obstétrica na perspectiva dos enfermeiros. Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem qualitativa, cujos dados foram coletados por meio
de entrevista semi-estruturada com 19 enfermeiros em dezembro de 2012 e
submetidos à análise de conteúdo, na modalidade análise temática. A partir da
análise e interpretação dos dados, identificou-se dois temas: a formação e o
desenvolvimento do trabalho em classificação de risco, que foram subdivididos em
quatro categorias temáticas: desenvolvimento profissional, acolhimento, julgamento
clínico e tomada de decisão, que originaram as competências para atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica. O estudo revelou que as
competências para atuação em classificação de risco em urgência e emergência
obstétrica, na perspectiva dos enfermeiros entrevistados participantes deste estudo,
estão diretamente ligadas à experiência profissional e ao desenvolvimento do
trabalho nessa área. Além disso, a aplicação dessas competências encontram-se
condicionadas, intrinsecamente, ao conhecimento técnico de atividades específicas
da atenção obstétrica, como o pré-natal, acolhimento da mulher, seja em unidade de
pronto atendimento clínico ou obstétrico, ao julgamento clínico com tomada de
decisão e ao desenvolvimento profissional complementar.
Palavras-chave: acolhimento; competência clínica; enfermagem em emergência;
obstetrícia; educação baseada em competências.
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ABSTRACT

The rating risk is a tecnology that directly intervenes in people´s acess to the
emergency room at the emergency departament. It rearranges the attendance
decreases the number of patients waiting in line and improve the effectiovenes to
the emergengy care. Fulfilledby nursing using standard protocol mean to identify
patients needs according their complaints, clinical findings observed or assesment of
those showing potencial risks to a serious condition. The present study aim to
analyze nursing skills to do the job of managing urgency and emergency obstetrics at
the health country facilities ( emergency room) of Goiânia, Goiás. The specifc goals
was : identify the trainning of this nurses about risk classification; describethe
nursing care spent by the nurses to a pregnant womens at risck; and identify the
nurses perspectives about necessary skills to do the job.This is a descriptive study
with a qualitative approach, whose data were collected through semi-structured
interviews with 19 nurses in december 2012 and subjected to content analysis,
thematic analysis mode from the analysis and interpretation of data, identified two
themes: the formation and development of the job in risk classification, which were
subdivided into four thematic categories: professional development, host, clinical
judgment and decision making, which originated the powers to act in the
classification of risk in emergency and obstetric emergency. The study revealed that
the competences for performance in risk classification in urgent and emergency
obstetric nurses ' perspective interviewed participants of this study, are directly
linked to professional experience and the development of the work in this area. in
addition, the application of these skills are conditioned, intrinsically, the technical
knowledge of specific obstetric care activities, such as prenatal care, host of the
woman, whether in ready unit clinical care or birth injury, clinical judgment with
decision-making and additional professional development.
key-words: reception; clinical
competence-based education.

competence;
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1 INTRODUÇÃO

O Acolhimento com Classificação de Risco - ACCR - foi proposto como
dispositivo ordenador das portas de entrada dos serviços de urgência e emergência
pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 2.048, de 05 de novembro de 2002,
com a finalidade de conferir maior agilidade, qualidade e resolutividade no
atendimento de pessoas com agravos à saúde (MS, 2002).
A sistemática desse serviço pressupõe agilidade no atendimento a partir da
análise e avaliação dos usuários em função do risco e da vulnerabilidade que
apresentam, prioriza o atendimento pela gravidade e não pela ordem de chegada do
usuário (MS, 2009a; NASCIMENTO et al, 2011).
Nessa perspectiva, o procedimento de classificação de risco identifica as
pessoas que necessitam de tratamento de urgência e emergência de acordo com as
suas queixas, quadro clínico, sofrimento e potencial de risco e agravamento (MS,
2002, 2004, 2009a).
O processo de classificação de risco deve ser desenvolvido por um
profissional de saúde de nível superior com treinamento específico e utilização de
protocolos pré-estabelecidos. Embora esse profissional avalie a gravidade e o
potencial de risco do estado de saúde dos usuários, não faz diagnóstico prévio nem
exclui pessoas que ainda não foram atendidas pelo médico (MS, 2002, 2004, 2009a).
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Em vários países como Inglaterra, Canadá, Austrália e Portugal, o
enfermeiro é considerado o profissional mais adequado para executar esse trabalho
(ALBINO, GROSSEMAN, RIGGENBACH, 2007).
No Brasil, esse trabalho também é executado pelo enfermeiro, respaldado
pela Lei n.º 7.498 de 25 de junho de 1986 (Lei do Exercício Profissional de
Enfermagem), que define a consulta de enfermagem como atribuição privativa do
enfermeiro. Inclui a realização de técnicas de maior complexidade, baseadas em
conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões rápidas (BRASIL, 1986;
NISHIO, FRANCO, 2011; COREN-MG, 2011).
Avaliar riscos e vulnerabilidade significa atenção tanto ao grau de sofrimento
físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário está aparentemente sem sinais de
problemas
atendimento

físicos, porém
imediato

muito angustiado e

(MS,

2009a).

Por

isso,

vulnerável, necessitando de
o

enfermeiro

deve

possuir

conhecimento dotado de perícia, fundamentado em situações práticas (SOUSA,
BASTOS, 2008).
Nesse sentido, o Ministério da Educação, em 2001, instituiu as Diretrizes
Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN) e estabeleceu as
competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas no processo de formação
profissional do enfermeiro contemplando a atenção à saúde, a tomada de decisões,
comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente
(MS, 2001; SILVA, SENA, 2008).
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O conceito de competência agrega conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias ao profissional para exercer seu trabalho. Representa a capacidade de
realizar algo mobilizando, integrando e aplicando os conhecimentos direcionados a
uma situação real. É agir de maneira eficaz apoiado em conhecimentos e recursos,
porém, sem limitar-se a eles (RUTHES, 2008; MARTINS, 2009; DIAS, PAIVA, 2009,
2011).
Assim, deseja-se que ao final da graduação em enfermagem, os enfermeiros
apresentem as competências necessárias para responder qualquer situação de
urgência e em qualquer contexto, principalmente quanto à identificação precoce de
sinais de gravidade e implementar medidas que evitem a morte da pessoa até a
chegada de ajuda especializada (MARTINS, 2009).
Ainda, espera-se que a atitude profissional no atendimento à demanda seja
de escuta e de interação com o usuário. Porém, ao observar as condutas
profissionais praticadas nos serviços de saúde, nota-se ainda que os procedimentos
são baseados, muitas vezes, na medicalização e verticalização de programas, de
forma fragmentada e hierarquizada entre os profissionais (LUCCHESE, VERA,
PEREIRA, 2010).
Por outro lado, no que se refere ao atendimento de qualidade dos usuários
no Sistema Único de Saúde - SUS - e ao cumprimento da integralidade, acesso e
resolutividade, os serviços necessitam atender as prerrogativas constitucionais.
Nesse sentido, a atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher assegura a qualidade da atenção acolhendo as demandas femininas,
Introdução
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conhecidas ou não pelas equipes de saúde, com o uso de tecnologia apropriada a
cada caso e com resolutividade (MS, 2009c).
Em relação ao atendimento da mulher em situações de urgência, a política
da mulher tem como objetivo promover a atenção obstétrica, inclusive nos casos de
abortamento resultante de práticas inseguras, garantindo o atendimento às
gestantes em situações de urgência e emergência (MS, 2009c).
Da mesma forma, a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal por
meio da Portaria GM/MS n.º 1.067 de 4 de julho de 2005, também assegura o
atendimento a todas gestantes com intercorrências obstétricas que procurem os
serviços de saúde. E determina que o atendimento às urgências e emergências
obstétricas

deve

ocorrer

em

qualquer

instituição

de

pronto

atendimento,

preferencialmente, em instituições especializadas (MS, 2005a).
Ainda nessa perspectiva, o Ministério da saúde aprovou a portaria nº 1.459,
de 24 de junho de 2011 para implantar a Rede Cegonha, que

estabelece a

efetivação do acolhimento com classificação de risco nos serviços de atenção
obstétrica e neonatal como ação importante do seu componente parto e nascimento
(MS, 2011). Essas políticas visam garantir o atendimento seguro das gestantes em
situações de urgência ou emergência nos serviços de saúde.
Entretanto, as andanças das mulheres em trabalho de parto em busca de
atendimento é uma realidade que ainda persiste, observada na prática cotidiana de
quem trabalha em classificação de risco nos serviços de saúde. Os serviços que
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deveriam acolher as gestantes, geralmente, alegam a superlotação de usuárias
internadas nas instituições, particularmente em maternidades de alta complexidade.
No município de Goiânia, Goiás, segundo os indicadores de serviços
especializados, especificados como serviços de urgência e emergência, do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES existem 13 instituições públicas de
pronto atendimento, cinco de pronto socorro geral-clínico e duas de pronto socorro
obstétrico (MS, 2013).
Isso significa que a maior oferta de serviço de urgência e emergência para a
população goianiense é de pronto atendimento geral e os enfermeiros que trabalham
na classificação de risco desses serviços devem atender uma demanda com
diferentes quadros de urgências e emergências - clínicas, cirúrgicas, obstétricas,
traumas, idosos, crianças, entre outras.
Embora o Ministério da Saúde tenha implantado a classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência e de atenção à mulher, percebe-se que alguns
problemas na assistência ainda permanecem, uma vez que se observam contradições
entre as idéias expressas nas políticas e o que é vivenciado pelas mulheres atendidas
no Sistema Único de Saúde - SUS.
Este cenário somado às inquietações da autora deste estudo quanto à
atuação do enfermeiro na classificação de risco, especialmente nos casos de urgência
e emergência obstétrica, e à angústia que sentia ao ver a odisséia das gestantes com
intercorrências ou em trabalho de parto em busca de uma instituição que as
atendessem, originaram os questionamentos que motivaram e nortearam esta
Introdução
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pesquisa: Como os enfermeiros aprenderam a trabalhar na classificação de risco?
Fizeram algum curso, tiveram treinamento? Como os enfermeiros de outros serviços
de saúde atendem a gestante na classificação de risco? Quais competências os
enfermeiros

julgam

necessárias

para

atuação

na

classificação

de

risco,

principalmente quando se trata de uma gestante com intercorrências?
A classificação de risco é uma tecnologia que intervém diretamente no
acesso das pessoas aos serviços de urgência e emergência e, por conseguinte,
interfere na resolutividade e na reorganização do atendimento. Sendo assim,
investigar a formação do enfermeiro na área de classificação de risco e a forma como
esse trabalho é desenvolvido na prática cotidiana contribuirá para a compreensão e
discussão sobre o atendimento nos serviços de urgência, especialmente de
intercorrências obstétricas em unidades de pronto atendimento geral.
O estudo poderá contribuir também para o conhecimento e compreensão da
realidade vivida por enfermeiros que trabalham na classificação de risco, além de
poder subsidiar a qualificação na área a partir das competências identificadas nesta
pesquisa.
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2 OBJETIVOS

Objetivo geral:

• Analisar as competências para a atuação na classificação de risco em
urgência e emergência obstétrica na perspectiva de enfermeiros de
unidades de pronto atendimento do município de Goiânia, Goiás.
Objetivos específicos:

•

Identificar a formação em classificação de risco dos enfermeiros;

•

Descrever o atendimento do enfermeiro à gestante na classificação de
risco;

•

Identificar as competências para a atuação na classificação de risco em
urgência e emergência obstétrica na perspectiva dos enfermeiros.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Atenção às urgências e emergências no Brasil
Ao falar sobre urgência e emergência, é importante, primeiramente,
distinguir o significado de cada termo. De acordo com resolução n.º 1451/1995 do
Conselho Federal de Medicina, urgência é definida como "a ocorrência imprevista de
agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de
assistência médica imediata." E emergência, como "a constatação médica de
condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento
intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato" (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 1995, p.3666).
No entanto, devido à proximidade de significado dessa terminologia e às
dúvidas e julgamentos equivocados que suscitam, o Ministério da Saúde optou por
padronizar a denominação dos casos agudos com o termo urgência (MS, 2006a).
No Brasil, os serviços de urgência e emergência funcionam em horário
contínuo e tem a finalidade de atender pessoas com agravos à saúde agudos ou
agudizados, com risco de morte ou grande sofrimento. Mas, também atendem as
urgências sociais e os usuários não acolhidos pela atenção básica, característica que
induz a procura espontânea da população por este serviço com a esperança de
atendimento rápido e eficaz (SHIROMA, 2008; SOUZA, 2009; TOLEDO, 2009;
MARTINS, 2012).
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A evolução desse processo, aliada à baixa resolutividade da atenção básica,
colaborou para que o cenário dos serviços de urgência seja hoje de superlotação,
baixa qualidade e resolutividade (MS, 2006a; SHIROMA, 2008; TOLEDO, 2009;
SOUZA, 2009; ULHÔA, 2010; MARTINS, 2012).
A transição epidemiológica, com o surgimento de novas doenças, algumas
com grande potencial de gravidade, que podem levar a uma longa permanência de
pacientes em instituições de saúde, e o aumento de agravos à saúde por causas
externas revelou a impossibilidade da estrutura hospitalar instalada em absorver a
demanda crescente de urgências (TOLEDO, 2009; SOUZA, 2009).
Outros aspectos contribuíram com o panorama de iniquidades nos serviços
de urgência: falhas na integralidade da atenção e nas ações de educação para a
saúde, proteção contra riscos e agentes agressores conhecidos e prevenção de
agravos e a deficiência no atendimento dos casos agudos de menor complexidade na
atenção básica (MS, 2006a; SHIROMA, 2008).
Junte-se à isso, a insuficiência e utilização inadequada das portas de entrada
para os casos agudos na média e alta complexidade, a carência de leitos hospitalares
qualificados, especialmente de unidade de terapia intensiva - UTI e de apoio para as
urgências, e as deficiências estruturais da rede assistencial – áreas físicas,
equipamentos e pessoal. Além da oferta de serviços concentrada nos grandes
centros urbanos, induzindo a migração de usuários em busca da atenção à sua
saúde, mesmo com a vigência de pactuação e regulação entre os municípios (MS,
2006a).
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Em relação aos recursos humanos, os serviços de urgência tem contado com
profissionais sem preparação adequada para este tipo de trabalho ou recémformados sem experiência ou, ainda, com profissionais super especializados que
trabalham na urgência até conseguirem se estabelecer em suas áreas de atuação.
Por outro lado, o investimento em qualificação e educação permanente dos
profissionais de saúde ainda é reduzido e o plano de cargos, carreiras e salários do
SUS não tem sido praticado (MS, 2006a; SHIROMA, 2008).
Assim, com a finalidade de mudar essa realidade, o Ministério da Saúde
deliberou várias iniciativas no sentido de conferir qualidade ao atendimento nos
serviços de urgência. Determinou investimentos em equipamentos, reforma,
modernização gerencial, cadastramento e valorização em termos financeiros de
hospitais que atendessem às urgências, porém não houve impacto significativo na
assistência (MS, 2006a).
No sentido de compor uma política nacional que norteasse a atenção às
urgências, o Ministério da Saúde, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde,
estados e municípios, novamente empreendeu esforços para organizar e humanizar o
atendimento nas urgências (MS, 2006a, 2006b).
No ano de 2002, a portaria n.º 2.048 05 de novembro de 2002 estabeleceu
os sistemas estaduais de urgência e emergência, incluindo a implantação do
acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência, e determinou a
criação das Coordenações do Sistema Estadual de Urgências (MS, 2002, 2006a).
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No ano seguinte, em 2003, considerando a área de urgência como
prioritária, foi publicada a Política Nacional de Atenção às Urgências na forma da
portaria n.º1.863, de 29 de setembro de 2003, contemplando o desenvolvimento de
estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde, integração do complexo
regulador do SUS, qualificação da assistência e promoção da capacitação e educação
continuada das equipes de saúde da atenção às urgências, seguindo os princípios de
humanização da atenção (MS, 2006a, 2006b).
Ainda em 2003, a portaria n.º1.864 de 29 de setembro de 2003 instituiu a
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, suas centrais de
regulação e seus núcleos de educação em urgência, em municípios e regiões de todo
o território nacional, definindo também os parâmetros de estruturação desses
serviços (MS, 2006a, 2006b).
Atualmente, a atenção às urgências no Brasil está estruturada em redes
regionalizadas de atenção à saúde e complexos reguladores e estrutura-se pelos
componentes pré-hospitalar fixo,

pré-hospitalar móvel, hospitalar e componente

pós-hospitalar (MS, 2006a, 2006b).
O componente pré-hospitalar fixo é estruturado pelas Unidades Básicas de
Saúde, Estratégia Saúde da Família, Unidades de Pronto Atendimento e Salas de
Estabilização, que devem prover um atendimento primário de urgência aos usuários
com quadros agudos de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, ou o transporte
adequado a um serviço de saúde hierarquizado e regulado (MS, 2006a, 2006b).
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O componente pré-hospitalar móvel é constituído pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e os outros serviços de resgate e
salvamento e responsabiliza-se pelo atendimento precoce de vítimas com agravo à
saúde imediato (MS, 2006a, 2006b).
O componente hospitalar é formado por unidades hospitalares de
atendimento em urgência e emergência e o componente pós-hospitalar compreende
as modalidades de atenção domiciliar, hospitais-dia e projetos de reabilitação integral
(MS, 2006a, 2006b).
Do mesmo modo, um outro fator de impacto no atendimento de urgência, o
Acolhimento com Classificação de Risco - ACCR,

foi implantado por toda essa

estruturação da atenção às urgências empenhada pelo Ministério da Saúde,
orientado pela humanização da assistência à saúde e Política Nacional de Urgências
(MS, 2002, 2006c; SHIROMA, 2008; TOLEDO, 2009).
Este dispositivo organiza a demanda nas portas de entrada das urgências
priorizando o atendimento por nível de gravidade, reduz as filas, reavalia e orienta os
usuários que aguardam na sala de espera, acolhendo o usuário e humanizando o
atendimento (MS, 2002, 2006a, 2006c; NASCIMENTO et al, 2011; ROSSANEIS et al,
2011).
3.2 Humanização no SUS: acolhimento com classificação de risco
O Ministério da Saúde concebe o HumanizaSUS como uma política que
permeia diversas ações e instâncias do SUS em todos os níveis e dimensões da
atenção e da gestão. A partir desse entendimento, a humanização deve ocorrer com
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alteração na estrutura física das instituições e mudanças no comportamento dos
trabalhadores, que transforme o trabalho em um processo criativo e agradável e
valorize a defesa da vida e as pessoas envolvidas na produção de saúde: usuários,
trabalhadores e gestores (CAMPOS, 2005; MS, 2006c, 2009a).
A inquietação com a humanização no atendimento em saúde surgiu com
reivindicações de movimentos sociais feminista, vinculados à saúde da mulher e
humanização do parto e nascimento. Em decorrência das demandas sociais na saúde
pública, em 2000, foi lançado o Programa Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar - PNHAH, posteriormente em 2004, se efetivou como Política Nacional de
Humanização - PNH, com o objetivo de qualificar práticas de gestão e de atenção em
saúde (SHIROMA, 2008; MS, 2010a).
A Política Nacional de Humanização recomenda a produção de novas atitudes
por parte de trabalhadores e gestores no campo do trabalho, desde a gestão até os
diferentes níveis da atenção e ações de saúde no SUS. Apresenta como diretriz ética,
estética e política o acolhimento, conceituado como tecnologia de escuta, construção
de vínculo, garantia do acesso e de resolutividade nos serviços (MS, 2009b, 2010a).
No âmbito do SUS, acolhimento compreende a recepção do usuário nos
serviços de saúde, que se responsabiliza por ele, atrelada a escuta de suas queixas,
demandas, preocupações e anseios. Além de orientar o usuário e sua família,
envolve a capacidade de referenciá-lo quando necessário a outros serviços de saúde
para continuidade da assistência (MS, 2006c, 2009a; SHIROMA, 2008; ROSSANEIS et
al, 2011).
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O acolhimento conforma-se em procedimentos intercessores a serem
praticados por trabalhadores em saúde e centrados no usuário. É uma estratégia que
atinge todos os níveis de atenção à saúde, garante acessibilidade, reorganiza os
processos de trabalho e estimula a assistência à saúde por equipe multiprofissional.
Favorece a mudança nos modos de trabalhar a assistência, pois leva à discussão e
reflexão da clínica no trabalho em saúde, dos modelos de atenção e gestão e do
acesso aos serviços (MS, 2006c, 2009a; SHIROMA, 2008).
Muitos serviços de atendimento às urgências convivem com grandes filas,
onde as pessoas se submetem a um atendimento cujo critério de atendimento é a
ordem de chegada em detrimento do quadro clínico, dos riscos e sofrimento
daqueles que aguardam na fila. Isso pode favorecer o agravamento de sua condição
clínica, podendo ocorrer, às vezes, até a morte do usuário por falta de atendimento
em tempo hábil (MS, 2009a).
Foi nessa direção que se configurou o Acolhimento com Classificação de Risco
- ACCR - por meio da Política Nacional de Humanização com objetivo de reduzir as
filas, o tempo de espera e o risco de mortes evitáveis, além de priorizar o
atendimento por níveis de gravidade (NASCIMENTO et al, 2011).
O Acolhimento com Classificação de Risco organiza a demanda dos serviços de
urgência e emergência e confere agilidade no atendimento e segurança para o
usuário.
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3.3 Classificação de risco em urgência e emergência
A classificação de risco consiste em avaliar o usuário assim que ele chega à
unidade, identificando as pessoas que necessitam de atendimento imediato e aquelas
que podem esperar. É uma tecnologia que descongestiona o serviço, pois organiza o
fluxo de atendimento dos clientes e reduz o tempo de espera para a consulta médica
(ALBINO, GROSSEMAN, RIGGENBACH, 2007; SHIROMA, 2008; ROSSANEIS, 2011;
NASCIMENTO et al, 2011).
Na classificação de risco não se define diagnóstico médico, identifica-se os
sinais e sintomas que permitem atribuir o grau de prioridade clínica no atendimento
e o tempo máximo de espera recomendado. Dessa forma, o enfermeiro, pautado em
dados clínicos, em informações objetivas - queixas dos pacientes - e na experiência
profissional, define a pessoa que necessita de atendimento imediato e aquela que
pode esperar, prestando assistência com segurança (MS, 2002, 2004, 2009a;
COREN, 2011).
O nível de prioridade clínica do cliente é identificado por cores - vermelho,
amarelo, verde ou azul - correspondentes à gravidade do caso conforme o protocolo
de classificação de risco do serviço, até a primeira avaliação médica (MS, 2002,
2004, 2009a; COREN, 2011).
A cor vermelha representa classificação como emergência - alta prioridade - e
o atendimento do cliente deve ser imediato. A categoria amarela significa urgência média prioridade, há necessidade de atendimento médico e de enfermagem o mais
rápido possível porque, apesar de não haver riscos imediatos de vida, existe
potencial de evolução para complicações clínicas mais sérias. A cor verde - baixa
prioridade - representa situação pouco urgente e seu respectivo atendimento deve
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ser no mesmo dia, não excluindo os dos primeiros cuidados. A classificação azul se
refere a situação não urgente, presente em condições de saúde em que a pessoa
não apresenta sinais de alerta, configurando um caso eletivo, que pode ser
agendado e atendido numa unidade básica de saúde - UBS (MS, 2004,

