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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “O Papel dos Usuários no Processo de Acolhimento com
Classificação de Risco em Serviços de Urgência e Emergência na Cidade de
Fortaleza-Ceará-Brasil” é fruto de uma pesquisa de mestrado em Saúde Pública
realizada na Universidad de la Integración de las Américas.
Esse estudo emerge a partir do momento que a pesquisadora constata o
crescimento da demanda por serviços de saúde de qualidade, a baixo custo, e as
limitações impostas aos hospitais de referência do SUS na sua missão de levar
serviços de saúde às faixas mais carentes da população, no tocante à disponibilização
de recursos materiais, humanos e financeiros, resultando numa superlotação dos nas
unidades de saúde de urgência e emergência.
Nessa obra, a autora Hedy-Lane Moura Araújo analisa o papel dos usuários no
processo de acolhimento com classificação de risco em serviços de urgência e
emergência numa unidade de saúde na cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil. Além disso,
apresenta o perfil dos usuários atendidos em um serviço de urgência e emergência
em Fortaleza-CE e avalia a classificação de risco oferecida aos usuários em um
serviço de urgência e emergência em Fortaleza-CE.
Nesse contexto, a autora faz uma abordagem inicial sobre o sistema público de
saúde no Brasil, destacando a criação desse sistema, princípios na atenção à saúde
que regem o SUS. Nesse contexto, a autora destaca que a saúde é um direito
fundamental e universal de todo ser humano. Além disso, cabe ao Estado o estrito
cumprimento dos preceitos constitucionais e legais que o regulamenta assim como a
adoção de políticas públicas que garantam saúde integral a toda a população,
independente da condição social, raça, credo ou qualquer elemento discriminatório.
Dentro dessa perspectiva, a pesquisadora salienta o resgate da equidade
enquanto princípios éticos, além dos valores como justiça e solidariedade. Partindo
da compreensão da saúde pública enquanto política social e, portanto, política pública,
é que foi dado o norteamento do referido trabalho. Ao colocar uma dimensão ampla e
intersetorial da saúde, as diversas abordagens complementam-se e apontam uma
discussão teórica constituída a partir de concepções que se constroem
historicamente.
Venha conhecer esse trabalho significativo e compreender melhor sobre essa
temática atual na área de saúde pública.
Prof. Dr. Jadilson Marinho da Silva
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O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

INTRODUÇÃO
Problematização

A saúde é um direito fundamental e universal de todo ser humano. Cabe ao
Estado o estrito cumprimento dos preceitos constitucionais e legais que o regulamenta
assim como a adoção de políticas públicas que garantam saúde integral a toda a
população, independente da condição social, raça, credo ou qualquer elemento
discriminatório.
No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) foi a forma encontrada para a
descentralização fundamental dos serviços de saúde pública que englobasse todo o
universo de atendimento da população. Sua implementação, no entanto, ainda
encontra graves entraves e dificuldades no que concerne aos princípios fundamentais
da cidadania e da dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal.
Acertos e desacertos são uma constante e motivo para insatisfação de grande parte
da população brasileira que é indubitavelmente constituída por famílias pobres, de
baixo poder aquisitivo. Porém vem sendo observado que novas proposições e
reformulações no SUS estão sendo objeto de estudos visando alcançar um ideal de
saúde pública que venha a atender de forma menos desigual a sua população
diminuindo as desigualdades sociais e regionais e garantindo uma melhor qualidade
de vida a todos os cidadãos.
Sabe-se que apesar dos avanços já alcançados, ainda existem muitas falhas
nesse processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). A mídia como um
todo vem a cada dia divulgando e mostrando a precariedade do nosso atual sistema
público de assistência à saúde. Trata-se de uma realidade vivenciada por uma enorme
parcela da população brasileira, especialmente a população de baixo poder aquisitivo
que depende unicamente do SUS.
A grande procura por atendimento nos serviços de urgência hospitalar tem
inúmeras causas que podem estar associadas ao aumento de acidentes e da violência
urbana, as questões socioeconômicas, a falta de leitos para internação na rede
pública, o aumento da longevidade da população, assim como a falta de agilidade e
de resolutividade, de ações e serviços de saúde (3), ou seja, à insuficiente
estruturação da rede (NASCIMENTO et al., 2011).
Poderíamos tomar como exemplo várias situações que corroborariam essa
afirmativa. Entretanto, uma especificamente nos chama a atenção: a superlotação nos
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hospitais de emergência de Fortaleza, causada, dentre outros motivos, pelo
deslocamento de pacientes do interior para a capital porque alguns serviços só são
oferecidos nas grandes cidades. Devido à superlotação, as capitais dos estados
brasileiros apresentam as maiores deficiências mesmo tendo os melhores serviços.
A superlotação dos hospitais públicos, as filas intermináveis de usuários nas
emergências, para resolver o que a atenção básica e os postos da saúde não dão
conta, associados ao sentimento de impotência causam, nos funcionários destes
hospitais, muita angústia, contribuindo para que alguns desenvolvam um processo de
banalização destas condições.

