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1. RESUMO 

  A classificação de risco é uma ferramenta utilizada em unidades de 

pronto atendimento com a finalidade de triar os pacientes sem vínculo com sua ordem 

de chegada, visando a segurança do paciente e a qualidade do atendimento. O 

enfermeiro é intitulado como classificador durante o processo de acolhimento, devido 

a sua formação profissional que abrange não somente questões técnicas e biológicas, 

mas também aspectos sociais e emocionais que potencializam uma pratica 

acolhedora e responsiva as necessidades da população. Esta pesquisa tem como 

proposta identificar a importância da atuação do enfermeiro na classificação de risco. 

Para elaboração deste estudo será a pesquisa bibliográfica descritiva. O material 

pesquisado será constituído por artigos científicos. 

2. INTRODUÇÃO 

  A classificação de risco é uma ferramenta utilizada para triagem dos 

pacientes independente de sua ordem de chegada. (SOUZA, et al.,2011). Foi 

instituído pelo Ministério da Saúde em 2009, o acolhimento com classificação de risco 

no serviço de urgência para melhorar a qualidade da classificação de risco. (JUNIOR; 

MATSUDA 2012). O acolhimento, “definido como processo de práticas de saúde que 

implicam na responsabilização da equipe de saúde pelo usuário” é uma das políticas 

de maior relevância. (ROSSANEIS, et al. 2011). A elevada demanda de pacientes que 

procuram por atendimento afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados 

porque as abordagens dos profissionais se tornam focadas segundo a ordem de 

chegada do cliente e não de acordo com o seu grau de necessidade. (JUNIOR; 

MATSUDA 2012). Os sistemas de triagem têm o objetivo de organizar a demanda de 

pacientes que chegam a procura de atendimento em serviços de urgência da atenção 

hospitalar e pré-hospitalar, identificando os que necessitam de atendimento. (DURO; 

LIMA 2012). De forma geral, tem sido recomendada a utilização de escalas/protocolos 

que estratifiquem o risco em cinco níveis, por apresentarem maior fidedignidade, 

validade e confiabilidade na avaliação do estado clínico do paciente. (SOUZA et 

al.,2011).  
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3. OBJETIVO 

  Identificar a importância da atuação do enfermeiro na classificação de 

risco 

4. METODOLOGIA 

  Para elaboração deste estudo será a pesquisa bibliográfica descritiva. O 

material pesquisado será constituído por artigos científicos. Na busca de dados, serão 

investigados os materiais publicados no período dos últimos dez anos (2008- 2017). 

O levantamento bibliográfico será realizado por meio de consulta as seguintes fontes: 

BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic 

Libray Online) e LILACS. 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Essa ferramenta promove melhorias no gerenciamento do ingresso dos 

usuários, assim como possibilita a priorização dos atendimentos daqueles pacientes 

com potencial risco de agravos nas unidades de pronto atendimento, permitindo 

estabelecer uma previsão de atendimento aos usuários, assegurando o atendimento 

as urgências, sendo essencial para um correto nível de atendimento. (DURO et al., 

2014 

  A classificação de risco é uma ferramenta necessária para organizar o 

fluxo de atendimento nos serviços de saúde de emergência e proporciona assistência 

mais resolutiva e humanizada aqueles em situações de risco a saúde. (ROSSANEIS, 

et al. 2011). 

  Essa ferramenta promove melhorias no gerenciamento do ingresso dos 

usuários, assim como possibilita a priorização dos atendimentos daqueles pacientes 

com potencial risco de agravos nas unidades de pronto atendimento, permitindo 

assim, estabelecer uma previsão de atendimento aos usuários, assegurando o 

atendimento as urgências, sendo essencial para a segurança e identificação da 

gravidade, permitindo assim um correto nível de atendimento. (DURO et al., 2014) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  No Brasil, a classificação de risco foi considerada um “instrumento para 

respaldar a atuação dos enfermeiros e agilizar o atendimento prestados aos usuários”. 
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  A atuação dos enfermeiros na Classificação de risco tem sido descrita 

como “resultado da combinação de conhecimentos teóricos e práticos, envolvimento 

com políticas públicas e organização do ambiente de trabalho. ” (DURO et al., 2014). 

  Segundo Duro; Lima (2012), estudos indicam que os enfermeiros 

reúnem as condições necessárias para a triagem dos cidadãos, através da clínica 

orientada para os sinais e os sintomas e não para os diagnósticos, estabelecendo uma 

relação empática fundamental na minimização de sentimentos como a ansiedade, a 

agressividade ou a impaciência, explicando o objetivo do processo de triagem. 
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