2010b;

TOLEDO, 2009).
Os primórdios da classificação de risco surgiram no início do século XIX com
as guerras, em que militares americanos desenvolveram um processo de triagem dos
soldados feridos, atendendo-os pela gravidade das lesões. O objetivo era retorná-los
o mais breve possível ao campo de batalha (DIOGO, 2007; TOLEDO, 2009; SOUZA,
2009).
Segundo Toledo (2009) e Souza (2009), em meados do século XX, nos
Estados Unidos da América - EUA, essa estratégia de guerra começou a ser utilizada
de forma adaptada em unidades de emergência como um método de classificar
pessoas em situações agudas que procuravam esse tipo de atendimento. Nesta
ocasião, o objetivo era identificar pacientes que necessitavam de cuidados médicos
imediatos e priorizar o seu atendimento.
A partir da segunda metade do século XX, essa tendência de priorizar o
atendimento em unidades de emergência por meio de triagem ou classificação de
situações agudas foi seguido por outros países como a Austrália, Inglaterra e
Canadá, culminando na criação de protocolos de atendimento de classificação de
risco, todos fundamentados em dificuldades no atendimento apresentadas pelas
crescentes demandas nas unidades de emergência e pronto-atendimento (DIOGO,
2007; TOLEDO, 2009).
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Atualmente, existem cinco modelos de protocolos de classificação de risco
difundidos pelo mundo: National Triage Scale elaborado na Austrália; Canadian
Emergency Department Triage and Acuity Scale, Canadá; Manchester Triage System,
Reino Unido; Emergency Severity Index, Estados Unidos e Model Andorra de Triatje,
Espanha (ALBINO, GROSSEMAN, RIGGENBACH, 2007; TOLEDO, 2009; SOUZA,
2009).
No Brasil, para atender a Política Nacional de Humanização e a Política
nacional de Atenção às Urgências, diversos protocolos de classificação de risco em
urgência e emergência foram elaborados tendo como referência o protocolo
Manchester Triage System. O grupo composto por médicos e enfermeiros de um
serviço de urgência, formado em 1994 e denominado Manchester, tinha o objetivo
de estabelecer um consenso sobre a criação de normas de triagem em urgência. Foi
criado, então, um método em que já no primeiro contato com o paciente o
profissional possa lhe atribuir uma prioridade clínica, sem fazer qualquer menção à
diagnóstico, seguindo cinco passos: identificação do problema, coleta e análise da
informação, avaliação e seleção de uma alternativa, implementação da alternativa
selecionada e monitorização e avaliação (SOUZA, 2009; MS, 2010b).
Os pioneiros na implantação da classificação de risco no Brasil foram Hospital
Municipal de Paulínia, São Paulo, em 1993, Hospital Mário Gatti, em Campinas, São
Paulo, em 2001; Hospital das Clínicas “Luzia de Pinho Melo” em Mogi das Cruzes,
São Paulo e Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, Minas Gerais em 2005.
Todos guiados pela PNH e por protocolos internacionais, com o intuito de reorganizar
o fluxo da grande demanda nas unidades de emergência e priorizar o atendimento
aos clientes conforme a gravidade do quadro clínico e não por ordem de chegada
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(MAFRA et al, 2006; ALBINO, GROSSEMAN, RIGGENBACH, 2007;TOLEDO, 2009;
SOUZA, 2009; ROSSANEIS, 2011).
Atualmente, vários hospitais universitários e de referência utilizam a
classificação de risco em seus serviços de urgência e emergência: Hospital
Universitário da Universidade Estadual de Londrina, Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina, Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre,
Hospital Universitário da Universidade de Santa Maria, Hospital de Urgências de
Goiânia, Goiás, e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (MARTINS,
2012).
Em Goiânia, Goiás, na rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde SUS, encontra-se implantado o Acolhimento com Classificação de Risco no Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e em todas as unidades municipais de
atendimento de urgência e emergência.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás implantou o Serviço
de Triagem de pacientes em seu serviço de urgência e emergência em 1998 e, a
partir de 2004 com PNH, inseriu a classificação de risco no seu atendimento e passou
a se denominar Serviço de Acolhimento com Classificação de Risco, operando com
um protocolo de classificação de risco adequado ao atendimento de sua clientela Anexo A (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2012).
Na rede municipal de urgência e emergência de Goiânia, Goiás, todas as
unidades trabalham com o acolhimento com classificação de risco utilizando um
protocolo de atendimento baseado nas recomendações da PNH, ajustado à
realidade local - Anexo B (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2011).
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Especificamente na área de obstetrícia, A Comissão Perinatal da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, juntamente com a Associação de
Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, em 2010, criou o Protocolo de
Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia e Principais Urgências
Obstétricas, com o objetivo de humanizar o atendimento, facilitar o acesso de
gestantes e puérperas aos serviços de saúde e reduzir a mortalidade materna em
Belo Horizonte, Minas Gerais - anexo C (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 2010).
A utilização da classificação de risco é importante nos serviços de urgência
uma vez que proporciona um atendimento mais justo aos usuários ao priorizar o
atendimento da pessoa com maior risco. Permite, ainda, o diálogo entre os
profissionais da equipe de pronto socorro e entre a equipe de profissionais e os
usuários. Além de melhorar o acesso, aumentar a resolutividade e a agilidade no
atendimento.
3.4 Formação do enfermeiro
No Brasil, a enfermagem surgiu como profissão em 1890 com a criação da
Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Hospital Nacional de Alienados
do Rio de Janeiro. Diante da saída das religiosas que ali trabalhavam por
contrariarem ordens médicas, houve a necessidade de treinamento de enfermeiras e
enfermeiros para cuidar do pacientes (CARRIJO, 2012).
Os requisitos para entrada no curso eram saber ler e escrever, conhecer
aritmética elementar e apresentar um atestado de bons costumes. O currículo era de
caráter biologicista, ministrado por médicos, sem rigor metodológico. A formação
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pautava-se

somente

na

dimensão

do

fazer,

sem

preocupação

com

o

desenvolvimento da reflexão e humanização da assistência (CARRIJO, 2012).
Entre 1916 e 1920 foram criados a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz
Vermelha Brasileira e o curso de enfermeiras visitadoras sanitárias. Outras escolas se
estabeleceram com a finalidade de amparar as necessidades emergenciais de saúde
pública naquele tempo (LEONELLO, NETO, OLIVERIA, 2011, CARRIJO, 2012;
RENOVATO et al, 2009).
Em 1923, foi criada a Escola de Enfermeiras Profissionais do Departamento
Nacional de Saúde Pública, sob a orientação de enfermeiras norte-americanas. A
partir de 1926, passou a se denominar Escola de Enfermeiras Anna Néri e hoje,
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A escola possuía
traços da tradição nightingaleana como aprovação de mulheres com uma rígida
seleção. O currículo trazia conteúdos e atividades preventivas, com destaque nas
ações de educação em saúde (LEONELLO, NETO, OLIVERIA, 2011, CARRIJO, 2012;
RENOVATO et al, 2009).
Na década de 1930, o decreto n.º 20.109 de 15 de junho de 1931 tornou a
escola Anna Néri como o padrão oficial para o ensino da enfermagem no Brasil,
estabeleceu as normas de equiparação para as outras escolas e regulamentou o
exercício da profissão (LEONELLO, NETO, OLIVERIA, 2011, CARRIJO, 2012;
RENOVATO et al, 2009).
Até então, mesmo diante da realidade brasileira com as epidemias, os altos
índices de mortalidade e suas implicações no trabalho, a formação dos enfermeiros
era curativista, centrada na assistência hospitalar e nas doenças, em detrimento das
ações de saúde pública (LEONELLO, NETO, OLIVERIA, 2011, CARRIJO, 2012).
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Em 1949, o ensino em enfermagem passou a ser regulado pela lei n.º 775 de
seis de agosto de 1949, que reconheceu a categoria auxiliar de enfermagem e
estabeleceu um período de 18 meses para sua formação e de 36 meses para a
formação do enfermeiro. Porém, ainda mantinha um ensino centrado no modelo
biomédico, hospitalocêntrico e submetido às demandas do mercado de trabalho
(LEONELLO, NETO, OLIVERIA, 2011, CARRIJO, 2012).
Com a aprovação de Lei de Diretrizes e Bases em 1961, o Ensino Superior no
Brasil ficou a cargo do Conselho Federal de Educação, que reconheceu a
enfermagem em três categorias profissionais: enfermeiro, técnico e auxiliar de
enfermagem. A partir de então, o ingresso nas faculdades de enfermagem exigia
como pré-requisito a conclusão do ensino secundário (CARRIJO, 2012; VIEIRA et al,
2011).
Nesta época, foi estabelecido o primeiro currículo mínimo do curso de
enfermagem, com várias reformulações posteriores a partir de recomendações
procedentes de encontros e congressos da Associação Brasileira de Enfermagem ABEn - e da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP - sobre o
ensino de enfermagem no Brasil (CARRIJO, 2012; VIEIRA et al, 2011).
As discussões fomentadas por essas entidades se deram em torno da
ampliação e atualização dos currículos de enfermagem acerca das áreas de atuação
do enfermeiro e da sua formação enquanto profissional crítico, reflexivo em relação à
sua prática e compromissado com a sociedade, que articulasse a clínica e a
epidemiologia na perspectiva do cuidado coletivo (CARRIJO, 2012; VIEIRA et al,
2011).
Desde a primeira escola de enfermagem, em 1890, o perfil epidemiológico e
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demográfico do país mudou, juntamente com a política, a economia e a sociedade
(LUCCHESE, VERA, PEREIRA, 2010; VIEIRA et al, 2011).
O movimento da reforma sanitária ao longo da década de 1980 levou à
implantação do Sistema Único de Saúde - SUS - com acesso universal, equidade e
integralidade na atenção à saúde. No entanto, a sua consolidação, desde a década
de 1990, vem demonstrando dissonância entre os seus princípios e a prática real dos
profissionais (LUCCHESE, VERA, PEREIRA, 2010; VIEIRA et al, 2011).
Este contexto revela um sistema de saúde que preconiza o atendimento
integral à saúde do cidadão e o cuidado centrado nas pessoas, suas necessidades e
na promoção da saúde, mas opera com profissionais especialistas com práticas
profissionais orientadas segundo o paradigma biomédico (LUCCHESE, VERA,
PEREIRA, 2010; VIEIRA et al, 2011).
Esse descompasso levou à elaboração e publicação das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem – DCN, em 2001, com a ajuda da
Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn (VIEIRA et al, 2011; LUCCHESE, VERA,
PEREIRA, 2010), definindo o perfil do enfermeiro egresso como:
Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.
Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no
rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de
conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na
sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais
dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano; Enfermeiro com
Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação
Básica e na Educação Profissional em Enfermagem (ME, p.37, 2001).
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As DCN estabelecem as competências gerais a serem adquiridas durante a
formação em enfermagem: atenção à saúde, liderança, comunicação, administração
e gerenciamento, educação permanente e tomada de decisão (ME, 2001).
A proposta de formação baseada em competências pretende a mudança do
paradigma da formação tradicional, tecnicista e biologicista para o desenvolvimento
da promoção da saúde e de profissionais críticos, reflexivos, éticos, conscientes de
sua função social e comprometidos com a cidadania.
Se no seu início a enfermagem se apresentava como ocupação de caráter
feminino, de abnegação, vocação e disciplina, que evoluiu para um trabalho
tecnicista e cumpridor de tarefas, hoje o seu reconhecimento como profissão se
orienta por outra vertente, a da competência profissional.
3.5 Competência profissional
O conceito de competência transita por dois universos diferentes, mas
intimamente ligados entre si, o da educação e o do trabalho. Na área da educação,
competência tem relação com a emancipação da pessoa e sua preparação para a
vida e evidencia-se em ocasiões de avaliação educacional (BARRENNE, ZUNIGA,
2004; NASCIMENTO, 2008).
Já no âmbito do trabalho, pode ser considerada como atuação vinculada aos
interesses econômicos e adaptáveis ao mercado consumidor, demonstrada nas
circunstâncias de trabalho. A competência regula as práticas e relações sociais de
trabalho internas e externas às organizações produtivas (NASCIMENTO, 2008;
BARRENNE, ZUNIGA, 2004; WITT, 2005).
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Segundo Perrenoud (1999), a competência se constrói com a prática e se
estabiliza com a mobilização de conhecimentos. Para tanto, utiliza-se de raciocínios,
decisões, inferências, hesitações, ensaios e erros.
Para Ruthes (2008), competência é por em prática o que se sabe numa
determinada situação ou realidade, é saber agir com responsabilidade, mobilizar,
integrar e transferir conhecimentos, capacidade de aprender, compreender e
dominar novas situações no trabalho, julgar, engajar-se, tomar iniciativas e ser
reconhecido por isso.
Outros

pesquisadores

conceituam

competência

como

arcabolso

das

capacidades humanas, que justifica alto desempenho baseado na inteligência e na
personalidade da pessoa, uma mobilização de recursos para cumprir um objetivo e
envolve a noção de julgamento (BARRENNE, ZUNIGA, 2004; PILOTO et al, 2008).
O conceito atual de competência agrega aspectos técnicos, profissionais,
cognitivos, comportamentais, afetivos e socais inerentes ao trabalho. É analisado sob
três eixos clássicos: conhecimentos, habilidades e atitudes (BARRENNE, ZUNIGA,
2004, SAUPE et al, 2007; NASCIMENTO, 2008; RUTHES, 2008).
O conhecimento corresponde às informações que o indivíduo possui,
estruturadas e assimiladas, para entender a vida ao seu redor, tomar decisões e
resolver problemas em sua área de atuação. Portanto, é a dimensão do saber,
inerente ao campo cognitivo (BARRENNE, ZUNIGA, 2004, SAUPE et al, 2007;
NASCIMENTO, 2008; RUTHES, 2008).
A habilidade envolve a capacidade de aplicação desses conhecimentos para
execução de alguma tarefa ou trabalho, consiste na forma adequada de utilizar o
conhecimento

para

atingir

um

objetivo,

que

se

traduz

pelo

saber-fazer,
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compreendido no campo psicomotor (BARRENNE, ZUNIGA, 2004, SAUPE et al, 2007;
NASCIMENTO, 2008; RUTHES, 2008).
A atitude refere-se ao comportamento, social e ético, vivenciado pela pessoa
no seu ambiente de trabalho. Relaciona-se com os atributos da personalidade do
profissional, é o saber-ser, saber-agir ou saber-conviver envolvidos no campo afetivo
(BARRENNE, ZUNIGA, 2004, SAUPE et al, 2007; NASCIMENTO, 2008; RUTHES,
2008).
Assim, existem vários tipos de competências, relacionadas e originadas nas
especificidades da evolução do mundo do trabalho. A subdivisão mais comum dentro
do conceito de competência considera o rol das organizações de trabalho e o rol
individual dos profissionais.
De modo geral, as competências organizacionais se caracterizam por
diferenciar as organizações entre seus concorrentes e clientes. Enquanto as
competências individuais, também chamadas de humanas, retratam o conjunto de
qualificações que permite ao profissional desempenhar seu trabalho de forma
superior, com alta performance. Essas competências se desenvolvem tanto quanto
forem aplicadas e compartilhadas entre a equipe (BARRENNE, ZUNIGA, 2004;
RUTHES, 2008).
As competências individuais podem ser classificadas em competências básicas,
procedentes da educação/formação escolar, competências gerais, referentes às
características essenciais e comuns aos profissionais de cada área, e competências
específicas, ligadas diretamente à execução específica do trabalho, de difícil
transferência entre domínios profissionais diferentes (WITT, 2005). A competência
específica confere qualidade ao trabalho, mantém íntima relação com o impacto dos
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atos profissionais e suas consequências, como benefícios e utilidades (BARRENNE,
ZUNIGA, 2004).
A competência técnica correspondente à utilização, atualização e disseminação
de conhecimentos técnicos específicos da área de atuação do profissional.
Relaciona-se com os eixos conhecimento e habilidade. As competências sociais estão
ligadas à interação com as pessoas e incluem dimensões importantes para sua
consolidação como comunicação, negociação, trabalho em equipe, liderança, ética.
Referem-se ao eixo das atitudes (RUTHES, 2008; MARTINS, 2009).
Definir as competências profissionais em determinadas profissões significa
clarificar o real papel dos trabalhadores e delinear seu campo de atuação, e ainda
garantir padrões de formação, trabalho e conduta. Na enfermagem, o Conselho
Internacional de Enfermeiras (CIE), considerando o movimento de trabalho dessas
profissionais pelo mundo, elaborou um modelo de competências para enfermeiras
generalistas, com o intuito de nortear acordos de reconhecimento recíproco e
programas de licenciamento entre os países (WITT, 2005).
Em 2003, a Ordem dos Enfermeiros (OE) de Portugal também publicou um
perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais, baseado no modelo do
Conselho Internacional de Enfermeiras, com o objetivo de certificar e regular o
exercício profissional da enfermagem em seu país. Em 2012, a Ordem dos
Enfermeiros divulgou uma revisão desse regulamento com reorganização de 96
competências do enfermeiro de cuidados gerais em domínios (CONSELHO DE
ENFERMAGEM, 2003; ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2012).
O Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais
da Ordem dos Enfermeiros de Portugal (2012, p.08) define domínio de competência
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como “esfera de ação compreendendo um conjunto de competências com linha
condutora semelhante e um conjunto de elementos agregados”. E estabelece três
domínios de competências do enfermeiro de cuidados gerais: responsabilidade
profissional, ética e legal, prestação e gestão dos cuidados e desenvolvimento
profissional. Em cada domínio apresenta competências específicas com suas
características e critérios (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2012).
Na enfermagem brasileira, alguns pesquisadores tem empreendido estudos
que relacionam competência com o trabalho e a formação do enfermeiro, produzindo
referenciais teóricos sobre esse tema e servindo como fio condutor para outras
pesquisas (WITT, 2005; NASCIMENTO, 2008; DIAS, PAIVA, 2009; DIAS, 2009;
FRACOLLI, CASTRO, 2012).
WITT (2005) construiu um rol de competências gerais e específicas requeridas
da enfermeira na atenção básica e também as classificou em áreas de domínio,
fundamentadas nas funções essenciais de saúde pública definidas pela Organização
Mundial de Saúde. Os domínios são: valorização profissional, comunicação, trabalho
em equipe, gerência, orientada à comunidade, promoção da saúde, resolução de
problemas, atenção à saúde, educacional, em ciências básicas em saúde pública.
O conjunto de competências e áreas de domínio propostos por Witt (2005)
foram utilizados por outros pesquisadores, dentre os quais Nascimento (2008),
Fracolli e Castro (2012), como referencial para classificar as competências
necessárias aos trabalhadores da estratégia saúde da família, com a finalidade de
orientar a formação profissional em Saúde da Família na modalidade residência, e
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para discutir as competências ensinadas na graduação em enfermagem relacionadas
às práticas de humanização em saúde.
Dias e Paiva, em 2009, analisaram as competências gerenciais, exigidas e
efetivas, de enfermeiros de um hospital privado na perspectiva desses profissionais e
de outras categorias da Enfermagem. Dias (2009) pesquisou a formação e as
competências do enfermeiro na área de hemovigilância, utilizando como referencial
de análise os conceitos sobre competências de Philippe Perrenoud, extraídos de seu
livro Dez Novas Competências Para Ensinar, publicado em 2000.
Outros pesquisadores dedicam-se ao estudo das competências gerenciais do
enfermeiro, suas necessidades de desenvolvimento e suas relações com a formação
e o mercado de trabalho (PERES, CIAMPONE, 2006; MARTINS, 2006;
ROTHBARTH, WOLFF, PERES, 2009; PERES, CIAMPONE, WOLFF, 2007).
A competência profissional depende do contexto e de seus valores e precisa
ser desenvolvida de forma contínua (BOLELA, MACHADO, 2010). O enfermeiro é um
profissional bastante exigido nesse sentido devido à magnitude de sua área de
atuação. Por isso, necessita se desenvolver permanentemente de forma a alcançar e
manter alta qualidade em seu trabalho.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO

4.1 Metodologia
Este é um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Os dados foram
tratados por meio da análise de conteúdo, na modalidade análise temática. Este tipo
de análise propõe-se a conhecer a realidade que está por trás das palavras, das
mensagens, discursos, biografias, textos literários, entrevistas ou resultados de
observação, identificando suas características e fazendo inferências (BARDIN, 2002;
CHIZZOTTI, 2006; MINAYO, 2007).
A análise temática é uma modalidade de análise de conteúdo, consiste em
desvendar os núcleos de sentido que estruturam uma comunicação, por meio da
leitura, exploração, compreensão e interpretação de dados textuais, relacionando-os
com outras teorias. É adequada às pesquisas qualitativas em saúde (MINAYO, 2007).
4.2 Cenário do estudo
O cenário deste estudo constituiu-se de unidades de saúde que oferecem
serviço de atendimento de urgência e emergência em Goiânia, Goiás. Foram três
instituições públicas de pronto atendimento, sendo duas unidades de prontoatendimento geral da rede municipal e um hospital-escola de alta complexidade , que
possui uma maternidade.
Essas unidades da rede municipal foram eleitas como cenário para o estudo
porque localizarem-se distantes de maternidades e receberem a demanda de
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gestantes da região, fato constatado nos livros de registro de pacientes
encaminhados pela rede municipal do setor de Acolhimento do hospital-escola. O
hospital-escola também compõe o cenário de estudo desta pesquisa porque oferece
pronto atendimento à gestantes de alto risco em sua maternidade. Todas essas
unidades implementam a classificação de

risco e atendem gestantes em seus

serviços de urgência e emergência.