Justificativa

O problema reside no não acompanhamento do crescimento da população em
consonância com a quantidade de hospitais públicos os quais se encontra estagnada,
além da precariedade do número de clínicas de urgência e emergência para atender
aos usuários. Os setores de urgência e emergência necessitam reformularem o setor
de acolhimento e triagem que é feito através dos serviços prestados por enfermeiros
qualificados, mas que são insuficientes para atender a demanda, principalmente
daquelas pessoas que chegam em situação de emergência. A insatisfação é
generalizada, mesmo porque o paciente desconhece o seu grau de comprometimento
de saúde e deseja um pronto atendimento médico.
O setor de acolhimento e triagem nas áreas de urgência e emergência requer
profissionais enfermeiros com elevado grau de especialização e conhecimento na
área de atendimento tendo em vista que os problemas são bastante diversificados
enquanto que o paciente ao adentrar naquele ambiente desconhece o seu estado de
saúde e precisa que esse profissional enfermeiro saiba lhe dar um atendimento
adequado e capaz de lhe fazer aguardar sua vez pelo atendimento médico sem
maiores transtornos. A quase inexistência de um Programa de Saúde da Família
(PSA), que tivesse uma atuação digna para o qual foi criado, muito poderia aliviar a
presença de tão elevado número de pacientes nas áreas de urgência e emergência
dos hospitais e das clínicas, principalmente nas áreas periféricas das grandes
metrópoles.
O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) serve entre outras coisas,
para agilizar e avaliar a condição de saúde do paciente a partir da análise do protocolo,
15
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facilitando assim, o atendimento médico/ambulatorial no que concerne ao nível de
complexidade. Portanto essa triagem, apesar de não satisfazer boa parte dos que
chegam a unidade hospitalar, carreia grande eficiência nas intervenções médicas,
sendo fator decisivo para uma melhor reorganização e realização da administração e
de promoção da saúde daqueles que se deslocam para a Unidade de Pronto
Atendimento – UPA.
Existem recomendações para que o protocolo de classificação de risco seja
único numa rede integrada de serviços de saúde a fim de se utilizar todo o potencial
deste instrumento. Entretanto, sabe-se que o protocolo não é a solução para resolver
a problemática existente nos serviços hospitalares de emergência, porém constitui-se
como meio de gestão potencialmente importante, visto que a homogeneidade da
linguagem implica reduções de variabilidades numa rede de saúde complexa, como
assim configura-se a rede de urgência (CORDEIRO JÚNIOR, 2009).
É importante ressaltar que o ACCR deve ser realizado por todos os
componentes da equipe multiprofissional, entretanto, a classificação de risco é
incumbência do profissional enfermeiro. O trabalho multidisciplinar e interdisciplinar é
fundamental a fim de que a proposta do ACCR funcione; pouco adianta somente o
enfermeiro acolher e classificar o risco; é imprescindível que toda a equipe de saúde,
desde os servidores com conhecimentos elementares, até aqueles portadores de
elevados conhecimentos uniformizem sua postura acolhedora. Desta forma, o
acolhimento não pode ser encarado, unicamente, como discurso dos profissionais que
fazem os serviços hospitalares de emergência, porém como uma prática diária destes,
com o objetivo precípuo de satisfazer aos anseios dos usuários que a eles recorrem
(SILVA; TRONCHIN, 2011).
O ACCR vem sendo aplicado com eficiência nas unidades hospitalares de
Fortaleza, especialmente nas UPAs devido a sua eficácia de avaliação eficiente que
oferece ao médico e ao paciente condições para um tratamento mais adequado.
Também o ACCR já vem sendo aplicado em toda rede pública de saúde, pois se trata
de um sistema voltado para avaliação do grau da doença que o paciente está
acometido naquele momento.
Portanto o ACCR surgiu como meio para classificar o grau de risco e a
necessidade do pronto atendimento além de proporcionar à classe de enfermeiros a
responsabilidade por esse tipo de serviço de grande importância para a saúde dos
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pacientes. Os hospitais públicos do município de Fortaleza têm recebido esse tipo de
serviço como referência para o acolhimento dos pacientes.
Esse processo de avaliação no acolhimento dos pacientes tem sido de grande
significação para a sociedade, para os gestores e gerentes dos serviços de saúde,
além de propiciar a produção científica que se direciona à temática, uma vez que com
a implantação do ACCR advém as características intrínsecas, as facilidades e
entraves, além da necessidade de mudanças de conceitos. A cultura avaliativa do
ACCR nos serviços públicos de saúde serve para levantar questões críticas que
contribuem para melhoria da qualidade da assistência à saúde.

Objetivos
Objetivo geral
Analisar o papel dos usuários no processo de acolhimento com classificação
de risco em serviços de urgência e emergência numa unidade de saúde na cidade de
Fortaleza-Ceará-Brasil.
Objetivos específicos
Apresentar o perfil dos usuários atendidos em um serviço de urgência e emergência
em Fortaleza-Ce;
Avaliar a classificação de risco oferecida aos usuários em um serviço de urgência e
emergência em Fortaleza-Ce.

Estrutura da dissertação
Dessa forma, a dissertação está dividida em cinco capítulos, onde o primeiro
capítulo refere-se à introdução, enfatizando a contextualização, os problemas de
pesquisa, os objetivos geral e específicos e a estrutura do trabalho.
O segundo trata do referencial teórico, enfocando o sistema público de saúde
no Brasil, além dos princípios na atenção à saúde que regem o Sistema Único de
Saúde, a humanização do atendimento, a falência do sistema público de saúde no
Brasil, a crise da saúde pública no Brasil, enfatizando o acolhimento com Classificação
de Risco e o Enfermeiro.
O terceiro enfoca a metodologia utilizada na pesquisa, indicando as
abordagens utilizadas na mesma.
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No quarto capítulo, analisa-se os resultados obtidos com os questionários
aplicados aos 100 cidadãos atendidos numa unidade de saúde na cidade de
Fortaleza-Ceará-Brasil, com o intuito de alcançar o objetivo principal da dissertação.
E o quinto capítulo, traz a conclusão da pesquisa, onde são apresentadas as
respostas aos problemas, bem como a confirmação ou não dos objetivos.
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Capítulo 2
MARCO TEÓRICO

xix
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MARCO TEÓRICO
O sistema público de saúde no Brasil

