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1. RESUMO 

Este estudo objetiva investigar, por meio de uma pesquisa de revisão 

integrativa, descritiva e exploratória a percepção do enfermeiro sobre a 

realização de classificação do risco no serviço de urgência. Foi realizada nas 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Revista Latino-

Americana de Enfermagem (SCIELO RLAE); Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) e Literatura Latino-Americano e do Caribe e, Ciências da Saúde 

(LILACS). Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos escritos por um 

autor enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra no sistema online; artigos 

nacionais em idioma português, escritos no período de 10 anos; que incluíssem 

os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os resultados evidenciam a 

importância e relevância para o enfermeiro, como agente principal no 

acolhimento com classificação de risco no serviço de urgência considerando-se 

que é o profissional de saúde que possui as competências necessárias para 

avaliar e classificar o paciente no momento de sua chegada ao serviço de 

urgências. 

2. INTRODUÇÃO 

Na tentativa de reorganizar o atendimento nos serviços de urgência, o 

Ministério da Saúde brasileiro, através da Política Nacional de Humanização, 

propõe a implantação do acolhimento com classificação de risco como principal 

estratégia de regulação do atendimento, sendo a avaliação do paciente 

realizada pelo enfermeiro (BRASIL, 2012). 

Os enfermeiros exercem um papel central e articulador, que lhes conferem 

oportunidades de interagir e influenciar as ações profissionais, desenvolvidas 

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

resolutivo e humanizado (COUTINHO, 2012). 

O acolhimento do paciente no serviço de emergência deve ser realizado por 

meio de um protocolo de classificação de risco, objetivando à priorização do 

atendimento de acordo com a gravidade do caso. Dentre os protocolos de 

classificação de risco já existentes, destaca-se o Sistema de Triagem de 

Manchester (STM), criado na Inglaterra, que determina o nível de urgência 

de cada paciente (AMTHAUER e CUNHA, 2016). 

Dentre os protocolos de classificações de riscos já existentes, destacam-se o 

Sistema de Triagem de Manchester, que no Brasil foi implementado em 2008, 

como parte da política de saúde do estado de Minas Gerais, e sua adoção 

foram reforçadas pelo Plano Nacional de Humanização que impulsionou a 

organização nos sistemas de urgência (SOUZA et al., 2011).  

 O acolhimento com classificação de risco é um processo dinâmico de 

identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo 

com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento. Além da 

função principal de hierarquizar o atendimento de acordo com a gravidade da 

vítima, também determina prioridades, ordenando e orientando a assistência 

(SANTOS, 2014). 



Desta forma, compreender a classificação de risco como método seguro e 

confiável para a melhoria dos serviços, além de demonstrar a importância do 

acolhimento para a qualificação da porta de entrada do usuário ao sistema de 

saúde, permite refletir da relevância de estudar o tema. Um acolhimento eficaz 

garante um melhor acesso do usuário, resgate de uma assistência, mas 

humanizada e integral favorecendo as relações interpessoais enfermeiro-

paciente. Do mesmo modo, estudos mostram que o acolhimento eficaz na 

unidade de emergência, exerce um papel fundamental na recuperação do 

paciente no serviço de urgência, considerando-se que o enfermeiro é o 

profissional de saúde que possui as competências necessárias para avaliar e 

classificar o paciente pelo Sistema de Triagem de Manchester, no momento de 

sua chegada ao serviço de emergência. Assim, a questão norteadora do 

estudo: Qual a importância do processo de acolhimento do enfermeiro com 

classificação de risco na organização do atendimento do serviço de urgência? 

3. OBJETIVO 

Descrever a importância do papel do enfermeiro sobre o acolhimento e 

realização da classificação de risco (Escala de Manchester) no serviço de 

urgência. 

4. MÉTODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa com abordagem quantitativa, 

descritiva e exploratória de artigos científicos, nas base de dados, como 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Scientific Eletronic Library Online, 

Revista Latino-Americana de Enfermagem (SCIELO RLAE); Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME) e Literatura Latino-Americano e do Caribe e, 

Ciências da Saúde (LILACS). Para o levantamento dos artigos foram utilizados 

os descritores: Enfermagem, Escala de Manchester e Enfermagem em 

Urgência. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos escritos por um 

autor enfermeiro; artigos disponíveis na íntegra no sistema online; artigos 

nacionais em idioma português, escritos no período de 10 anos; que incluíssem 

os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Na busca inicial foram 

encontrados 40 (quarenta) artigos, que por meio de dados da leitura foram 

excluídos 30 (Sessenta), no entanto, destes apenas 10 (dez) artigos 

responderam à questão norteadora e definiram a amostra final da presente 

revisão.   

5. DESENVOLVIMENTO 

A Escala de Manchester classifica, após uma triagem baseada nos sintomas, 

os doentes por cores, que representam o grau de gravidade e o tempo de 

espera recomendado para atendimento (GODÓI, 2010). 

A implantação da Triagem também é vantajosa para o paciente, pois submetido 

a esta metodologia de classificação de risco está certamente assegurado que 

não ocorrerão risco de vida, além de que o tempo de atendimento, será 

determinante para uma melhor recuperação e intervenções mais assertiva para 

a queixa que o motivou a procura do serviço de saúde (FILHO, 2013). 



O enfermeiro é o profissional designado para a avaliação e a classificação de 

risco do paciente, orientado por um protocolo de classificação direcionador, 

propondo a utilização de um fluxograma de atendimento para instigar esse 

profissional a uma reflexão sobre seu processo de trabalho no contexto da 

atenção às urgências, substituindo a triagem excludente por um 

modelo de classificação acolhedor (AMTHAUER e CUNHA, 2016). 

O acolhimento com avaliação e classificação de risco é uma tentativa de 

melhorar e consolidar os princípios estabelecidos pelo SUS, funcionando como 

um instrumento de humanização da saúde, pois visa um trabalho coletivo e 

cooperativo, uma postura ética, respeitando as diferenças dos sujeitos (LOPES 

e KARL, 2012). 

6. RESULTADOS  

Os resultados do estudo ajudam a preencher uma ampla lacuna na literatura 

brasileira no que se refere à aplicabilidade do Sistema Triagem Manchester  na 

classificação de risco em um serviço de urgência. Dos 10 artigos selecionados 

que atenderam aos critérios de inclusão, 03 exploraram a importância do 

Sistema de Triagem de Manchester de realizar a classificação de risco para o 

paciente e refletir do papel do enfermeiro como agente acolhedor; 03 estudos 

mostraram que identificar rapidamente os pacientes com risco eminente de 

morte é fundamental para a valorização à vida; 02 artigos mostraram que é 

fundamental determinar qual a área mais adequada para tratar o paciente no 

serviço de emergência; melhorar o fluxo de paciente, reduzindo tempo de 

espera; garantia de reavaliação periódica dos pacientes; 02 artigos mostraram 

que manter a comunicação e informação a pacientes e familiares sobre o tipo 

de serviço necessário e previsão de atendimento, prioridade pelo nível de 

classificação contribui para diminuir o grau de ansiedades, medos e estresse.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos que os serviços de atenção às urgências no Brasil, possuem 

desafios a serem superados, dentre os quais se destacam a superlotação e a 

organização do atendimento, para que haja melhoria na qualidade da 

assistência prestada ao usuário. Em alguns serviços de urgência, a priorização 

do atendimento é estabelecida de acordo com a ordem de chegada dos 

pacientes, o que pode implicar em danos aos mesmos, decorrentes do não 

atendimento no tempo adequado, de acordo com o nível de gravidade de cada 

indivíduo. Logo, verifica-se que o profissional enfermeiro assume importante 

papel na triagem com classificação de risco, pois contribui para um melhor 

funcionamento do serviço de urgência, via ordenação do atendimento de 

acordo com o grau de gravidade do paciente, e não por ordem de chegada, o 

que agiliza os processos, reduz o tempo de espera nas filas, acarretando uma 

maior satisfação dos usuários dos serviços de urgências. 
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