4.3 Sujeitos do estudo
Os sujeitos do estudo foram enfermeiros que atuavam na classificação de
risco das unidades constituintes do cenário deste estudo. Todos os 23 enfermeiros
atuantes nos cenários de pesquisa foram convidados, porém apenas 19 aceitaram
participar estudo.
Os critérios de inclusão foram: enfermeiros que já haviam trabalhado ou que
ainda trabalhavam na classificação de risco. Critérios de exclusão: enfermeiros que
se estavam de férias ou licenças no período da pesquisa de campo.

4.4 coleta dos dados
A abordagem dos participantes da pesquisa se deu por solicitação e
autorizações prévias da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás e do
Hospital das Clínicas, entregues aos diretores e coordenadores das instituições
componentes do estudo, que posteriormente apresentaram a pesquisadora aos
enfermeiros dos serviços. Estes foram informados sobre os objetivos do estudo e
todos os outros procedimentos nele envolvidos e convidados a participar da pesquisa
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por meio do da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
A).
Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada (Apêndice
B) realizadas durante o mês de dezembro de 2012, no local e horário de trabalho
dos participantes, gravadas em formato MP3 e submetidas à validação dos próprios
entrevistados para averiguação de conteúdo e posteriormente transcritas para sua
análise. Para tanto, também foi requerida autorização dos participantes. As
entrevistas foram realizadas com uma média de 30 minutos de duração.
A entrevista é um encontro entre pessoas com o objetivo de conseguir
informações sobre determinado assunto, por meio de uma conversa de natureza
profissional. A entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas e abertas, o
pesquisador utiliza um guia de tópicos com o intuito de garantir que todos os temas
em questão sejam contemplados durante a conversa com o entrevistado (MARCONI,
LAKATOS, 2007; MINAYO, 2007; POLIT, BECK, HUNGLER, 2004).

4.5 Análise de dados
Os discursos foram analisados à luz do referencial de Minayo (2010),
utilizando a análise temática.
Primeiramente, procedeu-se à leitura exaustiva do material resultante das
entrevistas, tendo como parâmetro as indagações iniciais à pesquisa. Esse tempo de
leitura permitiu à autora o contato direto e intenso com as declarações originárias do
campo de pesquisa.
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Após

a leitura das entrevistas, identificou-se os temas relevantes nos

discursos. Tema é uma unidade de conteúdo que relaciona-se a um determinado
assunto com todas as suas relações, e pode ser representado por uma palavra ou
uma frase ou um resumo (MINAYO, 2010).
A partir da ordenação dos discursos de acordo com os temas que emergiram,
elaborou-se as categorias temáticas, entendidas como "expressões ou palavras
significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado"
(MINAYO, 2010, p.317).
As categorias temáticas especificam os temas e a partir delas decorrem
inferências e interpretações, que se correlacionam com a teoria delineada
inicialmente. Assim se promove as relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o
particular, a teoria e a prática (MINAYO, 2007;2010).
4.6 Aspectos ético-legais
Este estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, analisado e aprovado em 25
de outubro de 2012, com o número de protocolo 056/2012 (Anexo D).
O estudo atende as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa
envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (MS, 2012a).
Foi solicitada autorização para a coleta de dados à Secretaria Municipal de
Saúde de Goiânia, Goiás (Anexos E, F e G), à Diretoria de Enfermagem do Hospital
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das Clínicas (Anexo H) e ao Núcleo de Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás (Anexo I), responsáveis diretos pelos cenários de
estudo utilizados nesta pesquisa.
Antes de responder a entrevista, os participantes do estudo receberam todas
as explicações e informações inerentes ao estudo. Foi solicitada a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a coleta e a gravação dos
dados e a utilização dos mesmos.
Foram esclarecidos quanto à participação na pesquisa, que foi voluntária, sem
custos e sem qualquer remuneração e que, a qualquer momento, poderiam desistir
de participar e retirar seu consentimento sem prejuízo e penalização alguma. Foi
assegurada a privacidade do participante e o garantido o total sigilo e proteção de
seu nome e de suas informações.
Para garantir o anonimato dos entrevistados , seus discursos foram nomeados
pela letra E e numerados de acordo com a ordem em que foram entrevistados,
sendo identificados por E1, E2, até E19.
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5 RESULTADOS

5.1 Caracterização dos enfermeiros participantes
Participaram do estudo 19 enfermeiros, sendo 17 do sexo feminino e dois do
sexo masculino, a faixa etária variou entre 20 e 60 anos, sendo que a maioria
possuía entre 31 e 50 anos.
Quanto ao tempo de graduação em enfermagem, sete dos enfermeiros
entrevistados tinham entre seis e dez anos de formação, quatro enfermeiros
possuíam entre 16 e 20 anos de graduação e outros quatro haviam se formado a
menos de cinco anos.
Somente dez haviam participado de treinamento ou curso de capacitação em
serviço na área de classificação de risco. A maioria dos enfermeiros entrevistados era
pós-graduados na modalidade lato sensu, seis enfermeiros disseram ter mais de um
curso de especialização e apenas um enfermeiro não possuía título de pósgraduação.
As áreas de pós-graduação referidas pelos entrevistados foram terapia
intensiva

(sete

enfermeiros),

urgência

e

emergência

(quatro

enfermeiros),

administração e gestão em serviços de saúde (quatro enfermeiros), saúde da família
(três enfermeiros), obstetrícia (dois enfermeiros), saúde pública (dois enfermeiros) e
outras (oito enfermeiros).
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No que se refere ao tempo de atuação profissional em classificação de risco,
identificou-se que 15 enfermeiros atuam nessa área entre um e cinco anos. Em
relação ao vínculo empregatício, onze eram servidores municipais, sete servidores
federais e apenas um era servidor estadual.
O quadro 1 a seguir apresenta um resumo da caracterização dos enfermeiros
participantes deste estudo.
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Quadro 1 - Caracterização dos enfermeiros entrevistados. Goiânia, Goiás. 2012.
Sujeitos

Sexo

Idade

Tempo
de
graduado

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11

F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F

32
56
52
52
50
30
50
49
27
28
42

09a
26a
24a
07a
07a
05a
20a
27a
05a
05a
09a

E12
E13
E14

F
F
F

30
47
52

08a
20a
20a

E15
E16
E17
E18
E19

F
F
F
M
F

38
26
44
50
32

15a
04a
09a
19a
10a

Áreas de Pós-graduação

Terapia intensiva
Saúde pública
Saúde da família
Urgência e emergência
Urgência e emergência
Terapia intensiva
Saúde pública e Saúde da família
Terapia Intensiva e Administração hospitalar
Gestão e administração em serviços de saúde
Terapia intensiva
Administração em serviços de saúde, Terapia intensiva,
Urgência e emergência, Cardiologia e Saúde da família
Terapia Intensiva
Administração hospitalar e Oncologia clínica
Recursos humanos na área da sáude, Infectologia,
Médico-cirúrgica e Licenciatura plena enfermagem
Obstetrícia
Obstetrícia (em andamento)
Urgência e emergência
Terapia Intensiva, Nefrologia e na área Pedagógica

Treinamento/
capacitação
em CR

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Tempo de
atuação em
CR
06a
15a
03a
04a
05a
04a
03a
08a
08m
01a e 06m
01a

Vínculo
empregatício
Federal
Municipal
Federal
Municipal
Municipal
Municipal
Estadual
Federal
Municipal
Municipal
Municipal

02a
01a
02a

Municipal
Federal
Federal

05a
01a e 06m
01a
01a
01a e 06m

Federal
Municipal
Municipal
Federal
Municipal
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Da apreciação dos discursos, além da caracterização dos enfermeiros
participantes do estudo, identificou-se dois temas: 1- A formação em CR e 2- O
desenvolvimento do trabalho em CR. A partir da análise destes temas, observando a
equivalência e a afinidade de opiniões entre os entrevistados, emergiram quatro
categorias

temáticas.

São

elas:

desenvolvimento

profissional,

acolhimento,

julgamento clínico e tomada de decisão. Essas categorias temáticas, à luz do
referencial teórico e dos discursos dos entrevistados, originaram as competências
para atuação na classificação de risco em urgência e emergência obstétrica.

5.2 A formação em Classificação de risco
Nesse tema, descreve-se a formação em classificação de risco dos
entrevistados e os eventos que estabeleceram a categoria temática desenvolvimento
profissional e as competências para atuação na classificação de risco em urgência e
emergência obstétrica.

5.2.1 Desenvolvimento profissional
A análise dos discursos dos enfermeiros entrevistados revela que a sua
formação

em

classificação

de

risco

delineou-se

por

vários

caminhos

de

aprendizagem, impulsionada em grande parte pela troca de experiência entre seus
pares e pela iniciativa pessoal na busca do conhecimento e da habilidade técnica,
seja por meio de capacitações oferecidas pelos serviços ou pelo esforço autodidata.
Além da mobilização de seus conhecimentos e habilidades acumulados ao
longo da carreira profissional e da execução da classificação de risco no cotidiano do
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próprio trabalho.
Os discursos dos enfermeiros evidenciam o uso de várias estratégias para a
aprendizagem da classificação de risco. A maioria deles declarou que necessitou da
ajuda dos colegas de trabalho mais experientes para aprenderem a executar a
classificação de risco, uma vez que não tinham estudado esse assunto na graduação
e alguns ainda não haviam recebido treinamento ou capacitação em serviço, de
acordo com os discursos a seguir:

Eu aprendi a trabalhar na classificação de risco [...] com o auxílio de
colegas do serviço que já trabalhavam há muito tempo, pois não
tinha muita experiência. (E01)
[...] o meu trabalho inicial na classificação de risco, eu comecei a
aprender com colegas de profissão lá no hospital... Através de
colaboração delas próprias [...] e da ajuda das colegas que já tinham
experiência. (E05)
[...] e eu peguei o serviço inicialmente lá mesmo com as enfermeiras
que já estavam lá . (E10)
A enfermeira da urgência ajudou muito a gente. Ela me ajudou muito
sim [...] Já tinha uma experiência, mas eu nunca tinha trabalhado na
classificação de risco, eu olhava, eu verificava o que as meninas
faziam. (E11)
Eu aprendi em serviço com a enfermeira..., acompanhando três dias
seguidos de trabalho da enfermeira... (E13)
Quando eu comecei, tinha duas colegas que tinham mais experiência,
em alguns termos, algumas doenças, algumas coisas que eu não
sabia, elas sempre me orientavam. Às vezes eu achava que era
emergência mas acabava sendo coisa de ambulatório. E às vezes eu
achava que era ambulatório e era coisa de urgência e emergência.
(E15)
[...] olhando. Como eu diria, eu fui orientado por outros colegas que
já trabalhavam na classificação de risco, então fui orientado e
comecei a classificar. (E18)
[...] o enfermeiro tinha mais ou menos uma noção, básica também,
que foi me passando e a gente foi revezando, um mês era eu, um
mês era ela [...] e aí no fim deu tudo certo. (E19)
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Diante desses discursos, estabelece-se a primeira competência para atuação
na classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Empreender a cooperação e a troca de experiências entre os

profissionais da área.
Outros enfermeiros participaram de treinamentos e capacitações em serviço,
afim de aprender acerca da classificação de risco. Porém, verifica-se que a formação
em classificação de risco está mais sob a responsabilidade dos próprios profissionais,
considerando que as capacitações oferecidas pelas instituições em que trabalham
foram implementadas, na maioria das vezes, após a inserção do profissional na
classificação de risco e estabelecendo-se como uma aula sobre o protocolo de
classificação de risco vigente na instituição, conforme os discursos a seguir:

Mas, já tinha mais ou menos uns seis meses que a gente já estava na
prática, já tinha toda uma idéia de classificação de risco, a secretaria
nos convidou a participar de um curso, que veio clarear mais e nos
deu algo mais material, protocolo, que facilitou muito [...] (E19)
Depois teve o curso, depois de uns dois meses que eu estava, teve o
curso de preparar pra classificação, e depois ainda mudou o
protocolo, que
a gente teve mais um “up-grade” assim na
classificação, e foi assim! (E16)
Aí, pouco tempo depois teve uma capacitação em classificação de
risco. (E10)
Aprendi lendo o manual, tendo encontros, curso de capacitação em
serviço e também com outras colegas e estudando. (E07)
Foi somente a leitura e pequeno curso aqui mesmo no hospital.
(E08)
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Por outro lado, o aperfeiçoamento dos enfermeiros pelo próprio trabalho
cotidiano na urgência e a própria experiência profissional, ainda que em outras áreas
de atuação que não fossem a urgência e emergência, foi decisivo na aprendizagem
da classificação de risco.
Na verdade, foi na prática. Vendo, vivenciando, sofrendo,
entendendo e vamos chegando lá [...] às vezes a gente tem dúvida
hoje, pega aquele material, aquele protocolo, e segue por ele. Mas
foi na prática! E até hoje nós estamos aprendendo. (E19)
Eu tive uma facilidade, porque na prefeitura que eu trabalhei antes
de ser da classificação de risco eu era do programa da mulher. E a
gente atendia, fazia pré-natal, a primeira consulta de pré-natal de
todas as gestante passa primeiro pela enfermeira. (E13)
Eu aprendi a trabalhar na classificação de risco tirando experiências
do meu serviço na Estratégia Saúde da Família, que eu já tinha
trabalhado há dois anos... Mas eu aprendi mesmo com o passar do
tempo e tirando experiência dos serviços anteriores [...] e como
experiência o tempo de serviço. (E01)
Ah! No tapa! Eu aprendi assim! Aprendi com a vivência lá fora
mesmo! (E06)
[...] como eu trabalho no HUGO [Hospital de Urgências de Goiânia]
eu já tinha mais noção, mais fácil, noção de classificação. (E12)
[...] coloquei minha experiência em prática do dia a dia no hospital
de emergência... (E05)
[...] e a gente foi aprendendo, experiência mesmo com o dia a dia.
(E04)
Trabalhando. A gente aprendeu mais foi trabalhando. (E08)
[...] e nem sempre o protocolo ele te dá informações sustentadas pra
fazer a classificação. Então, é através de conhecimento também e por
experiência em urgência e em terapia intensiva de outros serviços.
(E09)

Com a prática, examinando o paciente. Com o tempo é que você
aprende a ter aquele olhar clínico e a avaliação ali do momento. Teve
algumas coisas, como eu iniciei logo após o término da graduação, e
eu tinha muita dúvida em relação à isso, mas aí com o tempo a gente
vai aprendendo a examinar, a fazer exame físico, a história e
conhecer mais a amplitude das doenças assim, se era urgência, se
era emergência [...] na prática, a prática é muito importante.
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Trabalhando. Então é o conhecimento da gente mesmo, a prática, a
experiência que manda, e sempre estudando! (E15)
Na verdade quando eu entrei aqui, eu entrei no bloco de urgência e
tinha outra enfermeira que trabalhava na classificação. E aí, quando
eu tinha tempo, ia lá e via como era. Aí a gente até começou a trocar
alguns plantões e eu passei a ficar na classificação. (E16)
Eu recebi o treinamento. Pelo treinamento e depois a gente vai
aprendendo no dia a dia em atendimento mesmo com o paciente,
trabalhando. (E17)

Nessa perspectiva, são apontadas como competências para a atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Utilizar o próprio trabalho como aperfeiçoamento de seus atributos

profissionais.
•

Mobilizar conhecimentos

e habilidades acumulados na experiência

profissional .
O estudo e leitura de manuais e protocolos e de outros assuntos inerentes ao
trabalho na classificação de risco e à obstetrícia foi determinante para os
entrevistados se apropriarem do conhecimento sobre classificação de risco e
aprenderem a executá-la de forma segura.
E agora como é que eu classifico? Não tinha visto isso na faculdade
também [...] então, aí me disseram que no site da prefeitura tinha
[um protocolo de classificação de risco] e eu baixei, li e imprimi e foi
a partir do que estava escrito ali que era o que a gente fazia! Eu
peguei esse manual, eu li, e de acordo com ele [...] foi assim que eu
aprendi. Foi dessa forma. Mas já errei muito também, já classifiquei
muito errado! (E06)
[...] inicialmente foi lendo os manuais de classificação de risco, tanto
municipais, estaduais e federal. Os protocolos da política nacional de
humanização. Nós lemos no começo antes de começar a fazer o
trabalho de classificação de risco. Mas foi mais com leitura mesmo,
sabe? Nós não tínhamos experiência na época, nós começamos
errando muito [...] mas depois a gente acertou bastante. Foi somente
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a leitura e pequeno curso aqui mesmo no hospital. (E08)
[...] e eu também estudava em casa, né?!, estudava no site do
Ministério da Saúde [...] que é um pouco diferente porque a
prefeitura ela fez um protocolo de classificação de risco baseado
naquele do Ministério da Saúde com aquele de Manchester, e aí foi
assim. (E10)
Tem os protocolos que a gente segue, aí eu estudei esses protocolos
pra trabalhar lá, ficar mais atenta. (E12)
[...] que muitas vezes, como no meu caso, por exemplo, já tem muito
tempo que já me formei, e que muitas coisas se apagam já que eu
não trabalho em obstetrícia, você tem que voltar e estudar [...]
(E13)
[...] e depois encontrei material informativo, que o pessoal tem, um
protocolo, é um livro que faz a orientação. Eu sempre lia, voltava nos
livros, voltava na leitura que existia dentro do serviço. E também
pensei, preciso agora estar me atualizando, porque a gente sempre
pensa que precisa melhorar, que precisa ampliar a visão, além de
aprofundar. (E14)
[...] eu estudei assim, algumas avaliações, tipo avaliações
cardiológicas, como fazer ausculta pulmonar, é parte do exame físico
né?! Estudava algumas doenças pulmonares, cardíacas, mas assim,
parte de clínica médica mesmo! (E15)

Dessa forma, assinala-se outra competência para a atuação na classificação
de risco em urgência e emergência obstétrica:
Assumir a responsabilidade pela busca do conhecimento e da habilidade

•

técnica.