Neste item faremos uma breve análise do sistema público de saúde no Brasil,
com o objetivo de contribuir para a análise e compreensão da complexa realidade da
saúde em nosso país. Mais que contar a história, buscar-se-á identificar como se
produziram as matrizes de pensamento a respeito da questão de saúde pública ao
longo dos vários momentos por que passou esse campo de saberes e práticas.
O Brasil possui o maior sistema público de saúde do mundo em termos de
cobertura populacional e de risco. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em
1988, tem sido analisada como a mais bem sucedida reforma da área social
empreendida sob o regime democrático, tendo em vista o seu caráter universal e
igualitário (VIACAVA; BAHIA, 1996).
A inclusão de vastas camadas da população anteriormente excluídas do
acesso aos serviços e ações de saúde, não apenas básicos, mas também de média
e alta complexidade, e o sucesso de alguns programas, como o de combate à AIDS,
são exemplos concretos de avanços. No entanto, pode-se identificar, ainda, no
cotidiano dos serviços de saúde, as deficiências desse sistema. As perversas
desigualdades no acesso e utilização dos serviços (com prejuízo dos mais pobres), o
mau atendimento, as filas, a superlotação das emergências, a escassez de recursos
nas unidades de saúde, a falta de leitos hospitalares e a demora para a marcação de
exames são algumas das evidências da inadequação entre o proposto pelo arcabouço
jurídico-legal do SUS e a realidade dos serviços.
Assim, evidencia-se o caráter contraditório do sistema de saúde brasileiro que,
ao mesmo tempo, é um dos poucos que possibilita a realização de transplantes de
coração, acesso à hemodiálise, dispensação gratuita de medicamentos contra a AIDS,
mas que, muitas vezes, não consegue garantir a distribuição de antibióticos ou a
realização de consultas médicas básicas e que permite a milhares de pessoas,
cotidianamente, amontoarem-se nas salas' de espera das emergências sem
atendimento adequado. No plano das práticas de saúde, é um sistema que traz como
princípio a integralidade da atenção, mas que na realidade dos serviços traduz-se
como um tratamento “desumanizado”, fragmentado e centrado nos procedimentos.
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A respeito de seu desenvolvimento histórico, a prática médica tem estado
vinculada a fatores econômicos, políticos e ideológicos, institucionalizados de diversas
formas nas sociedades modernas.
A natureza do sistema de saúde brasileiro
O direito à saúde é um dos direitos sociais mais tradicionais. É um direito
fundamental e, portanto, absoluto, irrenunciável, indisponível, intransmissível e
extrapatrimonial. A garantia de sua efetivação é essencial para a manutenção do
próprio direito à vida. É ainda, um bem de relevância pública, devendo ser assegurado
a todos os cidadãos pelo Estado.
Tomando como referência a saúde enquanto direito universal e não apenas
como medicalização da vida, aportando-se a uma reflexão ético-politica. Berlinguer
(1993) faz uma referência acerca do tema dentro de um contexto maior, resgatando
historicamente a questão da saúde e do direito à vida. Ao ver a saúde enquanto parte
cotidiana da vida e não somente sob o aspecto biomédico, ele dá uma dimensão social
e ética ao conceito de saúde.
Envolto nessa discussão Buss (1998, p. 7) resgata a questão da desigualdade
como uma das faces da crise da saúde pública. Ao resgatar a igualdade como
princípio o autor afirma:
[...] avançamos na expectativa de vida, reduzimos a mortalidade infantil,
controlamos doenças infecto-parasitárias, desenvolvemos avançadas
técnicas de quimioterapia e estamos dando saltos importantes nos estudos
da genética, no entanto esses ganhos não foram distribuídos igualmente.

Complementando o resgate da igualdade e da equidade como princípios
intrínsecos à saúde, Berlinguer (1993, p. 137) coloca que “[...] o desafio principal, no
plano social, é aquele da equidade: mais do que na assistência (direito, acesso,
qualidade, humanidade), na própria saúde”. O autor faz uma diferença entre igualdade
e equidade como crítica a uma maneira de uniformizar os seres humanos sem
perceber o significado positivo de suas diferenças objetivas e subjetivas.
As concepções mencionadas anteriormente remetem a um aspecto sóciopolítico da saúde. Como é possível ter saúde para todos quando existe exploração do
trabalho, opressão, imperialismo, mortalidade infantil, numerosos acidentes de
trabalho que causam invalidez, enfim, pobreza absoluta de milhões de pessoas que
não têm o mínimo de assistência necessária, contendo nesses aspectos um contexto
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permeado por valores neoliberais. A saúde passa a ser um privilégio para poucos e o
princípio da equidade ainda é utópico.
Dentro dessa perspectiva, é importante salientar o resgate da equidade
enquanto princípio ético; valores como justiça e solidariedade confrontam-se com a
mercantilização da vida e da saúde. É preciso humanizar as instituições médicas
enquanto espaços não apenas de tratamento das doenças, mas como um meio de se
obter qualidade de vida. É notório que as prioridades na saúde estão numa complexa
teia, onde as malhas compõem-se de contraditoriedade, de poder e de contra-poder,
de política e de condições de vida adequada, de participação individual e coletiva, de
responsabilidade pessoal pelo direito à vida e não à sobrevida.
Dentro desses enfoques que canalizam as reflexões sobre saúde como um
conceito totalizante, que não está isolado das determinações sócio-políticas,
econômicas e culturais, é que Fortes (2000, p. 31) afirma:
O objeto da saúde pública é o processo saúde – doença da coletividade,
observado em suas dimensões biológica, psíquica e sociocultural. Saúde
compreendida como expressão do maior grau de bem-estar que o indivíduo
e a coletividade são capazes de alcançar por meio de um equilíbrio existencial
dinâmico, mediado por um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos,
culturais, ambientais, comportamentais e biológicos.