5.3 O desenvolvimento do trabalho em classificação de risco
Neste tema, explora-se as categorias temáticas acolhimento, julgamento
clínico e tomada de decisão, descreve-se o atendimento das gestantes e identifica-se
as competências para a atuação na classificação de risco em urgência e emergência
obstétrica.
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5.3.1 Acolhimento
No decorrer das entrevistas, entre um depoimento e outro, surgiram outros
aspectos inerentes ao atendimento da gestante na classificação de risco, que
revelaram a maneira como os enfermeiros a recebem e se relacionam com ela. Esse
jeito de atender, que envolve o olhar,

a escuta, a sensibilidade, deu nome à

categoria temática acolhimento.
Uma interface do trabalho na classificação de risco evidenciada nos discursos
diz respeito à organização da demanda na sala de espera, como demonstrado à
seguir.

[...] como dava muita gente eu costumava sair da sala, olhar a sala
da espera, porque às vezes o recepcionista ele manda pra
classificação por fila, quem chega primeiro faz a classificação
primeiro. Aí muda o perfil dentro da classificação de risco. Mas, aí o
quê que eu fazia? Como era muita gente, eu costumava levantar, ir lá
fora na sala de espera e geralmente gestante, idoso, já colocava pra
ser atendido primeiro por mim, principalmente por causa dessa
preferência mesmo de atendimento. (E10)

Dessa forma, destaca-se outra competência para a atuação na classificação de
risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Administrar a sala de espera estabelecendo prioridades.
Os depoimentos demonstraram que os enfermeiros atuam doando a sua

dimensão humana tanto quanto empregam o seu saber e fazer técnico no trabalho
na classificação de risco.
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[...] e dando prioridade e fazendo o trabalho dentro do fator humano,
vendo ela [a gestante] como um todo. E proporcionando atendimento
mais rápido primeiro, não só preservando a vida dela como a vida da
criança também. (E05)
Só de conversar com ela já tranquiliza. E essa paciente já sai
resolvida dali. Fala: olha esse sinais e sintomas são comuns e tal,
olha os sinais vitais, olha com carinho que muita coisa você consegue
resolver na classificação mesmo! [...] às vezes, a gestante chega
ansiosa, chorosa e você começa a conversar com ela e vê que tudo é
ansiedade, falta de conhecimento, é a primeira vez... então você tem
um papel importante aí, você começa a explicar o que é uma
gestação, o que vai acontecer com ela, ela já começa a ficar
tranquila, já pára de chorar, você pode até aferir de novo os sinais
vitais que muitas vezes já foram até diminuídos, estão melhores [...]
(E19)
Eu acho que o próprio psicológico é muito importante, assim, a
pessoa ter um bom senso quanto à psicologia, de tratar as pessoas, é
importante com qualquer um que você recebe na classificação de
risco, porque a pessoa não vem só com uma doença física, acarreta
várias coisas psicológicas, só de ela [a gestante] estar sentindo dor,
de ela não estar sentindo bem, [...] ah, está sentido gorda, seu corpo
está se transformando, isso traz uma carga emocional e altera muito
o psicológico de todos os pacientes, eu acho que principalmente o da
gestante, porque, querendo ou não, ela está carregando outra
pessoa dentro dela, que está crescendo. (E16)
E geralmente, se é primeiro parto, eu fico conversando com a
gestante, falo pra ela que aquela dor é esperada, explico pra ela que
pode demorar até 24 horas até esse parto sair, [...] explico para ela
que tem que ficar andando, que quanto mais ela anda mais tem
contração, que ela tem que preocupar quando a contração atacar a
cada três minutos, que é a hora de ir para o hospital, não adianta ir a
cada hora porque vai ficar no hospital sofrendo, eu oriento [...] então
eu fico orientando, porque eu gosto de falar disso! (E06)

O processo de comunicação entre o profissional e a gestante também
revelou-se importante no acolhimento da paciente, conforme declarado nos
depoimentos à seguir:
Você saber conversar com o paciente, ser cordial [...] eu penso que
a gente tem que ser bastante prestativo com esses pacientes [as
gestantes]. Porque a gente sendo assim o paciente acaba confiando
em você e a classificação acaba ficando mais fácil. (E18)
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Depende até o jeito que você fala com ela você já vê que ela muda.
Aqui nós trabalhamos muito com gestante adolescente, que está com
muito medo, então a gente já conversa que não é assim. A
comunicação é muito importante com todos os pacientes, mas com a
gestante eu considero que mais ainda! (E19)
E você também ter aquele vínculo, olhar para a paciente com
atenção, dar importância à sua queixa. Acho que isso é o primordial.
(E04)
Tem que saber como se comunicar, como explicar pra paciente,
principalmente pra família, marido ou avós que são geralmente quem
acompanha essas pacientes, do momento em que ela está, quais são
os riscos que ela tem pra poder encaminhar. (E13)
[...] ter uma visão rápida e humanizada pra proporcionar um
atendimento de maneira humana e holística [...] como eu lhe falei
não é só uma vida que está em jogo, mas são duas ao mesmo
tempo. (E05)

Nesse sentido, identificam-se como competências para a atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:
• Demonstrar cordialidade, segurança e confiabilidade ao atender a gestante;
• Implementar a escuta qualificada dos relatos e queixas da gestante;
• Atentar para os aspectos psicológicos e emocionais apresentados pela
gestante;
• Valorar as vulnerabilidades apresentada pela gestante;
• Orientar quanto à evolução do trabalho de parto, estratégias de autocontrole
da dor e de outros desconfortos causados pelo trabalho de parto;
• Orientar a família e os acompanhantes da gestante.
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5.3.2 Julgamento clínico
A consulta na classificação de risco tem como eixo condutor a queixa da
gestante, investigada por meio da anamnese e do exame físico geral, guiados pelo
julgamento clínico dos enfermeiros, determinando a tomada de decisão quanto à cor
da classificação de risco que reflete a gravidade do quadro clínico apresentado pela
gestante naquele momento.
A maioria dos enfermeiros entrevistados declararam que o conhecimento
técnico em obstetrícia oferecido na graduação é suficiente para atender a gestante
na classificação de risco, conforme as declarações a seguir:
[...] eu acho que não precisa ser um enfermeiro obstetra [...] basta
ter um conhecimento básico mesmo que a gente aprende dentro da
faculdade. (E02)
Então o quê que você tem? A graduação, o que você aprendeu na
graduação [...] quando a gente passa nos últimos estágios, por
exemplo, você vai pra maternidade, não vai? Lá você aprende tudo,
lá você fica por conta de gestante, pré-parto, parto, você faz o
exame, você tem a linguagem obstétrica [...] o que a gente aprende
na graduação quando você está lá e a formação que a gente tem, eu
acho que ela nesse ponto abrange legal a parte de obstetrícia. (E04)
Eu acho que em relação à gestante você precisa ter o básico de
semiologia da obstetrícia que a gente aprende no curso [de
graduação em enfermagem] [...] saber semiologia de gestação,
principalmente das últimas cinco semanas, pra saber quais são os
pródromos de um parto, de complicações, de DHEG [doença
hipertensiva específica da gestação]. (E13)
Ele [o enfermeiro] tem que conhecer primeiro as classificações de
risco, isso aí é importante, é uma coisa específica. E ter o
conhecimento básico mesmo de assistência de enfermagem às
gestantes, ter o conhecimento de ginecologia e obstetrícia [...], o que
foi adquirido no período de formação. (E14)
[...] a própria inspeção, eu acho muito importante a inspeção, você
olhando pra gestante você vê a questão de anemia, você vê a
questão de edema, uma provável doença da gestação, isso eu acho
muito importante. Então, eu acho que a pessoa tem que saber o quê
que ela está fazendo. Ah, não sou uma especialista em obstetrícia!
Tudo bem, mas o mínimo tem que saber. (E16)
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Observou-se que o conhecimento técnico referido pelos entrevistados, além
dos sinais e sintomas estabelecidos como prioridade no protocolo de classificação de
risco utilizado em sua instituição, compõe-se daqueles eventos investigados no prénatal, das urgências e intercorrências obstétricas mais comuns, dos sinais vitais e do
exame físico geral, conforme os discursos a seguir.
Pré-natal eu acho que é uma coisa que a gente pode estudar e que
faz uma diferença boa na hora de você trabalhar na classificação de
risco [...] aquela consulta de pré-natal que faz no ambulatório, por
exemplo, ela pode fazer muita diferença na classificação de risco na
hora que a gente atende uma gestante. Eu acho que você tem que
ter um olhar crítico, um olhar diferenciado pra gestante [...] saber
bem sobre DHEG [doença hipertensiva específica da gestação], as
doenças hipertensivas, a gente deve saber. (E10)
Eu penso que o enfermeiro tem que ter conhecimento na parte de
gineco-obstetrícia! Pra poder assim fazer uma classificação boa.
Porque se às vezes você não tem esse conhecimento, às vezes você
pode se perder na entrevista e acabar não classificando essa paciente
adequadamente. (E18)
[...] a partir do momento que a gente está ali, o que precisa
realmente saber são os sinais de gravidade, conhecer os sinais de
risco pra gestante e para o bebê. Então, isso é muito importante,
porque a partir daí que eu vou saber classificar! (E19)
Ele [o enfermeiro] precisa saber na classificação de risco, ele precisa
saber os sinais de gravidade na gestação. O quê que vai atrapalhar, o
quê que pode ser risco, o período gestacional da mulher, então são
os sinais de gravidade. Sendo mais específico, observar sangramento,
movimento fetal [...] a queixa e os sinais de gravidade são mais
importantes. (E09)
Tem que conhecer as principais urgências e emergências maternas
porque tem coisas que aparentemente a gestante está bem, mas tem
um sinal, tem um sintoma que indica, ou aquilo ali está evoluindo ou
a coisa não está boa ou pra ela ou para o feto. [...] Tem que
conhecer a urgência e a emergência, sinais de trabalho de parto, tem
que conhecer o falso e o verdadeiro... (E15)

Dessa forma, na perspectiva dos enfermeiros entrevistados, são competências
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para a atuação na classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Conhecer o protocolo de classificação de risco da instituição em que
trabalha;

•

Conhecer o processo fisiológico da gestação e do trabalho de parto;

•

Reconhecer os sinais e os períodos do trabalho de parto;

•

Conhecer as intercorrências (urgências e emergências) e doenças mais
comuns da gestação;

•

Reconhecer os sinais de gravidade e de risco da gestação;

•

Conhecer os procedimentos implementados no pré-natal.

A partir das queixas das gestantes, os enfermeiros procedem ao exame físico
geral com aferição dos sinais vitais. A maioria dos discursos dos enfermeiros revelou
a anamnese como procedimento relevante durante a consulta na classificação de
risco, seguida pela aferição dos sinais vitais. Durante a anamnese, perguntam dados
específicos como idade gestacional (IG), data da última menstruação (DUM), data
provável do parto (DPP), dados (obstétricos) sobre a quantidade de gestações,
partos e abortos (G P A), número de filhos, sobre a realização ou não de pré-natal,
exemplificados nos depoimentos a seguir:

Primeiramente, eu pergunto qual a idade gestacional, semanas de
gestação, as queixas principais, quantos filhos já teve, se teve algum
aborto, se faz pré-natal e dependendo da queixa da paciente,
verifica-se a pressão, verifica-se o HGT [hemoglicoteste]. A data da
última menstruação, e o principal mesmo as queixas da paciente.
(E01)
[...] ter o bom senso, avaliar bem o paciente, os sinais vitais, as
queixas da paciente, sempre levar em conta as queixas da paciente,
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nunca, nunca desprezá-las, e o estado geral da paciente também.
(E03)
A consulta de enfermagem ali geralmente é baseada em sinais e
sintomas, a queixa. [...] a gente tem um manual da secretaria de
classificação, um protocolo, e dentro desse protocolo a gente encaixa
a paciente pelos sinais e sintomas [...] pela queixa, geralmente
verifica os sinais vitais da paciente. (E04)
[...] a gente verifica os sinais vitais antes de perguntar qualquer
coisa, a não ser quando já chega falando 'estou sangrando'. Olho a
pressão, se está com febre, olho a temperatura, e eu já pergunto
para ela qual foi a data da última menstruação, pego o cartãzinho da
gestante, já escrevo naquela parte da classificação a DUM [data da
última menstruação], escrevo a idade gestacional, e escrevo gesta
[quantidade de gestações] um, para [quantidade de partos], aborto
[quantidade de abortos], escrevo tudo e aí pergunto quais são as
queixas dela. A partir das queixas eu coloco a cor. É dessa forma.
(E06)
[...] a primeira coisa que a gente perguntava era qual a queixa que a
paciente estava sentindo e de acordo com o que ela nos apresentava
a gente direcionava o exame físico e a anamnese também. O relato
da mãe é muito importante em relação ao que está sentindo, a
queixa da gestante ela é extremamente importante além desse
exame físico mais rápido. (E09)
A gente aferia os sinais vitais, principalmente a questão da pressão,
via a queixa dela, eu avaliava muito membros pela questão do edema
[...] Então, era [verificado] frequência, pressão, temperatura,
glicemia, inspeção geral da gestante. (E16)
Então, a partir do momento que ela chega, que ela está comigo, a
primeira coisa é saber se ela está fazendo acompanhamento prénatal [...] Então o que a gente olha no cartão e conversa com a
gestante? Data da última menstruação, já calculo também a data
provável do parto pra ter uma idéia, pergunto o quê que a trouxe na
unidade, o que está acontecendo? Qual a queixa? Apresenta algum
sintoma? Como é que essa paciente está? (E19)

Prevaleceu entre os entrevistados a queixa de não poder fazer o exame
obstétrico por falta de estrutura, de espaço físico adequado e de tempo, gerado pela
grande demanda de pessoas à espera de atendimento, fato que confere celeridade à
consulta da gestante na classificação de risco.
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No entanto, mesmo conscientes da importância do fator tempo no
atendimento de urgência, os enfermeiros demonstraram em seus depoimentos a
relevância do exame obstétrico para a determinação precisa da classificação de risco
da gestante, como evidenciado nos discursos à seguir:
[...] não tem como, no caso aqui, a gente não ausculta o bcf
[batimento cardiofetal], eu sempre considero a gestante como
urgência porque a queixa dela é muito invisível, o feto ele é invisível
pra gente. Porque o que ele está tendo lá dentro? (...) Não tem como
auscultar, não tem aparelho para auscultar e toque também não
[faz]. Não tem estrutura física adequada. Eu tento ressaltar a queixa
principal dela, mesmo se for uma dor leve, alguma coisa assim, eu
considero como sendo urgência, porque assim tem que estar
passando por uma outra avaliação mais criteriosa. (E15)
Exame físico também, verificava o bcf [batimento cardiofetal], se
bem que aqui não verifica porque não tem mesa [maca]! A paciente
sentada não tem como você fazer isso. Mais ou menos você olha se
ela está retendo líquido, se ela já fez os exames, o teste da mamãe
[...] (E11)
[...] nós não temos assim um espaço adequado, nem material
adequado pra fazer um exame físico muito detalhado da gestante.
(E08)
A classificação de risco, ela é muito rápida, então não dá tempo de
você fazer uma consulta demorada, de avaliar, ver bcf [batimento
cardiofetal], fazer a altura uterina, não dá tempo disso! Então é sinais
e sintomas, avaliar o estado geral da paciente e prestar atenção,
muita atenção, no que ela está apresentando naquele momento, e
conversar e orientar. (E07)
Exame obstétrico a gente não faz, não dá tempo. (E04)
Tem que ter tido uma boa professora de obstetrícia na faculdade,
viu?! A classificação é tão rápida! Eu acho que ele [o enfermeiro]
precisa saber o básico [...] (E06)

As perguntas referentes à investigação sobre intercorrências obstétricas mais
comuns e frequentes, de acordo com a maioria dos enfermeiros, eram sobre
sangramento, perda líquida, dinâmica uterina, movimentos fetais e dor. O cartão da
gestante é muito valorizado pelos enfermeiros, que o avaliam sempre que a gestante
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o tem em mãos.
[...] Cadê o cartão da gestante? Aí nesse cartão eu já vou adquirir
vários dados dessa paciente, como por exemplo, a idade aproximada
[idade gestacional] [...] A partir do momento que você está na
classificação de risco, você tem que saber, conhecer o cartão da
gestante, ele te ajuda muito. Essa gestante estava bem? Hoje ela não
está? Como os sinais [vitais] dela estavam? Como ela estava antes,
quando é que foi a data da última menstruação, tem muita coisa que
o cartão facilita! (E19)
O atendimento na CR como a gente não tem condições de examinar
uma paciente, o quê que a gente faz? A gente pega o cartão de
gestante, porque as pacientes fazem pré-natal, quando não faz é
mais complicado, e com o cartão em mãos ou o último ultrassom a
gente avalia, a gente faz a anamnese dessa gestante, perguntando o
quê que ela está sentindo, por que veio procurar a unidade, o que
está acontecendo para gente poder classificar [...] (E13)
Mas as perguntas, as principais perguntas se fazia com relação à
sangramento, com relação à movimento fetal, com relação à idade
gestacional. Eu tentava correlacionar todos esse dados pra poder
estratificar, poder classificar qual o risco dessa gestante e do feto.
(E09)
Às vezes, vamos supor, é uma cefaléia, dor de cabeça, mas vamos
ver, está associada à pressão alta? Tem edema? É um sangramento?
Pode ser uma placenta prévia? O quê que está acontecendo? É uma
dilatação? Então, é parada dos movimentos fetais, uma leucorréia
importante, uma bolsa rota ou um líquido escuro [...] E também você
verificar a dinâmica uterina, se tem quantas dinâmicas, se é uma em
dez, se é duas em dez, a duração da contração [...] (E15)
[...] avaliar o estado da paciente, se está com edema, os sinais e
sintomas mesmo, até se a paciente está com contração, a gente
pode olhar, a gente tem como ver se está com contração no
momento. Ter um olhar mais clínico mesmo. (E01)
[...] saber a idade gestacional da paciente, saber se está sangrando,
se tem alguma perda vaginal. Se ela está tendo algum desconforto,
algum tipo de contração [...] às vezes está falando que está com
cólica, mas na verdade está com contração. Saber avaliar uma
contração, tem que saber se está tendo perda vaginal, que tipo de
perda que é, se o líquido é claro, se é sangue, há quanto tempo está
perdendo esse líquido, mais ou menos isso. (E06)
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Nessa perspectiva, revelam-se como competências para a atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Compreender os sinais e sintomas referidos pela gestante;

•

Fazer perguntas relacionadas à queixa principal da gestante;

•

Avaliar as informações contidas no cartão da gestante;

•

Executar exame clínico e obstétrico direcionado pela queixa principal da

gestante;
•

Verificar os sinais vitais da gestante.