Partindo da compreensão da saúde pública enquanto política social e, portanto,
política pública, é que foi dado o norteamento do referido trabalho. Ao colocar uma
dimensão ampla e intersetorial da saúde, as diversas abordagens complementam-se
e apontam uma discussão teórica constituída a partir de concepções que se
constroem historicamente.
Numa correlação de forças, importantes atores de um cenário político e
ideológico, contribuíram para avanços na busca do reconhecimento da saúde como
direito, dando margem a constituição de um extenso serviço público que teve início
com os planos de saneamento e higienização, realizados no início do século passado,
que visavam a prevenção de doenças endêmicas e epidêmicas.
Foi significativa para o desenvolvimento da assistência à saúde pelo setor
público a atuação, neste período, da polícia sanitária, tomando medidas como a
proibição de vendas de certos artigos e a vacina obrigatória. Naquela época, o
pensamento liberal de muitos cidadãos fazia com que fossem contrárias as
providências tomadas pelo Estado. Defendiam que tais intervenções eram um
desrespeito à liberdade individual. O maior exemplo da reação popular contrária as
iniciativas do Estado foi a revolta da vacina, revolução popular que eclodiu no Rio de
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Janeiro em 1904, período da república velha, durante o governo do Presidente
Rodrigues Alves, provocada pela recusa dos cidadãos em sujeitarem-se a vacinação
obrigatória (BATISTA, 1999).
Ao longo do século, ocorreram transformações políticas, econômicas e sociais
que influenciaram o desenvolvimento do setor público da saúde. Hoje, quase iniciando
um novo milênio, o Estado brasileiro possui uma estrutura organizada de serviços de
saúde, que objetiva atender a todos os cidadãos indistintamente porém, as falhas do
sistema são muitas e a concretização do ideal a que se propõe encontra-se cada vez
mais distante (BATISTA, 1999).
A Constituição Federal brasileira de 1988 trata do direito à saúde em vários de
seus dispositivos a exemplo dos artigos. Da leitura dos dispositivos constitucionais e
legais é possível se inferir o regime escolhido pelo Estado brasileiro no que diz
respeito ao direito à saúde, o regime universalista, que se caracteriza pela gratuidade
geral no acesso aos serviços de assistência à saúde, cobertura integral e
financiamento através de impostos universais (LOPES, 1999).
O modelo assistencialista corresponde às políticas que vigoraram até meados
do século XIX, voltadas essencialmente para o atendimento das populações
desprovidas de recursos e através de instituições públicas ou privadas, que por
solidariedade, inspirada predominantemente por sentimentos religiosos, realizavam o
papel que hoje pertence fundamentalmente ao Estado de prevenção e tratamento de
doenças. A personificação deste modelo encontrava-se nas work-houses inglesas,
que no Brasil correspondem as Santas Casas de Misericórdia, instituição que aqui foi
implantada durante a colonização e prestou inestimáveis serviços à população carente
da época (BATISTA, 1999).
O modelo previdencialista, que seguiu como modelo dominante, iniciou-se com
as organizações de mutualidades entre grupos de artesãos especializados que se
cotizavam para propiciar seguridade aos seus membros. As empresas viriam
incorporar o modelo através da participação de empregados e de empregadores no
custeio e, finalmente, o grande marco previdencialista viria ser a sua generalização a
todos os trabalhadores formais na Alemanha recém unificada, com a participação
adicional do Estado. No previdencialismo, os mantenedores e os beneficiários dos
fundos, são basicamente os mesmos.
Os participantes contribuem para capitalizar recursos que serão usados para
prover, quando necessário, o atendimento das garantias sociais previstas para os
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membros do grupo. Este modelo beneficiava ao trabalhador, no entanto deixava de
fora os demais cidadãos, que continuavam a contar apenas com a solidariedade
alheia, coexistindo, portanto, neste período o modelo assistencialista (BATISTA,
1999).
Por fim, surgiu o modelo universalista, que se caracteriza pela gratuidade geral
dos serviços e cobertura integral. Isso quer dizer que neste modelo o beneficiário não
é apenas o trabalhador, mas, todo e qualquer cidadão, sendo posto a sua disposição
qualquer tipo de procedimento. A assistência à saúde é financiada por impostos
universais e não através de contribuições específicas (BATISTA, 1999).
A nossa Constituição foi legislada visando garantir a todos os cidadãos uma
vida digna. Por esta razão, traz em seu texto, bastante extenso, uma vasta gama de
direitos. No entanto, apesar dos direitos estarem assegurados, não são oferecidos
instrumentos para o efetivo exercício destes, o que torna quase que impossível a
concretização dos ideais de justiça, igualdade, liberdade e solidariedade que servem
como base para a construção de uma sociedade democrática de direito, inclusive no
que se refere ao direito à saúde, como preceituado pelo artigo 169:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1999, p. 111)

A noção de saúde como direito do cidadão e dever do Estado significa a
garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário
às ações e serviços da promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os
seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento
pleno do ser humano em sua individualidade (BRASIL, 1999).
Nesta mesma Constituição, foram definidas as diretrizes para o SUS através
do art. 198:
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade. (BRASIL, 1999, p. 111)

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado com a aprovação da Lei
Orgânica da Saúde ou Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
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funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (BRASIL,
1990a).
A partir deste momento a saúde foi instituída como um direito de todos e um
dever do Estado. O SUS surge com seus princípios básicos (universalidade,
integralidade, descentralização, equidade e controle social) que buscam orientar a
assistência básica à saúde no Brasil garantindo o alcance de todos ao sistema de
saúde, como veremos no item a seguir.
Criação do Sistema Único de Saúde – SUS
Como comentado anteriormente, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como
finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas
cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto.
O SUS é um sistema formado por várias instituições públicas nos três níveis de
governo (União, Estados e Municípios) e instituições privadas e filantrópicas através
de convênios e contratos, o setor privado tem que atender o usuário do SUS como se
fosse um órgão público, ou seja, usar as mesmas normas do setor público. Conforme
definido em sua criação, tem como características atender a todos, de acordo com as
suas necessidades, independente se a pessoa contribua ou não para a Previdência
Social.
De acordo com a Lei deve atuar de forma integral, as ações de saúde devem
estar direcionadas para o indivíduo e a comunidade, para a prevenção e para o
tratamento. Suas ações têm que ser descentralizadas, o poder de decisão tem que
ser daqueles que são responsáveis pela execução das ações, ou seja, as ações e
serviços que atendem à população de um município devem ser municipais, e se
alcançam vários municípios devem ser estaduais, e aquelas dirigidas em todo o país,
federais.
O SUS é regionalizado e hierarquizado, ou seja, os serviços de saúde devem
apresentar de maneira regionalizada para atender a demanda de outros municípios,
tendo um município polo como referência. Dentro desta regionalização os serviços de
saúde precisam obedecer a uma hierarquia, ou melhor, as questões mais simples
devem ser atendidas através de unidades básicas de saúde, passando pelos centros
especializados, pelo hospital até chegar ao hospital especializado no problema (IDEC,
2003).
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Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde,
hospitais – incluindo os universitários, laboratórios hemocentros (bancos de sangue),
além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ e o Instituto Vital Brazil
(IDEC, 2003).
Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm o direito a
consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao
SUS, sejam públicas (na esfera municipal, estadual e federal) quanto as privadas,
contratadas pelo Gestor público de Saúde. O SUS é destinado a todos os cidadãos e
é financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais
pagos pela população e compõem os recursos do governo federal, estadual e
municipal e tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da
equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando
serviços com qualidade adequados às necessidades, independente do poder
aquisitivo do cidadão.
Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo
designados para o desenvolvimento das funções do Executivo na saúde. No âmbito
nacional o Ministro da Saúde; no âmbito estadual o Secretário de Estado da Saúde; e
no municipal o Secretário Municipal de Saúde.
Compreender as atribuições dos gestores do SUS nos três níveis de governo
requer, portanto, uma reflexão sobre as especificidades da atuação de cada
esfera no que diz respeito a essas funções gestoras, de forma coerente com
as finalidades de atuação do Estado em cada nível de governo, com os
princípios e objetivos estratégicos da política de saúde e para cada campo de
atuação do Estado na saúde (assistência à saúde, vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica, desenvolvimento de insumos para a saúde e
recursos humanos, entre outros). (OLIVEIRA, R.G.; GRABOIS, V; JÚNIOR,
W.V.M. 2009, p. 57)

No que se refere à capacidade de efetivação da política nacional de saúde,
deve-se sempre considerar que estados e municípios se encontravam em diferentes
estágios em relação às novas funções gestoras previstas no novo arcabouço legal. O
processo de descentralização do sistema levou os municípios, com base na
redefinição de funções e atribuições das diferentes instâncias gestoras do SUS, a
assumir papel de atores estratégicos do SUS, em virtude da sua competência
constitucional para prestar, com a cooperação técnica financeira da União e dos
Estados, serviços e atendimento à saúde da população. Como bem alertam Noronha,
Lima e Machado (2008), se conforma com esse processo “A base da regulação federal
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sobre a descentralização é a normatização”. (OLIVEIRA, R.G.; GRABOIS, V; JÚNIOR,
W.V.M. 2009, p. 43)
Segundo Santana (1997), a oferta de bens e serviços de saúde no Brasil e no
mundo moderno vem se constituindo em uma das mais complexas e difíceis tarefas.
Existem, evidentes limitações da capacidade de produzir tais bens e serviços na
proporção da demanda, porém muitas dessas limitações são aceitas até certo ponto,
como a finitude dos recursos financeiros e as próprias barreiras tecnológicas, contudo,
há hoje um fator cada vez mais importante na limitação do acesso aos serviços de
saúde, cujo reconhecimento vem se tornando progressivamente insuportável: a baixa
capacidade gerencial.
Existe uma grande necessidade de que sejam ampliados os recursos voltados
para a saúde. Infelizmente, a negativa principal se baseia nos argumentos levantados
segundo os quais o setor saúde apresenta graus de desperdício inadmissíveis
relacionados à baixa capacidade gerencial das pessoas que operam as ações do
referido setor. A gerência dos serviços de saúde padece de mazelas que não podem
e nem devem mais ser toleradas.
Formado pelo conjunto de todas as instituições públicas, federais e municipais,
pelas organizações não-governamentais (ONG) e demais entidades privadas
admitidas, de forma complementar, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem por objetivo
universalizar, de forma equânime e gratuita, os serviços de saúde para a população
brasileira. Para isso, esse sistema compõe dois grupos de funções gerenciais: uma
realizada nas unidades de produção de serviços e outra, nas instâncias de comando
e coordenação de âmbito institucional, em cada esfera de governo (COHN; ELIAS,
1994).
A capacitação de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o
desempenho de funções gerenciais vem ao longo dos anos se tornando cada vez
mais rara. É certo que no Brasil existem diversos cursos em funcionamento em nível
de especialização, onde é dado um enfoque especial à administração hospitalar.
Entretanto os planejadores desses cursos trabalham no desenvolvimento de projetos
de capacitação de recursos humanos para gestão das UBS, que desenvolvem
atividades voltadas para a saúde da família, trabalhando com prevenção, promoção e
recuperação da saúde da comunidade.
Os profissionais que lidam com a administração das UBS necessitam de
capacitação para executarem com competência a função gerencial. Nesse sentido os
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gestores estaduais e municipais precisam desenvolver, cursos para a formação de
gerentes de UBS.
Para Johnson e Omachonu (1995) as organizações de serviços na área de
saúde são de extrema relevância no contexto nacional e internacional e suas ações
provocam repercussões nos ambientes econômico, político, social e cultural. As novas
configurações econômicas que vêm sendo delineadas – a crise do Estado e a
competitividade – e a própria importância da atividade sanitária têm motivado um
movimento mundial que busca o aprimoramento dos seus modelos de gestão.
Atualmente, ainda segundo Johnson e Omachonu (1995), as organizações de
serviços no setor saúde, que não visam à gestão da qualidade, acabam por empregar
seus recursos de forma ineficiente e ineficaz, não apenas influenciando diretamente
nos seus resultados, como afetando até mesmo sua capacidade de sobrevivência no
mercado, tornando-as incapazes de acompanhar a evolução pela qual passa a Saúde,
tais como: tecnológica, epidemiológica, entre outros.
Conforme Soares Junior (2002), todo este quadro delineado de avanços
contrasta com a situação da maioria das empresas de serviços de saúde, nos
diferentes segmentos: públicos, privados e filantrópicos, que vivem um quadro de
extrema deterioração: dívidas exorbitantes, dependência exclusiva de recursos do
governo, falta de investimentos e modernização, funcionários despreparados, alto
custo dos atendimentos e serviços oferecidos de baixa qualidade.
Decorrência da modernização dos mercados, bem como dos índices de
exigência dos consumidores ou usuários de serviços, no que diz respeito ao seu senso
crítico e poderes a eles conferidos pela legislação específica; as organizações
conscientizaram-se que, na atualidade, a qualidade do relacionamento é fator
distintivo e a medida mais apropriada do sucesso de uma organização.
A qualidade da assistência é analisada pela conformidade ou adequação a um
grupo de expectativas ou padrões que derivam de três aspectos básicos: a eficácia,
determinada pela ciência médica; a conformidade, determinada por valores e
expectativas individuais; a legitimidade, determinada por valores e expectativas
sociais. Dessa forma, a qualidade não é avaliada apenas em termos técnicos ou da
prática específica da assistência, mas por um conjunto de fatores que envolvem
elementos individuais e coletivos no estabelecimento deste juízo de valor. Qualidade
em saúde, então, é um conceito fluido, abstrato e de complexa definição, mas que
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deve ser proposto em cada sociedade ou grupo social (DONABEDIAN, 1994;
GASTAL, 1995).
Segundo Serra (2009), no processo de habilitação dos profissionais de saúde,
devemos levar em consideração a fragilização física e emocional gerada pela doença
e as suas conseqüências na relação entre o profissional e o usuário. Sentimentos
como afeição, respeito, simpatia, empatia, angústia, raiva, medo, erotismo,
compaixão, entre outros, são inevitáveis em qualquer contato humano e farão parte
nas relações nos serviços de saúde. Para que haja profissionalismo e bom
atendimento, esses aspectos precisam ser reconhecidos, estar sob controle e a
serviço da compreensão das necessidades do usuário e dos profissionais. Esses
sentimentos,