5.3.3 Tomada de decisão
A análise dos discursos demonstra que os enfermeiros valeram-se dos
conhecimentos prévios sobre pré-natal e da experiência profissional para delinear o
atendimento à gestante na classificação de risco e subsidiar seu julgamento clínico,
determinando a tomada de decisão sobre a gravidade do quadro clínico apresentado
pela gestante.
Os depoimentos a seguir demonstram o posicionamento do enfermeiro quanto
à tomada de decisão na classificação de risco.
[...] quando ela disse que estava sentindo uma dor muito forte, que
tinha começado de manhã e que já tinha passado a data provável do
parto, pode ser que esteja no momento expulsivo! Não deu outra!
Peguei o cartão da gestante dela, chequei, 41 semanas, data prevista
do parto tinha passado já há quase um mês, eu perguntei o que ela
estava sentindo [...] que eu olhei, pensei, essa paciente já está no
período expulsivo! Não fiz mais nada! Corri com ela aqui pra dentro,
já vim direto pra enfermaria [...] aí fez o parto aqui! Só mesmo pelo
o olhar! É o olhar clínico [...] você direcionar o seu olhar para aquilo.
(E04)
[...] pensar dentro do protocolo, ver até que ponto se necessita de
fazer um exame físico antes de passar para o médico, não é mesmo?
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Porque às vezes a situação é emergencial que talvez seja perda de
tempo parar com o paciente ali para fazer toda [consulta de
classificação de risco]. (E14)
[...] então, tem vários indícios que você vai estar somando para ver
se isso se encaixa em urgência e emergência [...] às vezes está com
uma dor, mas não tem contração, pode ser outro tipo de dor! Ah,
está com três, quatro contrações em 10 minutos? Então é uma
paciente que está em trabalho de parto talvez mais avançado! Então,
tem que ter uma prioridade maior. Questão de prioridade. (E15)
Aí a partir do momento da queixa que ela tem é que eu vou estar
começando também o meu trabalho, o quê que eu posso fazer
agora? Essa paciente é paciente vermelho? Vai depender da queixa
dela, vai depender dos sinais vitais que ela chegou aqui. Então vai
depender da gestante mais o quê eu avalio, principalmente os sinais
e sintomas, queixa, cartão da gestante para ver o quê vai fazer com
ela. (E19)
[...] porque a classificação de risco se você tiver uma falha você
perde o paciente! Você tem que ser bem criteriosa nessa
classificação, porque depende de você, se você coloca que o paciente
é verde e se o paciente for amarelo? A responsabilidade é de quem?
O carimbo é de quem? É seu, não é? Então, é uma coisa que você
tem que prestar atenção no que você está fazendo. (E11)

Nesse sentido, compõe-se as seguintes competências para a atuação na
classificação de risco em urgência e emergência obstétrica:

•

Avaliar a situação clínica da gestante de acordo com o protocolo de

classificação de risco da instituição;

•

Definir

as

necessidades

iminentes

da

gestante

que

requerem

atendimento prioritário ;
•
Determinar a cor da classificação de risco que reflete a gravidade
apresentada pela gestante.
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As competências para atuação na classificação de risco em urgência e
emergência obstétrica na perspectiva dos enfermeiros entrevistados estão reunidas
no

quadro

2

a

seguir:
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Quadro 2 - Síntese das competências para atuação na classificação de risco em urgência e emergência obstétrica na
perspectiva dos enfermeiros entrevistados. Goiânia, Goiás. 2012.
TEMAS

CATEGORIAS

A formação em
Classificação de
Risco

Desenvolvimento
profissional

Acolhimento

O desenvolvimento
do trabalho na
Classificação de
Risco
Julgamento clínico

Tomada de decisão

COMPETÊNCIAS
• Empreender a cooperação e a troca de experiências entre os profissionais da área;
• Utilizar o próprio trabalho como aperfeiçoamento de seus atributos profissionais.
• Mobilizar conhecimentos e habilidades acumulados na experiência profissional e do próprio trabalho;
• Assumir a responsabilidade pela busca do conhecimento e da habilidade técnica.
Administrar a sala de espera estabelecendo prioridades;
Demonstrar cordialidade, segurança e confiabilidade ao atender a gestante;
Implementar a escuta qualificada dos relatos e queixas da gestante;
Atentar para os aspectos psicológicos e emocionais apresentados pela gestante;
Valorar as vulnerabilidades apresentada pela gestante;
Orientar quanto à evolução do trabalho de parto, estratégias de autocontrole da dor e de outros
desconfortos causados pelo trabalho de parto.
• Orientar a família e os acompanhantes da gestante.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer o protocolo de classificação de risco da instituição em que trabalha;
Conhecer o processo fisiológico da gestação e do trabalho de parto;
Reconhecer os sinais e os períodos do trabalho de parto;
Conhecer as intercorrências (urgências e emergências) e doenças mais comuns da gestação;
Reconhecer os sinais de gravidade e de risco da gestação;
Conhecer os procedimentos implementados no pré-natal;
Compreender os sinais e sintomas referidos pela gestante;
Fazer perguntas relacionadas à queixa principal da gestante;
Avaliar as informações contidas no cartão da gestante;
Executar exame clínico e obstétrico direcionado pela queixa principal da gestante;
Verificar os sinais vitais da gestante.
Avaliar a situação clínica da gestante de acordo com o protocolo de classificação de risco da instituição;
Definir as necessidades iminentes da gestante que requerem atendimento prioritário;
Determinar a cor da classificação de risco que reflete a gravidade apresentada pela gestante.
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6 DISCUSSÃO

6.1 A formação em classificação de risco
Neste tema discute-se as competências originadas na categoria temática
desenvolvimento profissional.
6.1.1 Desenvolvimento profissional
O

desenvolvimento

profissional

congrega

processos,

experiências

e

oportunidades que estimulam e criam condições para as pessoas se desenvolverem e
crescerem. Abrange também a capacidade do profissional em assumir e executar
funções mais complexas, que muitas vezes ultrapassa o rol de atribuições do cargo
que ocupa (BRANDÃO, 2009; DUTRA, 2009).
Quando o profissional passa a ser agente ativo na busca do seu
aprimoramento no trabalho, ele torna-se gestor do seu próprio crescimento e
competitividade profissional. Passa a gerir de forma consciente sua própria carreira e
a se desenvolver para a vida, e não somente para o trabalho. Essa atitude de autoformação agrega valor, amplia o desempenho profissional e proporciona visibilidade
ao seu trabalho (DUTRA, 2009; COELHO JÚNOR E MOURÃO, 2011).
Perrenoud (2000, p. 27) considera esse tipo de aperfeiçoamento profissional
como uma competência, designada sob a expressão "administrar sua própria
formação contínua". Defende ainda, que a formação contínua promove o
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desenvolvimento da formação inicial do profissional. Para esse autor, formar-se é
transformar sua prática profissional por meio da aprendizagem constante a partir de
vários métodos pessoais e coletivos como leitura, inovação, trabalho em equipe,
reflexão da prática ou ainda discussão com os colegas de profissão.
A aprendizagem pode ser conceituada como um processo permanente,
gradativo, cumulativo, e individual de mudanças ou alterações comportamentais
resultantes da experiência de vida e da interação com as pessoas e o ambiente,
mediado pela incorporação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Compreende
vários

caminhos

ou

estratégias,

eleitos

pelos

profissionais

conforme

suas

preferências e necessidades em aprender e aprimorar-se profissionalmente
(BRANDÃO, 2009; PANTOJA, BORGES-ANDRADE, 2009).
Neste estudo, o caminho para a aprendizagem em classificação de risco
adotado pelos enfermeiros revelou as competências para atuação na classificação de
risco em urgência e emergência obstétrica relacionadas à aprendizagem do trabalho
em classificação de risco.
A competência empreender a cooperação e a troca de experiências
entre os profissionais da área encontra respaldo na estrutura de competências
para o trabalho do

enfermeiro de cuidados gerais organizada pela Ordem dos

Enfermeiros de Portugal, que traz a competência ''desenvolve processos de formação
contínua", cujos critérios incluem colaborar para a formação e desenvolvimento dos
colegas, atuar como um mentor eficaz e aproveitar as oportunidades de aprender
com outras pessoas (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2012, p. 23).
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Trocar conhecimento com outros profissionais também foi uma competência
encontrada por Nascimento (2008) em seu trabalho sobre formação da força de
trabalho para o SUS.
Na mesma perspectiva, Coelho Júnior e Mourão (2011), afirmam

que a

aprendizagem no trabalho é fortemente influenciada pelo apoio psicossocial dos
colegas de profissão em relação à aquisição de novos conhecimentos e habilidades
no cotidiano do trabalho.
Utilizar o próprio trabalho como aperfeiçoamento de seus atributos
profissionais é outra competência que destaca a prática profissional como
instrumento importante para a aprendizagem e o aprimoramento profissional.
Nascimento (2008, p. 108) encontrou em sua pesquisa sobre a formação de
recursos humanos para o SUS a competência "reconhecer o trabalho como lócus de
produção do saber".
Da mesma forma, Brandão (2009) e Nascimento (2008) alegam que o próprio
ambiente de trabalho e suas relações é um espaço privilegiado para a aprendizagem
e o desenvolvimento de competências, qualquer situação de trabalho ou de prática
profissional pode ser uma oportunidade de aprendizagem.
A competência mobilizar conhecimentos e habilidades acumulados na
experiência profissional e do próprio trabalho mostra a relevância da
experiência e da iniciativa do profissional no desenvolvimento de seu trabalho,
concordando com Lima (2005) que considera a aprendizagem uma combinação entre
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ambiente, experiência e capacidade individual do aprendiz.
Assumir a responsabilidade pela busca do conhecimento e da
habilidade técnica é outra competência revelada nos discursos. Da mesma forma,
assumir "responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida e pela manutenção e
aperfeiçoamento das competências" é outro critério da competência "desenvolve
processos de formação contínua" da estrutura de competências para o trabalho do
enfermeiro de cuidados gerais organizada pela Ordem dos Enfermeiros de Portugal
(ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2012, p. 23).
Considerando

estas

características

de

aprendizagem

e

auto-formação

reveladas pelos enfermeiros entrevistados, pode-se inferir que formação dos
enfermeiros em classificação de risco se deu mais pela aprendizagem informal que
pela formal.
A aprendizagem informal ocorre fora dos currículos educacionais ou dos
cursos, refere-se à busca de novos conhecimentos e habilidades pela própria pessoa,
impulsionada por suas necessidades no trabalho, ocorrendo de forma não planejada
e depende da iniciativa própria do profissional. Seus processos são permeados pela
interação social e aprendizagem pela prática, inclui ainda o contexto em que trabalho
acontece (COELHO JÚNIOR, MOURÃO, 2011; BRANDÃO, 2009; ABBAD, BORGESANDRADE, 2004).
Peres e Ciampone (2006), afirmam que o processo de educação informal com
enfoque na busca pela inovação e provimento das necessidades do trabalho também
colabora para atualização contínua do enfermeiro e estimula a sua disposição para
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aprender a aprender.
Por outro lado, a aprendizagem formal refere-se à formação oferecida e
organizada

em

programas

de

treinamento,

desenvolvimento

e

educação,

representados pela sigla TD&E na área de gestão de pessoas. Neste caso, o ensino e
a formação no trabalho são planejados pelos gestor da organização, com vistas ao
desenvolvimento de competências referentes à instituição

(BRANDÃO, 2009;

COELHO JÚNIOR, MOURÃO, 2011).
Os cursos em classificação de risco oferecidos pelas instituições em que os
enfermeiros entrevistados trabalham constituem um exemplo de aprendizagem
formal.
Finalmente, essa capacidade de se desenvolver profissionalmente, de
aprender a aprender revelada nos discursos dos enfermeiros está em consonância
com a competência educação permanente descrita no texto das Diretrizes
Curriculares Nacionais para enfermagem:
Os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na
sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de
saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso
com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício
mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços,
inclusive,
estimulando
e
desenvolvendo
a
mobilidade
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes
nacionais e internacionais (ME, 2001, p.37).

Assim, verifica-se que as competências relacionadas ao desenvolvimento
profissional até aqui discutidas efetivam o exercício da competência educação
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permanente na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para enfermagem,
justificando a própria aplicação na formação de futuros enfermeiros e na qualificação
dos profissionais atuantes na assistência à saúde.
6.2 O desenvolvimento do trabalho em classificação de risco
Neste tema discute-se as competências originadas nas categorias temáticas
acolhimento, julgamento clínico e tomada de decisão, respectivamente.
6.2.1 Acolhimento
No sentido do dicionário acolhimento significa modo ou ato de acolher,
recepção, proteção. Acolher é dar ou obter refúgio ou conforto físico, aceitar,
atender, hospedar e ter em consideração (HOUAISS, 2012). No SUS, acolhimento
significa também receber o usuário observando os aspectos inerentes à ele para
estabelecer condutas adequadas ao atendimento.
A competência administrar a sala de espera relaciona-se à amplitude do
atendimento do enfermeiro na classificação de risco, que envolve não somente as
gestantes, mas outros pacientes atendidos e enfermeiros colegas de trabalho.
A avaliação de pessoas na classificação de risco não se dá somente dentro
do consultório de forma individual, ela ocorre também coletivamente na sala de
espera, considerada como área clínica. Essa prerrogativa permite reavaliar quem já
foi atendido, informar tempos de espera e priorizar o atendimento (MS, 2010b).
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As competências demonstrar cordialidade, segurança e confiabilidade
ao atender a gestante e implementar a escuta qualificada dos relatos e
queixas da gestante expressam a maneira em que se dá o primeiro instante do
acolhimento das gestantes atendidas pelos enfermeiros participantes deste estudo.
A escuta qualificada é permitir que o outro expresse seu universo com todas
suas demandas e peculiaridades, é ouvi-lo com atenção e desvelo. Transcende o
simples ato de ouvir o paciente durante a consulta, é uma conversa que flui em dois
sentidos, o do usuário e o do profissional. Desse envolvimento bilateral emergem as
dúvidas e as solicitações, os problemas e as soluções, as orientações e as condutas,
a interação e o vínculo, e algumas histórias e finais felizes.
A partir da escuta qualificada, que favorece o processo de comunicação entre
o enfermeiro e a gestante, é possível identificar vulnerabilidades, angústias, medos,
além de estabelecer um ambiente de confiança e apoio (MS, 2010b).
A competência "saber ouvir" encontrada por Witt (2005, p. 151) e
Nascimento (2008, p. 70) em suas pesquisas confirmam esse ponto de vista. Saber
ouvir é compreender o que é expresso por meio das palavras, dos gestos, atitudes,
olhares, momentos de silêncio. A escuta atenciosa ajuda a assimilar a situação,
visualizar os problemas e indicar soluções (SOUZA, 2009).
Esta perspectiva é representada pelas competências atentar para os
aspectos psicológicos e emocionais apresentados pela gestante e valorar
as vulnerabilidades apresentada pela gestante apontadas neste estudo.
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O diálogo e a escuta desprovidos de julgamentos ou preconceitos, a
sensibilidade, a compreensão dos múltiplos significados daquela gestação para
aquela mulher que precisa de assistência naquela hora, favorece o atendimento
resolutivo e de qualidade (MS, 2012b).
A competência orientar quanto à evolução do trabalho de parto,
estratégias de autocontrole da dor e de outros desconfortos causados pelo
trabalho de parto demonstra que o acolhimento durante a consulta transcende o
procedimento técnico de classificação de risco da gestante.
Compreender as dimensões subjetivas da gestante, considerá-la como
pessoa singular e diferente de todas as outras, com sua história pessoal, suas
expectativas, seus medos, sonhos, desejos, tratá-las com gentileza e respeito são
características de um atendimento acolhedor e humanizado (MS, 2008).
A competência "Valorizar o indivíduo como pessoa em seu contexto e como
parte integrante de um grupo social" indicada nos estudos de Nascimento (2008, p.
61) ampara a competência orientar a família e os acompanhantes da gestante
encontrada neste estudo, que revela a amplitude do acolhimento durante a consulta
na classificação de risco.
Para Costa e Cambiriba (2010), a consulta de enfermagem alcança o usuário,
a família e a comunidade de com vistas às ações preventivas e orientações segundo
as necessidades identificadas, favorece o vínculo e a relação de confiança, além de
conferir visibilidade de seu trabalho.
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Considerando o alcance do ensino baseado em competências proposto pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para enfermagem, o emprego dessas competências
na formação de enfermeiros, seja na graduação ou em serviço, favorece a prática do
acolhimento não só no atendimento de gestantes, mas a estende aos outros
pacientes atendidos na classificação de risco em urgência e emergência.
6.2.2 Julgamento clínico
Julgamento clínico pode ser definido como processo cognitivo, que envolve
análise e síntese de informações, inspirado pelo conhecimento técnico e científico,
experiência clínica, intuição e percepção interpretativa do profissional (LANDIM,
SILVA, BATISTA, 2011; SILVA, 2009).
Este processo se dá por meio do acesso ao conhecimento acumulado na
memória do enfermeiro ao longo da formação e experiência profissional, é sensível
às evidências clínicas que emergem durante a anamnese e exame físico na consulta
de enfermagem (CORREA, 2003; GUIMARÃES, 2005).
Guimarães (2005), Cardoso, Tibúrcio e Silva (2003), Correia (2003) e Silva
(2009) afirmam que conhecimento técnico e científico compõem a base do
julgamento clínico. Mas, para isso, o profissional precisa se apropriar dele e analisar
se é pertinente à situação clínica que vivencia e ao ambiente em que se encontra.
Essa adequação do conhecimento à prática clínica é notória nos
procedimentos de consulta na classificação de risco relatados pelos enfermeiros
entrevistados e refletida nas competências conhecer o processo fisiológico da
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gestação e do trabalho de parto, conhecer as intercorrências (urgências e
emergências) e doenças mais comuns da gestação e conhecer os
procedimentos implementados no pré-natal. Todas elas são relacionadas ao
conhecimento técnico prévio em obstetrícia que o enfermeiro adquire ainda na
graduação e na experiência profissional.
A competência conhecer o protocolo de classificação de risco da
instituição em que trabalha relaciona-se ao conhecimento técnico requerido do
enfermeiro acerca do funcionamento, das características e do perfil da clientela da
instituição em que realiza seu trabalho.
Os depoimentos mostraram que os enfermeiros se basearam nos seus
conhecimentos sobre pré-natal para direcionar a consulta da gestante na
classificação de risco. As competências reconhecer os sinais de gravidade e de
risco da gestação, reconhecer os sinais e os períodos do trabalho de parto
e compreender os sinais e sintomas referidos pela gestante evidenciam a
habilidade de mobilização de conhecimentos da área de obstetrícia pelos
enfermeiros, sintonizada com as situações de urgência e emergência apresentadas
pelas gestantes.
Da mesma forma, as competências fazer perguntas relacionadas à
queixa principal da gestante, avaliar as informações contidas no cartão da
gestante, executar exame clínico e obstétrico direcionado pela queixa
principal da gestante e verificar os sinais vitais da gestante são
fundamentadas nos procedimentos da consulta de pré-natal, cuja análise e aplicação
favorecem o julgamento da gravidade do quadro clínico apresentado pela gestante.
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A consulta de pré-natal configura procedimento de acompanhamento
ambulatorial com protocolos definidos e validados, enquanto a consulta na
classificação de risco é de atendimento de urgência que, pautada em protocolos de
classificação de níveis de gravidade, exige avaliação clínica rápida e julgamento
clínico apurado (MS, 2010b).
Um dos objetivos da assistência pré-natal é a vigilância de situações de risco e
a identificação de problemas que podem surgir ou evoluir no transcorrer da gravidez,
afim de impedir resultados desfavoráveis na vigência de intercorrências (MS, 2010c).
De maneira semelhante, identificar o grau de risco à vida é o objetivo principal
da classificação de risco em urgência e emergência. Portanto, todo o repertório
técnico-científico da consulta de pré-natal deve fundamentar e conduzir a consulta
da gestante na classificação de risco em urgência e emergência.
Diante disso, torna-se importante a aplicação das competências relacionadas
ao julgamento clínico durante a formação de enfermeiros, no sentido de fortalecer os
conhecimentos e habilidades para o manejo adequado e eficiente da gestação e,
principalmente, para o atendimento às urgências e emergências obstétricas.
6.2.3 Tomada de decisão
A tomada de decisão na classificação de risco é induzida pela escuta
qualificada e julgamento clinico do enfermeiro, que define o risco apresentado pela
pessoa. Para isso, o enfermeiro necessita compreender os dados clínicos, objetivos e
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subjetivos, e pautar-se na experiência para avaliar que usuário pode esperar e
aquele que requer atendimento imediato (SOUZA, BASTOS, 2008).
A capacidade do profissional em avaliar o estado de saúde de uma pessoa
inclui, além do conhecimento prévio, seus atributos individuais e sua experiência
acumulada ao longo da carreira. Tudo isso possibilita ao profissional captar os sinais
imperceptíveis, atentar para os pequenos detalhes, gestos, toques e momentos de
silêncio que podem desvendar o que muitas vezes não é expresso através das
palavras (GUIMARÃES, 2005).
A autora denomina essa sensibilidade de "olho clínico" e ressalta que esse
tipo de percepção se desenvolve com muita experiência profissional. Refere, ainda,
que "com a experiência, o profissional de saúde sabe distinguir um caso grave de
uma cena corriqueira" (GUIMARÃES, 2005, p. 321).
Neste estudo, constatou-se que a experiência profissional dos participantes
foi decisiva para tomada de decisões referentes às gestantes na classificação de
risco.
Assim, as competências avaliar a situação clínica da gestante de
acordo com o protocolo de classificação de risco da instituição e definir as
necessidades iminentes da gestante que requerem atendimento prioritário
estão relacionadas à habilidade interpretativa e avaliativa do enfermeiro e à sua
capacidade de priorização.
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Cardoso, Tibúrcio e Silva (2003) defendem que a decisão do profissional deve
ancorar-se no seu conhecimento, no local onde o atendimento acontece e no
paciente, cujo quadro clínico determina o caminho a seguir. Os autores descrevem o
processo decisório da seguinte forma:
O clínico inicialmente lança mão de seu conhecimento “a priori” da
situação, tendo por base todas as suas experiências de vida, acrescido
dos dados existentes na população onde realiza a sua prática. Estes
dados podem ser advindos de diversas fontes: estudos
epidemiológicos, socioeconômicos, ambientais, culturais e familiares do
paciente. À esta base de dados iniciais, adiciona-se a rica informação
obtida com a anamnese e o exame físico. Nestes, o clínico expressa
toda a sua capacidade de interpretação de símbolos e sinais, incluindo
a linguagem e todos os aspectos envolvidos no relacionamento
humano (CARDOSO, TIBÚRCIO, SILVA, 2003, p. 131)

Do mesmo modo, Peres e Ciampone (2006) defendem que a tomada de
decisão requer habilidades como raciocínio lógico e intuitivo e pensamento crítico
baseado na análise e julgamento das situações.
Neste estudo, a tomada de decisão reflete o desfecho do julgamento clínico
elaborado pelo enfermeiro durante a consulta na classificação de risco.