mesmo

que

intensos

e

imprevisíveis,

quando

incorporados

adequadamente à atividade do profissional, podem se tornar instrumentos valiosos no
atendimento à saúde. Do mesmo modo, considerar os aspectos de condições de vida,
de condições de trabalho, de relações familiares, culturais e sociais, pode contribuir
para o cuidado do usuário e o restabelecimento do seu bem-estar.
É perceptível que nos hospitais de médio porte já existe a necessidade de se
ter uma ouvidoria, com pessoal suficiente para realizar um bom trabalho, já nos
hospitais de pequeno porte é bastante que haja caixas de sugestões e reclamações,
Em hipótese alguma o usuário que reclama pode ser tratado de maneira
inadequada, pois é através de suas reclamações que podem surgir ideias, e
sugestões importantes. É através da ouvidoria e da caixa de sugestões que se pode
encontrar a solução para muitas questões. Portanto, a criação de ouvidorias e caixas
de sugestões e reclamações é uma necessidade que se faz presente para se trabalhar
uma boa administração quer seja no hospital ou nas unidades básicas de saúde.
Realmente, a situação é que as empresas de serviços de saúde privadas ou
públicas devem estabelecer inovações significantes na área da tecnologia, na
capacitação de funcionários, de modo que empresa tenha a visão de preocupar com
a valorização de seus colaboradores. Tendo em vista, investimentos em infraestrutura para atender a demanda, e definir o serviço de qualidade exemplar.

Princípios na atenção à saúde que regem o Sistema Único de Saúde
De acordo com Donabedian (1994); Gastal (1995) qualidade é um conceito
considerado como complexo, cujos componentes podem ser agrupados em sete
atributos ou pilares fundamentais:
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Eficácia: habilidade da ciência médica em oferecer melhorias na saúde e no bemestar dos indivíduos.
Efetividade: relação entre o benefício real oferecido pelo sistema de saúde ou
assistência e o resultado potencial, representado esquematicamente por uma
fração, em que os estudos epidemiológicos e clínicos oferecem as informações e
resultados para obter a resultante desta relação.
Eficiência: relação entre o beneficio oferecido pelo sistema de saúde ou assistência
médica e seu custo econômico, representado pela seguinte equação: eficiência =
melhoria gerada pelo sistema oferecido / Custo econômico deste sistema.
Otimização: estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo, em que o beneficio é
elevado ao máximo em relação ao seu custo econômico. Em termos gráficos, é o
ponto de estabilização da curva de benefícios.
Aceitabilidade: adaptação dos cuidados médicos e da assistência à saúde às
expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas famílias. Este atributo é
composto

por

cinco

conceitos:

acessibilidade,

relação

médico-paciente,

amenidades, preferências do paciente quanto aos efeitos da assistência,
preferências do paciente quanto aos custos das assistências.
Legitimidade: possibilidade de adaptar satisfatoriamente um serviço à comunidade
ou à sociedade como um todo. Implica conformidade individual, satisfação e bemestar da coletividade.
Equidade: determinação da adequada e justa distribuição dos serviços e benefícios
para todos os membros da comunidade, população ou sociedade.
Segundo Ronzani e Stralen (2003), o Programa Saúde da Família, como
principal estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para reorganização da Atenção
Básica no Brasil, tem sua origem no Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS),
que já vinha sendo desenvolvido desde 1986 no Nordeste (Ceará) e cujas raízes
encontram-se nos pressupostos da Medicina Comunitária e, mais especificamente, no
Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS).
Consoante Dias et al. (2003), o estudo das políticas em geral e,
especificamente, de políticas setoriais como as de saúde, é alvo frequente de
investigação e teorização.
Nos processos contemporâneos de reforma setorial, o papel do Estado constitui
o foco central do debate e tem-se questionado fundamentalmente seu envolvimento
na provisão de serviços, em detrimento de outras atuações alavancadoras de
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melhores resultados. O elenco de críticas é extenso, mas muito sinteticamente
constata-se que, apesar dos altos montantes de recursos financeiros investidos,
muitos Estados não conseguiram proporcionar a implementação de políticas
universais, equitativas e de boa qualidade (ALMEIDA, 2003).
O Ceará, um dos mais pobres dos nove Estados do Nordeste, suporta o
impacto de secas recorrentes no seu interior semiárido onde vivem 4 milhões da sua
população de 6,5 milhões de pessoas. Até 1987, tinha uma das mais elevadas taxas
de mortalidade infantil, decorrente, sobretudo, da diarreia, seguida de infecções
respiratórias e parasitárias. Baixa renda, nutrição precária, condições inadequadas de
vida, além dos serviços de saúde insuficientes para a maioria da população geram as
precárias condições de saúde pública no Estado do Ceará (GÓIA, 1994).
Tratando-se dos precedentes que fizeram parte da formação do setor de saúde
do Ceará, a construção do SUS foi determinante ao absorver todos os princípios
constitucionais, admitindo os conhecimentos de ordem epidemiológica para
determinar as prioridades (CEARÁ, 2001).
De acordo com Mendes (2002), com o SUS, ampliou-se tanto a quantidade de
unidades de saúde como a qualidade do atendimento, porém era preciso buscar um
novo modelo de atenção à saúde para concretizar seus princípios. Com esta
finalidade, em 1994 implantou-se o Programa Saúde da Família, com a proposta de
contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde. As origens do PSF estão
no Programa Agente de Saúde, instituído em 1987 no Ceará e adotado como política
nacional, em 1991, com a denominação de Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).
O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma experiência brasileira que ao
longo dos dezessete anos da sua implantação e implementação, foi concebido como
uma estratégia para a reorganização e fortalecimento da atenção básica como o
primeiro nível de atenção à saúde no SUS, mediante a ampliação do acesso, a
qualificação e a reorientação das práticas de saúde. Criado em março de 1994 como
um programa, o PSF evoluiu dessa condição e vem assumindo o status de uma
política nacional e consolidou-se como Estratégia de Saúde da Família (ESF)
(FRANCO, MERHY, 2004).
O caráter substitutivo da ESF em relação à “atenção básica tradicional” orientase pelos seguintes princípios (ELIAS, COSTA, 2009):
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adscrição de clientela: referente ao novo vínculo que se estabelece de modo
permanente entre os grupos sociais, as equipes e as unidades de saúde;
territorialização: é a relação que se estabelece entre a definição do território e da
população, baseado no mapeamento e na segmentação da população por
território;
diagnóstico da situação de saúde da população: admite a análise da situação de
saúde do território, através do cadastramento das famílias e dos indivíduos e a
geração de dados epidemiológicos;
planejamento baseado na realidade local: proporciona a programação de atividades
orientadas segundo critérios de risco à saúde, priorizando a solução dos
problemas.
As equipes de saúde da família são multiprofissionais e compostas por, no
mínimo: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem,
cirurgião-dentista, auxiliar em saúde bucal, e agentes comunitários de saúde, que são
responsáveis por cuidarem em média de 3.000 habitantes, com jornada de trabalho
de quarenta horas semanais (SOUSA e HAMMAN, 2009).
Os processos de trabalho das equipes multiprofissionais são constituídos
necessariamente, pela interdisciplinaridade, vinculação, competência cultural,
intersetorialidade e fortalecimento de uma gestão local que deve ser participativa e
democrática. A intenção é que a conversão do modelo faça a diferença na forma de
pensar e de fazer no cotidiano, a saúde das famílias, tanto nos aspectos da promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos (SOUSA e HAMMAN,
2009).
A dificuldade de acolhimento dos usuários, principalmente pela grande lotação
da Unidade Básica nos horários de chegada e a sobrecarga de atividades nesses
horários para os recepcionistas (agendar, organizar a demanda, orientar, separar
prontuários) é uma problemática constante no desenvolvimento das atividades da
ESF.
E, objetivando a organização dos processos de trabalho das equipes de saúde
da família, a construção de uma agenda de forma a organizar os serviços sem ferir o
princípio da garantia dos direitos dos usuários à saúde torna-se fundamental, uma vez
que a demanda de usuários do Sistema Único de Saúde está cada vez maior e a
efetividade do serviço oferecido gira em torno do equilíbrio entre demanda espontânea
e a oferta organizada, reorganização do trabalho em saúde e a padronização de
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condutas, definindo protocolos e utilizando tecnologias de acolhimento e avaliação
com classificação de risco, de forma a viabilizar um atendimento humanizado e de
maior agilidade (SPINK, 2007).
As respostas dos serviços de saúde ao usuário devem traduzir em qualificação
da produção de saúde juntamente com a responsabilização daquilo que não pode ser
respondido de imediato, mas direcionando de maneira ética e resolutiva, garantindo a
segurança e acesso ao usuário (FRANCO, MERHY, 2004).
Desta forma o acolhimento com classificação de risco conduzirá a intervenções
na reorganização e na realização de promoção a saúde, pois transcorre da
problematização realizada pela própria equipe de saúde (BECK, MINUZI, 2008).
Quanto à rede assistencial hospitalar, o SUS no Estado é constituído pelos
serviços públicos federal, estadual e municipal e, ainda, pelos serviços integrantes do
setor complementar (entidades privadas com ou sem fins lucrativos). Ao analisar
dados do SUS através do Sistema de Informação do Ministério da Saúde, segundo
constatou-se, em 1992, estavam disponíveis aos usuários do Ceará 17.863 leitos
(GÓIA, 1994).
Coelho (1997, p.32) classifica, dentro de uma abordagem histórica, a saúde
pública do Ceará, em três momentos distintos:
O primeiro (1976-1982) – a implantação dos programas de extensão de
cobertura (Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado – POLONORDESTE
e Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do
Nordeste – PIASS); o segundo (1983-1989) – a implantação de programas
visando, dentre outros, a reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de
saúde (Programa Ações Integradas de Saúde – AIS e Programa Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS; e o terceiro (a partir de 1990)
– com a operacionalização do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa forma, e de acordo com Queiroz-Campos (1993), o Ceará assumiu a
mentalidade consciente do Terceiro Mundo, mas não pretende continuar
passivamente no seu contexto.
No Ceará, a rede hospitalar integrante do SUS em 1992 contava com
distribuição desigual, constituída de 340 unidades, sendo 182 públicas (53,5%) e 158
unidades no setor privado (46,5%). Apresenta, ainda, uma capacidade de oferta de
1.133.709 internações por ano, sendo o setor público responsável por 33,5%,
enquanto o restante, 66,5%, fica com o setor privado. Já a estrutura hospitalar é de
18.739 leitos, dos quais 37,8% na rede pública e 62,2% na complementar (GÓIA,
1994).
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Assim, as políticas de saúde no Estado do Ceará guardam relação com as
políticas nacionais de saúde, respeitadas as características sociopolítico-econômicas
da Unidade da Federação (DIAS et al., 2003).
O Ministério da Saúde lançou em 1991, o Programa de Agentes Comunitário
de Saúde - ACS, com o objetivo de contribuir para o enfrentamento dos alarmantes
indicadores de morbi-mortalidade infantil na região nordeste do Brasil desenvolvendo
atividades relacionadas à prevenção e à educação em saúde, principalmente, em
municípios de baixa densidade populacional. No PACS, o enfoque principal é a
ampliação da cobertura da atenção básica e a introdução do ACS (agentes
comunitários de saúde) como um trabalhador incumbido de desenvolver ações
relacionadas ao controle de peso da criança, à orientação a grupos específicos de
patologias, à distribuição de medicamentos, entre outras (SELVA; DALMÁSIO, 2002).
Foi muito significativa a melhoria dos indicadores de saúde com a implantação
do PACS principalmente, a mortalidade infantil, que mobilizou o setor de saúde a partir
de seu sucesso. É importante citar que, além do impacto nos indicadores, o PACS
trazia contribuições importantes para a organização dos sistemas locais, através de
uma expressiva interiorização de profissionais, enfermeiros, como supervisor do
PACS e do estímulo à criança dos conselhos municipais de saúde (SOUZA, 2000).
O PACS, em 2002, estava implantado em todo Brasil totalizando 173.595 ACS,
o que significa uma cobertura populacional de 90%. Na região Centro Oeste, existem
13.263; no Nordeste 75.138; no Norte 22.461; no Sudeste 40.787 e no Sul 21.994
(BRASIL, 2002). Em janeiro de 2003, eram 91 milhões de brasileiros atendidos por
ACS, em janeiro de 2004, a cobertura passou a ser de 94 milhões e com 183.815 ACS
atuando em 5.136 municípios (SOLLA, 2004).
Sendo apontado como a melhor alternativa para a reorganização da oferta de
serviços de saúde, o PSF insere-se no âmbito do debate em torno das opções para
reorientação do modelo assistencial vigente, predominantemente, hospitalocêntrico e
curativo. Enquanto mais uma proposta para reordenamento de atenção básica, a
“Saúde da Família” tem diferentes compreensões, ou mesmo, posições favoráveis ou
desfavoráveis, enquanto modelo tecnoassistencial. Segundo Mendes (1996), o PSF é
uma estratégia necessária à organização do distrito sanitário (no nível primário),
juntamente com o consórcio de saúde (no nível secundário e terciário)
Nas décadas de 80 e 90, ocorreu um processo de reorganização dos serviços
de saúde com a implantação da municipalização da saúde onde a autoridade e a
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gestão dos serviços básicos de saúde passaram a ser de responsabilidade dos
municípios. Essa descentralização trouxe novas responsabilidades e compromissos
no sentido de dar um atendimento as demandas e as expectativas dos usuários do
sistema de saúde, ao mesmo tempo, que veio demonstrar a necessidade de expansão
física e funcional da rede de atendimento à saúde, adequando o quantitativo e o
qualitativo de trabalhadores capacitados para a prestação de cuidados, de revisão dos
padrões de produtividade, da avaliação da qualidade da assistência prestada. Dentro
desse contexto a gerência de serviços de saúde tem sido tomada como um fator de
fundamental importância para o alcance dos objetivos voltados para a saúde.
Com esse novo quadro de organização dos serviços de saúde veio à
importância do papel gerencial dentro do processo de trabalho em saúde, que se
conforma no nível local.
Segundo definição de Mishima (1995, p.65),
[...] os princípios que norteiam a gerência não são estáticos, neutros,
absolutamente racionais ou eminentemente técnicos, que se adequam
imediatamente à resolução dos problemas que se apresentam no processo
de trabalho. A atividade gerencial é si, extremamente dinâmica, dialética, na
qual as dimensões técnica, política e comunicativa, estão em permanente
articulação exigindo constante reflexões/ tomada de decisões por parte do
agente executor da mesma.