Assim,

determinar a cor da classificação de risco que reflete a gravidade
apresentada pela gestante é uma competência que resulta da articulação entre
conhecimento técnico, principalmente sobre pré-natal, experiência profissional,
capacidade de interpretação e síntese de informações e intuição do enfermeiro.
Finalmente, as competências relacionadas à tomada de decisão não se
concretizam se não forem acompanhadas das competências relacionadas ao
acolhimento e julgamento clínico, pois necessitam dos conhecimentos, habilidades e
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atitudes destas para se efetivarem na prática clínica e na formação baseada em
competências, tanto na graduação quanto na formação em serviço.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As competências para atuação em classificação de risco em urgência e
emergência obstétrica, na perspectiva dos enfermeiros participantes deste estudo,
estão diretamente ligadas à experiência profissional e ao desenvolvimento do
trabalho nessa área.
Além
intrinsecamente,

disso,
ao

essas

competências

desenvolvimento

encontram-se

profissional,

condicionadas,

conhecimento

técnico

de

atividades específicas da atenção obstétrica, como o pré-natal e o acolhimento da
mulher, e ao julgamento clínico com tomada de decisão .
A análise dos depoimentos revelou que a formação em classificação de risco
dos enfermeiros participantes deste estudo foi impulsionada por suas necessidades
de aprendizagem e por qualidades pessoais como proatividade, iniciativa, cooperação
e resolutividade. Pois o cenário em que atuavam exigia deles reflexão contínua da
prática e de suas necessidades de qualificação profissional para desempenhar de
forma competente uma atividade nova e desafiadora como a classificação de risco.
Para tanto, empreeenderam o desenvolvimento profissional informal por meio
do aprimoramento pelo próprio trabalho, compartilhamento de

conhecimento e

experiência com outros profissionais e do apoio entre colegas. Além de participarem
de capacitações em serviço sobre classificação de risco.
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Diante disso, sugere-se que as instituições de saúde, principalmente as que
são ligadas ao ensino como campo de estágio ou mesmo como instituição formadora,
aproveitem o potencial de motivação e pró-atividade dos seus enfermeiros no
sentido de promover a formação contínua no ambiente de trabalho e oferecer
oportunidades de crescimento profissional. Assim, podem promover espaços para a
valorização de seus profissionais e conferir qualidade e visibilidade à assistência
prestada, tanto pelo enfermeiro quanto pela instituição.
Nessa persepctiva, recomenda-se que o conjunto de competências elucidado
neste estudo seja tomado como um referencial para fomentar e orientar a
qualificação e formação em serviço de enfermeiros que atendam gestantes na
classificação de risco em urgência e emergência.
Especialmente em face às políticas de atenção à mulher, que determinam o
atendimento às urgências e emergências obstétricas em qualquer instituição de
pronto atendimento, e à consolidação da Rede Cegonha, que preconiza o
acolhimento com classificação de risco nos serviços de atenção obstétrica e neonatal
(MS, 2005a; 2011).
Nesse sentido, faz-se pertinente e indispensável o desenvolvimento de
profissionais com competência específica para o fortalecimento do acesso e da
resolutividade nos serviços de urgência e emergência que atendam mulheres no
período de gravidez.
Ainda, o ensino das competências relacionadas à formação em classificação de
risco e ao desenvolvimento profissional é de grande importância e se faz necessário
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durante a graduação em enfermagem, pois tem o potencial de estimular o exercício
da competência "educação permanente" estabelecida nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação em enfermagem. Assim, favorece a formação de
enfermeiros comprometidos com a sua própria educação, capazes de aprender a
aprender, de aprender com os outros e de aprender trabalhando.
A análise dos depoimentos sobre desenvolvimento do trabalho em
classificação de risco permitiu desvendar como se dá a consulta da gestante na
classificação de risco
Para trabalhar na área de classificação de risco em urgência e emergência, o
enfermeiro precisa ter experiência profissional e conhecimento técnico, ainda que de
outras áreas diferentes da urgência e emergência. Porém, no que diz respeito ao
atendimento de gestantes, o conhecimento específico sobre pré-natal é condição
fundamental para conduzir a consulta e executar a classificação de risco dessas
pacientes.
O acolhimento da gestante na classificação de risco desvendou competências
que facilitam a comunicação entre o enfermeiro e a gestante e revelam atitudes que
não se restringem apenas à mulher, mas à sua família e acompanhantes, outros
pacientes atendidos no serviço.
As competências relacionadas ao acolhimento e julgamento clínico requerem
conhecimentos e habilidades específicos da área obstétrica e subsidiam a tomada de
decisão do enfermeiro na classificação de risco. As competências relacionadas à
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tomada de decisão requerem habilidades cognitivas como interpretação e avaliação
de informações e priorização de atendimento para os casos mais graves.
Nesse

sentido,

a

aplicação

das

competências

geradas

a

partir

do

desenvolvimento do trabalho na classificação de risco no ensino de enfermagem,
especificamente na área de obstetrícia, justifica-se pelo vasto conhecimento,
habilidades e atitudes diretamente ligados à essa área. Por isso, pode favorecer a
formação de enfermeiros ativos e capazes de se inserir no SUS como profissionais
habilitados a atender gestantes tanto na atenção básica como na urgência e
emergência.
De maneira semelhante, tendo em vista a exclusividade de atuação do
enfermeiro no trabalho de classificação de risco e sua colaboração na área de saúde
da mulher, as competências levantadas nesta investigação podem contribuir para o
ensino de obstetrícia e de urgência e emergência, no sentido de formar enfermeiros
com competência para esse atendimento, visando alta performance e desempenho
profissional resolutivo, humanizado e de qualidade.
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ANEXOS

ANEXO A - PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CASSIFICAÇÃO DE RISCO EM
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS
Avaliação de Enfermagem - Acolhimento/HC
O uso de protocolos facilitará a tomada de decisões e visam oferecer
informações sobre avaliação dos paciente, procedimentos diagnósticos
auxiliares bem como, agilizar as intervenções médicas e de enfermagem que
se fizerem necessárias. Assim, criou-se o ABCDE da enfermagem, ou seja:
QPD: Queixa principal e duração
Antecedente mórbido e medicamentoso
Sinais vitais e exame físico sumário
Exames de apoiário
Conduta: Classificação de risco

As avaliações deverão ser feitas de forma sistemática e sumária contendo:
• Situação / Queixa / Duração (QPD)
• Breve Histórico (relatadas pelo próprio paciente, familiares, ou testemunhas)
ANOTAR SINTOMAS E NÃO DIAGNÓSTICO MÉDICO
• Antecedentes mórbidos e familiares relacionados queixa
• Uso de Medicações
• Verificação de Sinais Vitais

ATENÇÃO: A ENFERMAGEM NÃO TRABALHA COM DIAGNÓSTICO MÉDICO,
SÓ COM SINTOMAS.
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Urgências Clínicas

A- Hemodinâmica :

Crise hipertensiva

Hipovolêmia

Distributivo
♦ Estado de choque

Obstrutivo
Cadiogénico
Séptico

B-Vascular:
♦ Oclusão arterial
♦ Aneurisma de aorta abdominal
C-Insuficiência Respiratória Aguda:
♦
♦
♦
♦
♦

Dispnéia
Taquipnéia
Bradipnéia
Ritmo respiratório irregular
Hipoxemia ( cianose)

D. Dispnéia Aguda :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Bronquite crônica descompenssada
Asma brônquica
Pneumotórax espotâneo
Embolia pulmonar
Afogamentos
Edema pulmonar

E-Intoxicações Agudas :
♦ Abdome agudo
♦ Hemorragia digestiva
F-Urgências Psiquiátricas:
♦ Tentativa de suicídio
♦ Agitações agudas
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Estados confusionais
Crise maníaca
Crise de angústia
Crise de tetania
Etilismo agudo
Abstinência alcóolica
Overdose toxicomaníacas
Abstinência de drogas

G. Durante a gravidez:
♦ Metrorragia
♦ Parto pré - maturo
♦ DHEG (doença hipertensiva específica da gravidez)
H. Pós – Parto:
♦ Abscesso de seio ( mastites)
♦ Hemorragias
♦ Depressão
I. Extragravídico sobrevem durante a gravidez:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Litíase renal
Asma
Hipertensão sem aclampsia
Epilepsia
Cardiomiopatia
Apendicite

J. Urgência Ginecológica fora da gravidez:

-

hemorragias intra – peritoneais
torção e necrose
infecção genital
Metrorragias

* Dor pélvica
* Hemorragia
L -Politraumatizado
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EMERGÊNCIA MÉDICA

DOR TORÁCICA

Imediatamente à reanimação para avaliação e conduta do Pronto Socorrista para
afastar IAM.

FATORES DE RISCO –
123456-

Idade >= 40 anos;
Diabético
Hipertensão arterial
Obesidade
Sedentarismo
Tabagista crônico
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Classificação de Risco
VERMELHO -Alta Prioridade - Emergência Atendimento Imediato“ Risco iminente de morte” – Sala de Reanimação do Pronto SocorroSERUPE

AMARELO - Média Prioridade - Urgência
Pronto Atendimento PS - Médio Risco - SERUPE
(espera em até 30 munutos)

VERDE - Baixa Prioridade - Urgência
Pronto Atendimento PS - SERUPE
(Espera de mais de 30 minutos)

CINZA - Muito Baixa Prioridade - CAIS
Atendimento na urgência da rede básica

AZUL - Sem Prioridade - Consulta
Rede Básica ou SAMIS/HC
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO CEROF
SETOR DE ACOLHIMENTO

AVALIAÇÃO GERAL
Anamnese
Motilidade: para cima, para baixo e para as laterais.
Campo visual de confrontação: colocar o paciente em frente e fazer com que ele
siga o seu olhar.
Exame pupilar.
URGÊNCIAS MAIS COMUNS:
Situação/Queixas
• Corpo estranho de cornéa
• Corpo estranho na pálpebra
• Laceração de globo ocular
• Laceração de pálpebra

•

Trauma ocular contuso fechado
• Hifema (sangue antes do cristalino/iris)
• Fratura de órbita.
URGÊNCIA
Relativa: não corre risco de vida (ou de perder a visão).
Absoluta: corre risco de vida (de perder a visão), é a emergência.
2- Haverá médico plantonista na unidade do CEROF diariamente nos seguintes
horários:
- 07:00 às 23:00 hs
13:00 às 18:00 h
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No horário entre às 11:00 h e 13:00 e à partir das 18:00 `as 19:00 estarão
escalados médicos plantonistas de sobre–aviso, que serão contactados de acordo
com a caracterização do paciente pelo serviço de enfermagem do CEROF(ficha
vermelha, amarela ou verde)
Das 23:00h ás 07:00 hs estarão escalados médicos plantonistas de sobreaviso, que
serão contactados pela equipe de segurança do CEROF.
Esta equipe fornecerá ao médico plantonista uma breve anamnese do quadro do
paciente. Caso o paciente se enquadre nas situações de ficha vermelha o médico
plantonista irá fazer o atendimento na mesma madrugada. Casos classificados como
ficha verde serão atendidos no dia seguinte no primeiro horário da manhã. Excluindo
perfuração ocular, que será visto na mesma madrugada.
3- VERMELHA: Atendimento imediato
Situação/Queixas
Oclusão da artéria da retina: o paciente não sente dor, é difícil diagnosticar, mas é
raríssima.A perda da visão e súbita;
Queimadura química: queimaduras por qualquer produto químico como kboa, cola,
leite de plantas, thiner, gasolina, solução de bateria, cera, tintas, etc...
OBS: Orientações sobre o que fazer na triagem:
Mesmo que o paciente diga que já lavou, peça para que lave abundantemente com
água corrente ou soro fisiológico por várias vezes até que o oftalmologista chegue;
•

Glaucoma Agudo: dor intensa com +- 6 horas de evolução, hiperemia, diminuição
da visão, o paciente apresenta face de sofrimento, que muitas vezes vem
acompanhada de náuseas e vômitos.

OBS: Diferente do glaucoma simples que os sintomas são mais leves, o paciente
refere que já usa algum tipo de colírio, que já faz algum tipo de tratamento e que a
dor já dura alguns dias. esse não é emergência!
4- AMARELA : Espera de no máximo 30 minutos:
Situação/Queixas
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•

Dor lacinante nos olhos com baixa súbita de visão associada a náuseas e vômitos
concomitantes, iniciados há menos de 4 horas;

•

Hemorragia incoercível (que não está contida) após trauma. Neste item não se
enquadra olho vermelho, hemorragia que já cessou ou outro tipo de
sangramento ocular já controlado;

•

Dor ocular intensa de causa desconhecida
Corpo estranho há menos de 12 horas
Perfuração de olho: é cirúrgico, mas não é emergência: Orientar jejum de mais
ou menos 6 horas, pois poderá ser operado no dia seguinte.

5- VERDE : Podem aguardar mais de 30 minutos
• Corpo estranho;
• Conjuntivites ou suspeitas de conjuntivites em geral: que esteja ou não em
tratamento;
• Tumores oculares;
• Hórdéolo;
• Calázio;
• Pterígio com sinais de infecção:
• Deslocamento de Retina;
• Trauma ocular (soco, cotovelada, bolada)
• Queimadura por solda elétrica;
• Outras hemorragias oculares;
• Casos cirúrgicos operados aqui no HC com recidiva sintomática ou piora do
quadro;
OBS: Pacientes com relato de perda de retorno deverão ser avaliados e se houver
indicação de urgência encaminhar ao CEROF para atendimento, se não forem
constatados sintomas de urgências encaminhar ao CEROF para remarcação de
retorno.
•

Úlcera de córnea;
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OBS: Todas as urgências com classificação verde, principalmente após 23:00 hs
deverão ser orientadas a retornar no dia seguinte. Caso em que o paciente esteja
com dor, orentá-lo a tomar qualquer analgésico que ele já seja acostumado a tomar.
6- CINZA/ AZUL: Encaminhamento ao cais de urgências e emergências e/ou
agendamento de consultas no mais e rede básica;
• Cefaléia acompanhada de dificuldade visual;
• Dor nos olhos de longa data (há mais de 1mês );
• Óculos fraco;
• Pterígio não inflamado (membrana no canto dos olhos);
• Catarata;
• Estrabismo (olhos tortos ) há mais de 15 dias;
• Glaucoma sem dor: já tratado anteriormente.

OBS:
A-Em qualquer caso de dúvida o médico plantonista deve ser contactado para
direcionar o caráter de atendimento que será prestado, para o melhor funcionamento
da unidade de pronto socorro e melhor atendimento ao paciente.

Universidade Federal de Goiás
Hospital das Clínicas

CEROTO
Centro de Referência em Otorrino do Pronto Socorro/HC.

Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência com Classificação de
Risco do CEROTO/HC

Setor de Acolhimento
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1- Horário de funcionamento: 2° a 6° feira, não funciona a noite, fins de semana e
feriados;
2-Característica do serviço: O ceroto é um serviço que funciona no

PS/HC e

atende urgências/emergências de otorrinolaringologista, de acordo com a
classificação de risco preconizada pelo Qualisus/Ministério da Saúde;
3-Toda criança até 14 a 11 meses deve ser atendida primeiramente pelo Serupe e
posteriormente pelo Ceroto, se necessário:

3- Vermelha: atendimento imediato;
Situação/Queixas:
•

Perfuração timpânica, principalmente após acidentes traumáticos e com
sangramento.com menos de 3 horas;

4- Amarela: atendimento com espera de até 30 min;
Situação/Queixas:
• Perfuração timpânica, principalmente após trauma com sangramento,entre 3 a 12
hs do ocorrido;
Otites graves com febre alta (acima de 39º ) e secreção purulenta, principalmente
adultos, (crianças devem ser encaminhada ao Serupe) há menos de 12 horas;
Corpo estranho no nariz, garganta e ouvido, com presença de milíase ou sintomático
grave (dispnéia) no momento;
Epistaxe abundante com PA sistólica menor que;
OBS: Os casos de epistaxe devido hipertensão deverão ser encaminhados ao clínico
primeiro, a menos que venha encaminhado ao otorrino.

5 - Verde: atendimento com espera de mais de 30 min;
Perfuração timpânica com ou sem sangramento há mais de 12 horas;
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• Corpo estranho no nariz, garganta e ouvido, inclusive crianças, assintomáticos no
momento;
• Fratura no nariz;
• Dor de ouvido moderada com presença ou não de secreção purulenta, com ou
sem febre;
•

Otites e otalgias de diversas formas há menos de 2 dias, a mais de 2 dias –

encaminhar ao cais.
• Emergências odontológicas, encaminhar a rede básica;
∗ OBS: Todos casos de otites e otalgias de crianças encaminhar ao Serupe,
inclusive corpos estranhos.

6-Cinza/Azul: Encaminhamento aos cais de urgência e emergência e/ ou agenda
mento de consultas no samis e rede básica
Situação/Queixas:
• Otites e otalgias de diversas formas há mais de 2 dias;
• Emergências odontológicas;
• Queixas de diminuição auditiva;
• Quadros de adenóide;
• Otalgias originadas de entrada de água no ouvido;
• Problemas auditivos congênitos.

•

OBS: todos os casos de que forem classificados com vermelho e amarelo e
não tiver otorrino no momento devem ser encaminhados ao clínico/PS;

• Os casos de otorrino classificados como verde não tendo otorrino deverão ser
encaminhados por escrito e orientados a vir no dia seguinte pela manhã;
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• Os casos com classificação verde nos fins de semana e feriados,que ultrapassar
de 24 horas de atendimento do CEROTO, encaminhar aos cais de emergência.

Universidade Federal de Goiás
Hospital das Clínicas
Setor de Acolhimento com classificação de Risco

Protocolo para classificação de Risco do Pronto Socorro em Clínica
Médica e Ortopedia
A identificação das prioridades é feita mediante o uso de cores diferentes
no vetor de Atendimento:
1- Vermelho: Prioridade 1- (Atendimento imediato – emergência do HC):
Situação / Queixas:
•

Parada cardiorrespiratória;

•

Politraumatizado grave – lesão grave de um ou mais órgão e sistemas;

•

Queimaduras com mais de 25% de área de superfície

corporal

queimado ou com problemas respiratórios;
•

Trauma Crânio Encefálico grave;

•

Estado mental alterado ou em coma;

•

Comprometimentos da Coluna Vertebral;

•

Desconforto respiratório grave;

•

Dor no peito associado a falta de ar e cianose (dor em aperto, facada,
agulhada com irradiação para um ou ambos os membros superiores,
ombro, região cervical e mandíbula, de início súbito, de forte intensidade
acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos ou queimação epigástrica,
acompanhada de perdas de consciência, com histórico anterior de IAM,
angina, embolia pulmonar, aneurisma ou diabetes; qualquer dor torácica
com duração superior a 30 minutos , sem melhora com repouso);

•

Acidentes: quedas de grandes alturas, traumatismos,

ferimentos por

arma branca e arma de fogo;
•

Cortes contusos com extensão maior que 5cm;
Anexos 104

Mordedura de cachorro com corte acima de 5cm que necessitar de
aproximação de bordas;
•

Perfurações no peito, abdome e cabeça;

•

Desmaios com menos de 30 minutos com sintomas associados;

•

Crises convulsivas inclusive pós – crise, com sinais de alterações;

•

Intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com Glasgow abaixo de
12;

•

Anafilaxia ou reações alérgicas associadas á insuficiência respiratória;

•

Tentativas de suicídio com sintomas importantes;

•

Possível aspiração;

•

Possível contusão pulmonar pós acidentes, na presença de hemoptise;

•

Quase afogamento;

•

Cólica renal intensa acompanhada de sudorese;

•

Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alteração
de sinais vitais ( taquicardia ou bradicardia, hipertensão ou hipotensão,
febre);

•

Coma a esclarecer;

•

Coma alcoólico;

•

Pacientes violentos, não embriagados;

•

Situação de violência física com lesão corporal, há menos de 12 horas;

•

Dor torácica intensa;

•

Diabético apresentando sudorese, alteração de estado mental, visão turva,
febre, vômitos taquipnéia, taquicardia( HGT > 300 mg/dl < que 70mg/dl;

•

Estados de pânico, overdose;

•

Historia recente de melena ou hematêmese ou enterorragia com PA
sistólica > 12, ou FC> 120;

•

Acidentes biológicos profissionais ocorridos no HC; .

•

Náuseas / vômitos e diarréias persistente com sinais de desidratação
grave – letargia , mucosas ressecadas, turgor pastoso, alteração de sinais
vitais;

•

Hipertensão com sintomatologia de encefalopatia(dispéia, alterações de
consciência, cefaléia intensa):PA sistólico> que 14 e/ou diastólico>10;
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•

Fraturas angulada e luxações com comprometimento neuro- vascular ou
dor intensa;

•

Fratura exposta de qualquer membro;

•

Acidentes vasculares com perca de membro.

2-Amarelo: Prioridade 2 – (Médio risco do PS/HC) espera de no máximo 30
minutos:

Situação/ Queixas:
•

Funcionários do HC,independente de seu horário de trabalho;

•

Alterações de sinais vitais em paciente sintomático;

•

Infecções graves – febre, exantema petequial ou púrpura,

alteração do

nível de consciência;
•

Acidentes com veículos motorizados acima de 35 km/h;

•

Vitimas de acidente ou atropelamento;

•

Possível contusão pulmonar pós aciedente sem hemoptise;

•

Fraturas da costela principalmente pós acidente, com quadro de dispnéia;

•

Lombalgia intensa acompanhada de sudorese;

•

Cortes contusos com extensão menor que 5cn;

•

Forças de desaceleração tais como quedas ou em explosões;

•

Perda de consciência, mesmo que momentânea, após acidente;

•

Negação violenta das óbvias injúrias graves com pensamentos de fugas e
alterações de discurso e, ocasionalmente, com respostas inapropriadas;

•

Pacientes da oncologia/HC ( menos mama e gineco) com quadro de
descompensação grave a moderada;

•

Cefaléia

intensa

de

início

súbito

ou

rapidamente

progressiva

,

acompanhada de sinais ou sintomas neurológicos , parestesias, alterações
do campo visual, disfagia, afasia;
•

Queixas de paresias com alterações de sinais vitais (principalmente PA
sistólica > que 12 e/ ou diastólica > que 8);

•

Alteração agudas de comportamento – agitação, letargia ou confusão
mental;
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•

Crise asmática com hipoxemia ou dispnéia;

•

Histórias de desmaios a menos de 2 horas pouco sintomático no
momento;

•

Epistaxe com alteração de sinais vitais(hipertensão)

•

Pacientes com distúrbios de comportamento com agressividade;

•

Lesões por animais peçonhentos com alterações de sinais vitais;

•

Surgimento de petéquias;

•

Diabéticos com sintomas de sudorese, cansaço, tremores e outros com
HGT entre 100 mg/dl e 300 mg/dl;

•

Pós crises convulsivas sem sinais de alterações de consciência nas ultimas
24 horas com sintoma inerentes;

•
•

Hipertensão moderada,(diastólica≥11)sintomnático de leve intensidade;
Luxações e ou fraturas com edema importante e muita dor, que tenha
ocorrido há menos de 3 horas;

•

Vasculites com presença de dor intensa e hiperemia;

•

Úlceras varicosas com presença de sangramento e ou secreção purulenta;

3 – Verde: Prioridade 3 – (Pronto atendimento do PS/HC) – espera de mais
de 30 minutos:

Situação/ Queixas:
•

Politraumatizado com Glasgow entre 13 e 15; sem alterações de sinais
vitais;

•

Trauma cranioencefálico leve sem diminuição do nível de consciência;

•

História de convulsão / pós ictal – convulsão nas últimas 24 horas,
assintomático no momento;

•

Antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos
(diabetes);

•

Queixas de dormência em qualquer membro sem alteração de sinais
vitais;

•

Queixas urinárias: disúrias, poliúrias com febre.

•

Desmaios com mais de 2 horas, no momento assitomático;
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Intoxicação exógena sem alteração de sinais vitais, Glasgow de 15;
•

Suspeita de intoxicação, assintomáticas no momento;

•

Idade superior a 60 anos com anorexia e caquexia, com outros sintomas
associados;

•

Febre alta (38/40ºC) sem sintomas asssociados e / ou com vômitos;

•

Diarréia e/ou vômitos com sinais de desidratação moderada;

•

Queixas respiratórias(dispnéias) de pequena intensidade ou tosse há mais
de três semanas: ao programa de tisiologia pela manhã, ou ao cais, caso a
tisiologia não esteja funcionando;

•

Diabético com sintomas leves (ou assintomáticos) com HGT entre 120 á
300 mg/dl;

•

Estado febris ( 37.1º a 37.9º com presença de tosse e estertores;

•

Retornos com período inferior a 24 horas devido a não melhora do
quadro, atendidos no PS-HC, inclusive com resultados de exames: o
paciente deverá ter solicitação do retorno por escrito;

•

Hipertensão em tratamento e sintomático no momento de leve
intensidade( diastólica ≤11 );

•

Diarréias com sinais leve de desidratação;

•

Edemas importantes;

•

Gripes com febre, com tosse e com estertores;

•

Óbitos no local da ocorrência;

•

Luxações e/ou fraturas com edema e dor moderados, que tenha mais de
24 horas do ocorrido;

•

Pacientes com retorno sintomático de q.q fraturas ou luxações e que
tenham sido atendidos no P/HC;

•

Retornos assintomáticos de ortopedia e/ou troca de gesso dos pacientes
atendidos no PS/HC: encaminhar ao Ambulatório de Ortopedia;

•

Vasculites com presença de dor moderada e pouca hiperemia;

•

Úlceras varicosas com infecção, principalmente se estiver em tratamento
no HC;

•

Retornos sintomáticos após tratamento no HC sem apresentar melhora;
OBS:
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A - Todos os pacientes que pertencem aos programas do HC deverão ser
preferencialmente encaminhados ao PS/HC,com exceção da restrição a
classificação verde no dia, e deve- se anotar no vetor de atendimento,
pertence ao programa “ tal “do HC;
B - A família do funcionário do HC (pai, mãe, esposa, e filhos) e demais
servidores da UFG têm atendimento preservado de acordo com a
classificação de risco preconizada no serviço.

4 – Cinza: Prioridade 4 – (Encaminhamento aos cais de urgência da rede
básica de saúde)

Situação/ Queixas:
•

Deficientes físicos, assintomáticos ou com queixas variadas há mais de
três dias;

•

Impossibilidade de deambulação, por problemas crônicos com algum
sintoma há mais de três dias com piora do quadro;

•

Queixas genitais (feridas, secreções) que sugerem DST;

•

Queixas urinárias : disúrias, poliúria sem febre;

•

Asma fora da crise;

•

Enxaqueca – pacientes com diagnostico anterior de enxaqueca;

•

Dor de ouvido moderada a grave com presença ou não de secreção
purulenta ou com mais de 24 horas;

•

Dor abdominal sem alteração de sinais vitais;

•

Sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal leve;

•

Vômitos e diarréia sem sinais de desidratação;

•

História de convulsão sem alteração de consciência;

•

Distúrbios neurovegetativos;

•

Emergências odontológicas: fraturas dentais, feridas na boca;

•

Abcessos (lesões infectados de pele) pequenos sem presença de febre;

•

Dor leve no baixo ventre com suspeitas de gravidez;

•

Suspeita de dengue.
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•

Idade superior a 60 anos com anorexia e caquexia, sem sintomas
associados;

•

Mordeduras de cachorro com corte menor que 5cm;
Diabético assintomático no momento, com HGT entre 80mg/dl

a

120mg/dl;
•

Situação de violência física com lesão corporal há mais de 72 horas;

•

Estados febris (37.1º a 37.9º) sem presença de tosse e/ou estertores;

•

Luxações e/ou fraturas ( suspeita) há mais de 7 dias do ocorrido;

•

Retorno sintomático, de q.q fratura ou luxações, que o paciente não tenha
sido atendido no HC, encaminhado ao local de origem;

• Problemas vasculares de longa data ( há mais de um mês) assintomáticos
no momento;
• Solicitações de e/ou realização de exames para concurso público.

5 - Azul: Não Urgência (Agendamento de consultas no SAMIS e REDE básica)
Situação/ Queixa:
•

Queixa crônicas sem alterações agudas;

•

Procedimentos como: curativos, trocas ou requisições de receitas médicas,
avaliação de resultados de exames, solicitações de atestados médicos;

•

Manchas na pele (exceto petéquias);

•

Transtornos mentais crônico sem agudização;

•

Diminuição da ingesta alimentar (pacientes que não comem);

•

Emagrecimentos há vários dias;

•

História de hipertensão em tratamento sem sinais de descompensação;

•

Dor óssea e articulares crônicas se agudização;

•

Solicitação de exames ante/HIV ou qualquer exame de rotina;

•

Pacientes doadores de sangue, para consultas de check-up;

•

DM em tratamento sem sinais de descompensação ou suspeita de DM
para diagnóstico;

•

Avaliação de resultados de exames não realizados no PS/HC.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA GINECO/OSTETRÍCIA DO HC/UFG
SETOR DE ACOLHIMENTO
1- Horário de funcionamento:
O serviço funciona 24 horas ininterruptamente.
2- Características do serviço.
O serviço é destinado ao atendimento de urgências e emergências
ginecológicas e obstétricas, de acordo com a classificação de risco preconizada
pelo Qualisus/Ministério da Saúde.

3- VERMELHA : Atendimento imediato
SITUAÇÃO/QUEIXAS:
• Trabalho de parto em período expulsivo .
• Trabalho de parto prematuro:
• Suspeitas de aborto com sangramento abundante;
• Gestantes diabéticas com quadro descompensado;
• Sangramento vaginal intenso com alteração de sinais vitais, gravidez
confirmada ou suspeita;
• Gravidez com traumatismos e hemorragias abudantes;
• Trabalho de parto com contrações seguidas;
OBS: Todas as gestantes deverão ser atendidas independente de onde estão
fazendo pré – natal.
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• Gestante, com ou sem trabalho de parto, com cefaléia e história de hipertensão
em acompanhamento e
•

tratamento antihipertensivo, com edemas;

Pacientes da oncologia/HC (mama e gineco) com descompensação grave.
OBS: Pacientes em caso confirmados/ suspeitos que não estejam em
tratamento no HC deverão ser encaminhados ao Hospital Araújo Jorge ou cais de
emergência, para atendimento de emergência ou marcação de consultas,
conforme o caso.

4- AMARELA: Atendimento com espera de até 30 min .
SITUAÇÃO/QUEIXAS:
• Mulheres em situação de violência sexual com sangramento;
• Sangramento vaginal moderado com gravidez confirmada ou suspeita instável;
• Gravidez com traumatismo e hemorragias moderadas;
• Amniorrex;
• Aborto confirmado (feto morto) com sangramento: ver se tem USG;
• Pacientes da oncologia/HC (mama e gineco) com quadro de

descompensação

moderado;
• Metrorragias ( não grávidas) importantes com alteração de hemograma;
• Metrorragias importantes das pacientes que pertencem aos programas do HC (
climáterio).

5- VERDE: Atendimento com espera de mais de 30 min
SITUAÇÃO/QUEIXAS:
•

Gestantes com complicação de gravidez,com ou sem hemorragia; Gestantes
sintomáticas com infeção urinária, dor no BV, febre, cefaléia, gripes com
estertores e outros, com ou sem hemorragia;

•

Hiperêmese gravídica;

•

Bartholinite (Glândula de Bartholin) graves com edema importante

e

presença de secreção purulenta;
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•

Bartholinite simples sem edemas/ sem secreção purulenta: só com
encaminhamento do cais.

•

Infecções puerperais ( cesárea/ parto normal) independente onde tenha sido
realizado o parto;

•

Aborto confirmado ( feto morto) sem sangramento: ver se tem USG;

•

Pacientes para pré – natal de alto risco: só com encaminhamento por escrito;

•

Complicações de cirurgias ginecológicas realizadas no HC;

•

Suspeitas de aborto com ou sem sangramento: ver se tem USG.

•

Dor no baixo ventre com suspeita de gravidez com ou sem

•

Suspeitas de aborto com ou sem sangramento: ver se tem USG.

•

Mulheres com forte dor abdominal e no baixo ventre acompanhada de excesso

sagramento;

menstrual;
•

Gestantes com solicitações urgentes de USG, CTG : ligar na Maternidade antes
para ver a possibilidade da realização do exame;

•
•

Mastites severas com presença de febre e secreção purulenta;
Pacientes da Oncologia /HC ( mama e geneco) em quadro de descompensação
leve.

6- CINZA/AZUL:
SITUAÇÃO/QUEIXAS:
•

Mulheres com suspeita de gravidez, as sintomáticas;

•

Cólicas menstruais de qualquer intensidade com fluxo menstrual normal;

•

Solicitação de consulta e/ou exame pré-natal;

•

Dor no baixo ventre com suspeita de gravidez sem sangramento;

•

Mastites simples sem febre;

•

Complicações de cirurgias ginecológicas de qualquer natureza realizadas em
outro hospital: orientar retorno ao hospital /médico de origem que realizou o
procedimento;

•

Metrorragias ( não grávidas ) moderadas clinicamente estáveis assintomáticas;

•

DST de qualquer origem ou intensidade.
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AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS VISANDO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
1- Pergunte: motivo da consulta: registre em poucas palavras a queixa
guia e sua duração.
2- Verifique se existem sinais gerais de perigo:
Pergunte: a criança consegue beber ou mamar no peito?
Pergunte: a criança vomita tudo o que ingere?
Observe: verifique se a criança está letárgica ou inconsciente.
Observe: a criança lhe parece dispnéica?
3- Conforme a queixa avalie:
Relato de acidente: tipo e tempo decorrido. Há sintomas?
Relato de vômitos ou diarréia: presença desses sintomas nas últimas
12 horas.
Relato de “gripe“ ou tosse: a criança parece ter dificuldade para
respirar?
Relato de febre. Pergunte se a criança parece febril no momento?
4-Avalie o estado geral da criança: tetárgica ou inconsciente?Inquieta ou
irritada? Fácies de sofrimento? Registre, mesmo que lhe pareça bom
estado geral.
5- Há relato de doença de base? Registre.
Observações:
Prefira o uso de palavras chaves.
Registre também a ausência de sinais de perigo,
Sua impressão do estado geral é muito significativa e pode ser
abreviada: BEG, REGULAR, GRAVE.
Exemplos:
•

Vômitos e febre há 2 dias. Sem vômitos nas últimas horas, afebril.
Regular.

•

Tosse e febre. Irritada, febril no momento, dispnéica, apática. GRAVE.

•

Queda há 30 min. Assintomática no momento. BEG, tranqüila.

•

Portadora de anemia falciforme com dor e fácies de sofrimento.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SERUPE
SETOR DE REFERÊNCIA EM URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS
PROTOCOLO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
(crianças menores de 12 anos)
SETOR DE ACOLHIMENTO

1- Vermelho: Prioridade 1- ( atendimento imediato- emergência)

Situações /Queixas:
•

Convulsões no momento ou há poucas horas;

•

Acidentes: politraumatismos, intoxicações, queimaduras, ferimentos, etc.;

•

Crianças intensamente dispnéicas;

•

Crianças com vômitos no momento
ou nas últimas 6 horas;

•

Crianças com dor intensa;

•

Quadros hemorrágicos;

•

Desidratação grave;

•

Crianças com estado geral comprometido;

•

Crianças diabéticas com sinais de descompensação – vômitos, sonolência,
lipotímia, etc.;

•

Queixas respiratórias (dispnéia, taquipnéia, tiragem sub ou intercostal, estridor
em repouso, batimentos das asas do nariz em crianças < de 2 meses );
principalmente em crianças malformadas e/ou com outras doenças de base( ex:
encefalopata);

•

Rigidez de nuca, abaulamento de fontanela;

•

Transtornos mentais agudos;

•

Crianças ou adolescente vitimizados. Estes casos devem ser acompanhados
pela assistente social do acolhimento;
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•

Situação de violência: física, sexual e psicológica ( negligência, lesão corporal,
abuso sexual) há menos de 3 horas;

2- AMARELO: Prioridade 2 - (pronto atendimento) – espera de até 30 minutos
Situações /Queixas:
•

Filhos de funcionários do HC: independente do horário dos pais

•

Lesões por acidentes com animais com sintomatologia e menos de duas horas
do ocorrido;

•

Suspeita de intoxicações, sintomática no momento;

•

Diarréia com sinais de desidratação moderada ou leve;

•

Corpo estranho em nariz, garganta ou ouvido, com sintomatologia;

•

Surgimento agudo de petéquias;

•

Situação de violência: física, sexual e psicológica (negligência, lesão corporal,
abuso sexual) há mais de 3 hs;

•

Queixas respiratórias de média intensidade,dispnéias moderadas;

•

Febres (38º a 39º) isolada e/ou sintomático no momento;

•

Edemas importantes;

• Gripes com febre, com tosse e com estertores.
• Crianças com trauma que necessitem de sutura, ou avaliação
• ortopédica devem ser avaliados no SERUPE;
• Pacientes portadores de doenças crônicas ( anemia falciforme, nefropatas,
desnutridos, dabéticos, neuropatas) que estejam sintomáticos no momento;

3- VERDE: Prioridade 3 - (encaminhamento para cais de urgência da rede básica
de saúde)

Situações /Queixas:
•

Não ingesta hídrica e alimentar;

•

Lesões infectadas de pele;

•

Estado febril: 37.1ºa 37º isolados e/ou assintomáticos no momento;

•

Transtornos mentais em crise leves;

•

Queixas respiratórias de pequena intensidade;
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•

Diarréia e/ou vômitos com sinais leves de desidratação;

•

Gripes com febre, sem tosse e sem estertores;

•

Suspeita de dengue;

•

Corpo estranho no nariz, garganta ou ouvido, que não causem sintomatologia
no momento ( devido angústia da mãe );

•

Relato de dor aguda, sem dor no momento;

•

Suspeita de intoxicações, assintomática no momento;

•

Otalgias com secreção purulenta e/ou febre;

•

Lesões por acidentes com animais, assintomáticos no momento e com mais de
duas horas do ocorrido.

• OBS:

A–

Os

filhos

de

funcionários

da

UFG

terão

o

atendimento

preservado de acordo com a classificação de risco no setor;
B -Os filhos do demais parentes de funcionários do HC ou da UFG deverão ser
avaliados e encaminhados conforme a classificação de risco preconizada
no serviço

4 - Azul: Não Urgência (Agendamento de consultas no SAMIS e REDE básica)

Situação/ Queixa:
•

Queixa crônicas sem alterações agudas;

•

Procedimentos como: curativos, trocas ou requisições de receitas médicas,
avaliação de resultados de exames, solicitações de atestados médicos de
qualquer natureza;

•

Manchas na pele (exceto petéquias);

•

Transtornos mentais crônico sem agudização;

•

Diminuição da ingesta alimentar (crianças que não comem);

•

Emagrecimentos há vários dias/meses;

•

Dor óssea e articulares crônicas sem agudização;

•

Solicitação de exames de rotina;
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•

Crianças assintomáticos para consultas de rotina;

•

Outros sinais e sintomas considerado que não apresente desidratação e/ou
dispnéia;

•

Queixas ou sinais relativos ao crescimento e desenvolvimento;

•

DM em tratamento sem sinais de descompensação ou suspeita de DM para
diagnóstico;

Avaliação de resultados de exames não realizados no PS/HC.
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ANEXO B - MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO COM AVALIAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, GOIÁS, 2011.
Classificação de Risco segundo Prioridades
PRIORIDADE 1: VERMELHO
ALTO RISCO DE VIDA:
Atendimento e encaminhamento imediato ao serviço de emergência.
· Parada cardiorrespiratória;
· Dor torácica aguda de inicio súbito com irradiação, acompanhada de sudorese,
náuseas, vômitos, dispnéia, cianose e/ou qualquer dor torácica com duração superior
a minutos, sem melhora com repouso;
· Cefaléia intensa de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de
sinais ou sintomas neurológicos, (parestesias, alteração do campo visual, dislalia,
afasia) com ou sem alteração dos sinais vitais;
· Trauma crânio encefálico com Escala de Coma de Glasgow < 8 (inconsciência,
dificuldade respiratória, vômito, otorragia e/ou crise convulsiva);
· Trauma raqui-medular;
· Trauma de face com sangramento ativo e/ou Escala de Coma de Glasgow ≤ 12;
· Trauma torácico associado a desconforto respiratório;
· Politraumatizado grave com Escala de Coma de Glasgow ≤ 12 ;
· Fratura exposta e/ou trauma fechado de ossos longos e pelve;
· Politraumatizado com sinais de choque (hipotensão, taquicardia, sudorese,
taquipnéia);
· Crise hipertensiva PA Sistólica ≥240 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 130 mmHg sem
sintomatologia;
· Hipotensão PA sistólica < 80 mmHg;
· Perda de consciência, escala de coma de Glasgow < 8;
· Desconforto respiratório grave (dispnéia, taquipnéia, tiragem sub ou intercostal,
estridor em repouso, batimentos das asas do nariz em crianças < 2 meses).
· FR > 31ipm com comorbidades;
· FR > 36 ipm sem comorbidades;
· Crise convulsiva – inclusive pós-crise imediata (menor de 2 horas);
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· Ferimento por arma de fogo;
· Ferimento por arma branca;
· Sangramentos abundantes não controláveis;
· Hematêmese/melena/enterorragia associado a sinais de choque;
· Intoxicações exógenas com alterações dos sinais vitais e Escala de Coma de
Glasgow ≤14;
· Vítimas de afogamento;
· Obstrução de vias aéreas por corpo estranho;
· Paciente apresentando história importante de alergia, associado a edema de face,
dificuldade respiratória.
· Queimaduras com área corpórea superior a 15% de extensão e/ou queimadura
com comprometimento das vias aéreas superiores;
· Desidratação grave – dificuldade de ingesta hídrica, boca seca, mucosas
ressecadas, letargia.
· Cefaléia intensa acompanhada de rigidez de nuca, abaulamento das fontanelas
(crianças), febre e vômito em jato.
· Paciente diabético descompensado (HGT≥ 270mg/dl) associado a náuseas,
vômitos, hálito cetônico, confusão mental e coma.
· Vítimas de eletrocussão;
· Paciente apresentando HGT ≥ 351 mg/dl e HGT ≤ 50 mg/dl, sem sintomatologia;
· Gestante ou não com história de sangramento vaginal acentuado, dor abdominal e
com alteração dos sinais vitais;
· Gestante com PA sistólica ≥ 160 e ou PA diastólica ≥100 mmHg, sem
sintomatologia;
· Gestante com PA sistólica ≥ 140 e ou PA distólica ≥ 90mmHg associado a cefaleia,
epigastralgia e alterações visuais;
· Adulto com TAX ≥ 40ºC
· Criança com Hipertermia TAX ≥ 37,8ºC com história de convulsão devido febre;
· Criança com TAX ≥ 39,5ºC sem histórico de crise convulsiva associada à febre;
· Adulto com Hipotermia TAX ≤ 30ºC;
· Adulto com FC ≥ 140 bpm ou FC ≤ 50 bpm
· Gestante em trabalho de parto (contrações a cada 2 minutos); ausência de
movimentos fetais; período expulsivo;
· Pós parto imediato (mãe e RN) – Parto no trajeto ou domiciliar.
· Acidente com animais peçonhentos;
· Lesão ocular química aguda;
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· Lesão ocular penetrante;
· Perda total aguda da visão;
· Acidente com material biológico;
· Vítimas de abuso sexual;
· Estados de alteração mental associadas às alterações comportamentais, agitações
psicomotoras, nível de agressividade alterado, discurso delirante, alucinações, mania
de perseguição com risco à própria vida ou à vida de outros;
Observação: Na presença de algum dos sinais anteriores, o ACOLHIMENTO
COM AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO jamais poderá dispensar o
paciente, uma vez que toda unidade de saúde deve prestar suporte básico
a vida e acionar o serviço de telemedicina (192).
PRIORIDADE 2: AMARELO
RISCO DE VIDA EMINENTE
Atendimento rápido. O paciente deverá ser encaminhado imediatamente à
sala de consulta de enfermagem para classificação de risco.
· Politraumatizado com Escala de Coma de Glasgow entre 13 e 15, sem alterações de
sinais vitais;
· Trauma cranioencefálico leve (Escala de Coma de Glasgow entre 13 e 15);
·
Trauma
de
membros
em
idoso/criança/portador
de
necessidades
especiais/gestante/crianças menores de 2 anos com dor intensa (exceto ossos longos
e pelve);
· Luxações com comprometimento neurovascular (dor intensa, edema, cianose,
perfusão tecidual diminuída);
· Dor/ cólica abdominal intensa;
· Dor/cólica lombar intensa;
· Dor torácica moderada com melhora ao repouso;
· Hematêmese e melena sem sinais de choque;
· Epistaxe associada a alteração dos sinais vitais;
· Crise asmática – tosse, sibilos e dispnéia recorrente;
· Paciente apresentando processo alérgico com prurido intenso, bolhas ou eritema
disseminado;
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· Crise hipertensiva (PA Sistólica ≥180 mmHg e ou PA diastólica ≥ 110 mmHg), sem
sintomatologia;
· Hipotensão com PA sistólica < 90 mmHg
· Diabetes descompensada ≥ a 181 mg/dl com sintomas, e ou < 70 mg/dl associado
a sintomas;
· Diabetes descompensada ≥ 251 mg/dl e ≤ 350 mg/dl sem sintomas;
· Tontura associada à náusea, vômito, sudorese, palidez e distúrbio da marcha;
· Diarréia e vômito com sinais de desidratação moderada;
· Lesão apresentando sangramento moderado;
· Dores articulares, petéquias, mialgias, e alteração dos sinais vitais (hipertermia,
taquicardia, taquipneia, hipotensão);
· Convulsão nas últimas 24 horas;
· Gestante com perdas de liquido, metrossístoles (contrações);
· Síndrome de abstinência pós-interrupção abrupta de consumo de álcool e/ ou
outras drogas, com manifestações físicas, com presença de sudorese, taquicardia,
elevação dos níveis pressóricos;
· Intoxicações exógenas sem alteração de sinais vitais e ECG 15;
· Imunodeprimidos com Tax ≥ 37,8;
· Dores agudas, hemorragias bucais, abcessos orais, traumatismos.(protocolo da
odontologia);
· Criança com Hipertermia TAX ≥ 38,5ºC a ≤ 39,4ºC sem história de convulsão;
· Hipotermia TAX ≤ 35ºC;
· Queimaduras com superfície corporal ≥ 10% e ≤ 15 % de extensão sem
comprometimento de vias aéreas, sem alterações hemodinâmicas;
· Lesões lacerantes por animais não peçonhentos;
· Criança com dor intensa com fácies de sofrimento;
· Gestante com PA ≥ 140 x 90 mmHg e < 160 x 100 mmHg, sem sintomatologia;
· Gestante com emêse com sinais de desidratação;
· Gestante com temperatura de 38 a 39,9ºC e/ou dispneia com incursões
respiratórias ≥25 ipm;
· Dispnéia com FR ≥ 25 ipm;
· Criança de 2 meses a 1 ano com FR ≥ 60 ipm a ≤ 69 ipm;
· Criança de 1 a 5 anos com FR ≥ 50 ipm a ≤ 59 ipm;
· Criança > de 5 anos com FR ≥ 40 ipm a ≤ 49 ipm;
· Paciente com temperatura ≥ 39 °C;
· Pacientes de alta periculosidade;
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· Presença de corpo estranho (em cavidades) com sintomatologia.
· Estados de alteração mental associadas a risco moderado de agredir outros, e ou
risco moderado de se agredir;
PRIORIDADE 3 - VERDE
Pacientes em condições agudas (urgência relativa) com prioridades
sobre consultas simples.
· Idade superior a 60 anos, portador de necessidades especiais, imunodeprimidos,
escoltados, crianças menores de 2 anos e gestantes;
· Gestantes com histórico de complicações na gestação;
· Retorno com período inferior a 24 horas devido a não melhora do quadro;
· Lactante apresentando mamas com sinais flogísticos com presença de secreção e
febre;
· Lactante apresentando mamas com ingurgitamento;
· Tumorações evidentes (abscesso);
· Dor de ouvido moderada ou intensa com secreção purulenta, com presença ou não
de tumefação;
· Queixas respiratórias de pequena intensidade com FR > 20 e ≤ 24ipm
· Dor/ cólica abdominal moderada sem alteração dos sinais vitais;
· Dor/cólica lombar, acompanhada de disúria, hematúria, febre, com irradiação ou
não para região abdominal;
· Cefaléia aguda ou subaguda, sem sinais de alerta, associada a náuseas e/ou
vômitos, com presença de foto e fonofobia;
· Insônia associada à recusa de ingesta e débito do autocuidado;
· Lesões por animais não peçonhentos superficiais;
· Lesões infectadas de pele;
· Irritação ocular e prurido;
· Queimaduras recentes apresentando inflamação, infecção e ou dor moderada;
· Paciente apresentando processo alérgico com inflamação local, prurido ou dor leve
se evento recente;
· Edemas de membros em idosos, crianças e gestantes;
· Diarréia e vômito com sinais leves de desidratação;
· Hipertemia em adultos (37,8 a 38,9ºC);
· Criança com TAX ≥ 37 a 37.4ºC (febrícula);
Anexos 123

· Criança com TAX ≥ 37.5 a 38.4ºC (febre);
· Adulto com FC de 100 a 119 bpm;
· Presença de corpo estranho (em cavidades) sem sintomatologia;
· Gestante com disúria e/ou leucorréia vaginal;
· Mulheres apresentando leucorréia e prurido vaginal intenso;
· Leucorréia vaginal, uretral, úlceras genitais associada à dor pélvica;
· Relação sexual desprotegida (Anticoncepção de emergência);
· Unhas encravadas com sinais flogísticos;
· Dor leve em baixo ventre com suspeita de gravidez;
· Diarréia (acima de 4x) sem sinais de desidratação;
· Gestante com êmese sem sinais de desidratação;
· Sintomas Gripais (cefaléia e/ou coriza e/ou febre e/ou mialgia - sem dispnéia);
· Tosse com ou sem expectoração há 3 semanas ou mais;
· Troca de sonda com obstrução _ avaliação do Enfermeiro _ avaliação do
cirurgião/plantonista e prescrição _ enfermeiro da urgência;
· Troca de sonda sem obstrução _ avaliação do Enfermeiro _ avaliação do
cirurgião/plantonista e prescrição _ enfermeiro do ambulatório/ ESF.
PRIORIDADE 4 - AZUL
Pacientes a serem atendidos no ambulatório e/ou E.S.F. com queixas e ou
doenças crônicas, ou pacientes que procuram atendimento com fins de
promoção e prevenção a saúde.
Recomendações - os atendimentos do ambulatório e/ou E.S.F. deverão seguir os
níveis de prioridades, abaixo relacionados, para os agendamentos e atendimentos
nos serviços de apoio diagnóstico e ambulatorial (Farmácia, laboratório, chequinho,
aerosol, curativo, injeção, imunização, etc.) 1. A presença de queixas associadas aos
níveis de prioridades definem a ordem de atendimento.
· Atraso menstrual sem queixas associadas;
· Naúseas sem outras queixas;
· Adulto com edema leve sem alteração de sinais vitais e sem sinais flogísticos;
· Peso baixo ou muito baixo para a idade assintomático (exceto menores de 2 anos);
· Hipertensão arterial crônica sem sinais e queixas de descompensação;
· Diabetes instalada assintomático e ou controle;
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· Lesões não infectadas de pele;
· Corrimento vaginal, corrimento uretral, úlceras genitais assintomático.
· Curativo (sem febre)_ avaliação do Enfermeiro _ ambulatório/ESF;
· Unha encravada sem sinais flogísticos;
· Retirada de ponto;
· Acompanhamento de bolsa família;
· Tosse seca sem outros sintomas associados;
· Solicitação de risco cirúrgico;
· Atestados médicos assintomáticos;
· Relatório médico;
· Pedidos de exames admissionais;
· Solicitação e/ou troca de receita.
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ANEXO C - PROTOCOLO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM
OBSTETRÍCIA E PRINCIPAIS URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS. BELO HORIZONTE, 2010.
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - QUADRO SÍNTESE
Prioridade Máxima - Emergência - Vermelho
Atendimento médico imediato no pré-parto / bloco obstétrico / sala de emergência.
Convulsão em atividade.
• Hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg).
• Taquicardia (≥ 120 bpm).
• Bradicardia (≤ 45 bpm).
• Pele fria, palidez acentuada / perfusão limítrofe, sudorese, pulso fino e síncope
postural.
• Insuficiência respiratória
Incapacidade de falar / Fala entrecortada.
Cianose.
FR ≤ 10 irpm.
FR ≥ 32 irpm.
Respiração agônica / Dispnéia extrema / Fadiga muscular.
Uso de musculatura acessória.
• Alteração do estado de consciência
Não-responsiva / Déficit cognitivo / Confusão mental.
Letargia / Agitação / Paralisia.
Alteração grave de comportamento com risco imediato de violência ou agressão
contra si ou contra outrem.
• Trabalho de parto em período expulsivo.
• Gestante com hemorragia genital e / ou dor aguda (≥ 8 / 10).
• Prolapso de cordão.
• Exteriorização de partes fetais pelos genitais.
• Pós parto imediato (mãe e criança): parto no trajeto ou domiciliar.

Prioridade I - Muito Urgente - Laranja
(Atender em até 10 minutos e encaminhar para consulta médica priorizada)

Gravidez > 20 semanas
Trabalho de parto (contrações a cada 2 minutos).
Queixa de ausência de movimentos fetais nas últi mas 24h.
• Gestante ou puérpera com:
Hipertensão com PA ≥ 160 x 100 mmHg.
Hipertensão com PA ≥ 140 x 100 mmHg e queixa de : cefaléia, epigastralgia e/ou
alterações visuais.
• Febre
Tax ≥ 40 °C ; toxemia; alteração mental importante.
• Doença psiquiátrica com rigidez de membros.
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• Relato de convulsão em pós comicial.
• Dor abdominal aguda, de forte intensidade (8-10/10) na suspeita de gravidez
associada a náusea e/ou vômito e/ou sudorese e/ou sangramento genital.
Prioridade II - Urgente - Amarelo
Atender em até 30 minutos. Encaminhar para consulta médica priorizada. Reavaliar
periodicamente.

Hipertensão em gestante ou puérpera.
PA ≥ 140 x 90 mmHg e < 160 x 110 mmHg.
• Gestante com sangramento genital e / ou dor.
Dor (≥ 4 / 10 e ≤ 8 / 10).
Sem repercussões hemodinâmicas.
• Êmese ou hiperemese.
Sinais de desidratação como: letargia, mucosas secas, turgor pastoso.
• Paciente com ou sem confi rmação de gravidez e puérpera.
Febre (TAX ≥ 38,5 °C e < 40 °C).
• Queixa ligada à amamentação.
Hiperemia, dor e febre.
Sinais de abscesso.
• Situações especiais.
Referenciadas de outras unidades de atendimento, já avaliadas por outro
médico e com diagnóstico de urgência.
Víti ma de violência.
• Paciente não grávida com corrimento genital associado a dor e febre.

Prioridade III - Pouco urgente - Verde
Atender em até 120 minutos. Encaminhar para consulta médica sem priorização.
Informar expectativa do tempo de atendimento. Reavaliar periodicamente.
1. Gestantes com febre.
• TAX < 38,5 °C.
2. Êmese ou hiperêmese.
• Sem sinais de desidratação.
3. Dor abdominal aguda.
• De moderada a leve intensidade (< 4 / 10).
• Sem contrações – avaliar dinâmica uterina.
4. Queixas urinárias.
• Algúria.
• Disúria.
• Febre.
5. Sintomas Gripais.
• Sem dispnéia.
6. Avaliação de Ferida Operatória.
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• Com suspeita de infecção superficial.
7. Sinais de Bartholinite.
8. Gestante do Pré-natal de Alto Risco.
• Sem queixas que demandem atendimento de urgência.
9. Queixas ligadas à Amamentação.
• Ingurgitamento mamário.
• Qualquer difi culdade ligada à amamentação.
10. Gestantes com queixa de perdas de líquido.
11. Risco Social.
• Encaminhar ao Serviço Social (exceto casos de vítima de violência).
• Gestante de Risco Habitual.
• Queixas não sanadas no Centro de Saúde.
• Encaminhamentos do Centro de Saúde, não enquadradas nas situações de
urgência.
• Gestantes escoltadas.

Prioridade IV- Não urgente - Azul
Atender em até 4 horas e informar a possibilidade de encaminhamento para a
Atenção Básica (UBS).

Consultas de baixa complexidade:
Consulta pré-natal de risco habitual sem procura prévia à Unidade básica de
Saúde.
Questões sociais sem acometi mento clínico.
Curativos.
Trocas ou requisição de receitas.
Dor pélvica crônica ou recorrente.
Atraso menstrual sem dor abdominal e/ou sangramento genital (para diagnóstico de
gravidez).
Irregularidades menstruais, hipermenorréia / menorragia sem alteração de
dados vitais, ou seja, sangramento genital que não configure urgência.
Problemas com contracepção oral/injetável.
Retirada de DIU ainda que com fio não visível.
Avaliação cirúrgica.
Reti rada de pontos.
Avaliações de exames solicitados em caráter eletivo.
Exame preventivo.
Solicitação de atestado médico/licença-maternidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Secretaria Municipal de Saúde. Comissão Perinatal. Associação
Mineira de Ginecologia e Obstetrícia. Protocolo do Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia e
Principais Urgências Obstétricas. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2010.
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ANEXO D - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO
HOSPITAL

DAS

CLÍNICAS

DA

UNIVERSIDADE

FEDERAL

DE

GOIÁS.
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ANEXO E - AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE GOIÂNIA,
GOIÁS
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ANEXO F - AUTORIZAÇÃO DA PARA COLETA DE DADOS NO CAIS
CAMPINAS

Anexos 131

ANEXO G - AUTORIZAÇÃO DA PARA COLETA DE DADOS NO CAIS JARDIM
GUANABARA III
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ANEXO H - AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
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ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE

GOIÁS
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APÊNDICES

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO NA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você é convidado a participar de uma pesquisa intitulada “Competências do
Enfermeiro para a Classificação de Risco em Urgência e Emergência Obstétrica”, cujo
objetivo é analisar competências em classificação de risco urgência e emergência obstétrica
do enfermeiro atuante no serviço público de urgência e emergência em Goiânia-GO.
Sua participação na pesquisa é voluntária, sem custos e sem qualquer remuneração.
A qualquer momento você poderá desistir de participar do estudo e retirar seu
consentimento sem prejuízo e penalização alguma.
Você responderá a uma entrevista em que os dados coletados serão gravados e
utilizados somente nesta pesquisa e os resultados divulgados em revistas e eventos,
independente de serem ou não favoráveis. E serão devidamente guardados e protegidos
pelo pesquisador durante cinco anos em local seguro. Sua privacidade será assegurada e seu
nome não será divulgado. É garantido o total sigilo e proteção das suas informações.
Os riscos desta pesquisa relacionados à sua participação são reduzidos, podendo
ocorrer no campo emocional, considerando que não temos como prever as implicações que
as perguntas podem ocasionar nas pessoas, mesmo não tendo caráter de constrangimento.
Entretanto, caso ocorra algum constrangimento para o entrevistado, o mesmo terá que
comprová-lo.
Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa envolvem um melhor
conhecimento e compreensão sobre processo de formação de enfermeiros em classificação
de risco e das atividades que desenvolvem no cotidiano do trabalho.
Você receberá uma cópia deste termo, onde constam o e-mail do pesquisador, do
orientador e o endereço e telefone da instituição envolvida, podendo tirar as suas dúvidas
sobre o estudo e a sua participação em qualquer momento.
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA
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Eu,_______________________________________________,RG_______________,

CPF:

__________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa intitulada
“Competências do Enfermeiro para a Classificação de Risco em Urgência e Emergência
Obstétrica” como sujeito. Declaro que li todas as informações acima, entendi os propósitos
deste estudo e fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos
nela envolvidos, assim como os riscos e benefícios potenciais decorrentes de minha
participação no estudo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas.
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo
algum. Ainda recebi uma cópia assinada deste documento de consentimento. Autorizo a
gravação e utilização desses dados para o referido estudo, que poderá ser publicado e
utilizado em eventos científicos.
Local e data:__________________________________________________________
Nome e assinatura do sujeito ou
responsável:__________________________________________________________

Eu, Joanita Carneiro de Moraes, abaixo assinado, expliquei completamente todos os detalhes
relevantes deste estudo ao participante indicado acima.
Local e data: _________________________________________________________
Nome e assinatura do sujeito ou responsável:_______________________________

_______________________________________
Joanita Carneiro de Moraes - Pesquisadora responsável
e-mail: joanitamoraes@gmail.com, (62)8120-1795
_____________________________________________
Cleusa Alves Martins - Prof. Dra. Orientadora
e-mail: cleusa.alves@gmail.com (62)9979-222

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós-Graduação
Ensino na Saúde. Mestrado Profissional. Rua 235 esq. com 5ª Avenida s/n Setor Universitário
- Goiânia Goiás CEP 74605-050 Telefone: (62) 3209-6247.
http://www.medicina.ufg.br/sites/medicina_ensinosaude/pages/35917

Apêndices 136

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE

Competências do Enfermeiro para a Classificação de Risco em Urgência e Emergência
Obstétrica.
Pesquisadora: Enfermeira Joanita Carneiro de Moraes
Orientadora: Prof. (a): Dra. Cleuza Alves Martins

A- IDENTIFICAÇÃO

Entrevistado №

1- Sexo ( ) fem ( ) masc

2- Idade:

2- Que tipo de vínculo você possui com este serviço?
( x ) municipal ( ) estadual ( ) federal ( ) Contrato
3- Em que ano concluiu a graduação em enfermagem?
4- Já fez algum curso de pós-graduação? Em que área?
5- Já participou de algum curso de capacitação profissional em serviço? Em que área?
Em que instituição?
6- Há quanto tempo você trabalha com classificação de risco?

B- COMPETÊNCIAS

1- Fale como você aprendeu trabalhar em classificação de risco.
2- Como é o seu trabalho na classificação de risco quando atende uma gestante?
Especifique as ações e atividades desenvolvidas.
3- Na sua opinião, quais competências um enfermeiro precisa ter para atender uma
gestante na classificação de risco?
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