É evidente que a gerência no sistema de saúde constitui-se num instrumento
de trabalho de grande significado, trazendo consigo o componente da construção da
cidadania.
O desenvolvimento da cidadania implica tomar a gerência como uma atividade
que contém uma perspectiva de emancipação de sujeitos sociais e que está contida
nela, quer sejam eles agentes presentes no processo de trabalho, como os usuários
que se utilizam dos serviços de saúde (ALMEIDA et al., 1994).
Campos (1994) chama atenção para que a gerência dos serviços de saúde seja
repensada criticamente, definida com maior precisão seu peso e o processo de gestão
conceituado como instrumento fundamental, mas não suficiente, à implementação de
políticas criadas por sua vez, a partir dos interesses diversos ou até mesmo
contraditórios de forças sociais ou vinculadas à produção de serviços e insumos para
o setor saúde.
A autonomia dos profissionais não é tanto um direito quanto uma condição
necessária para a produção de serviços de qualidade. Os serviços de saúde, além de
possuírem características que geram exigências particulares em sua gestão e
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organização, podem estabelecer suas próprias normas administrativas e padrões de
funcionamento, porém não devem ser formalizados de forma demasiada. Todos os
prestadores de serviços necessitam de autonomia para poderem adequar os serviços
às necessidades dos usuários. Isso requer das organizações uma descentralização e
flexibilidade, com capacidade autônoma para tomar decisões rápidas em função dos
problemas e das peculiaridades do ambiente.
Campos (1997, p.229) afirma que:
[...] um dos principais segredos para assegurar a qualidade em saúde estaria
na adequada combinação de autonomia profissional com certo grau de
responsabilidades para os trabalhadores. [...] Autonomia pressupõe
liberdade, mas, para que o trabalho autônomo seja eficaz, pressupõe-se
também capacidade de responsabilizar-se pelos problemas de outros. A
autonomia responsável somente acontecerá quando houvesse interesse e
envolvimento dos agentes com certa tarefa. O trabalho em saúde para ser
eficaz e resolutivo depende sempre de certo coeficiente de autonomia dos
agentes responsáveis pelas ações clínicas ou de saúde pública.

Labate (1997, p.57) destaca que:
[...] articular responsabilidade, liberdade e compromisso, significa que ao
profissional de saúde não basta saber. É preciso também querer e não
adiante saber e querer, se não têm poder para acionar os mecanismos de
transformação nos rumos da instituição que se quer mudar, isto é, os serviços
de saúde. [...] Só posso falar em compromisso, se menciono a adesão, a partir
de uma escolha do sujeito, a uma certa maneira de agir, a um certo caminho
para a ação. É para que essa adesão seja significativa que devem se conjugar
a consciência, o saber, a vontade, que de nada valem sem a explicação do
dever e a presença do poder.

O tipo de gestão que parece mais adequado a essas organizações é mais o
consensual, o colegiado do que o autoritário. A gestão consensual é do tipo que
identifica a função central dos profissionais, tendo mecanismos para inibir os efeitos
não desejados do corporativismo e da autonomia de prática profissional. Enfatiza
ainda a definição de mecanismos de tomada de decisões que envolvem os
profissionais tanto ao nível da formulação dos objetivos e das orientações gerais
quanto da avaliação dos resultados: essa gestão aceita que os profissionais trabalhem
não por obedecer à ordem, mas por responsabilidade (DUSSAULT, 1992).
Segundo Dussault (1992), o grande desafio da gestão das organizações de
saúde estar em responsabilizar seus prestadores para a criação de um ambiente
propício ao desenvolvimento de um trabalho multiprofissional, interdisciplinar ou
transdisciplinar, além da integração da participação dos próprios usuários no processo
de produção dos serviços. Esse tipo de gestão é uma forma democrática, no sentido
de associar os prestadores de serviço ao processo gerencial.
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De acordo com Alves (2005), as políticas de saúde pública têm se concretizado
mediante ações de seus agentes de saúde com suas práticas no cotidiano dos
serviços, o que tem sido relevante para uma reflexão crítica dos processos tendo como
objetivo a criação de conhecimentos novos e novas práticas de saúde dentro dos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.
Segundo Paim (2003, p.568), modelo de atenção ou modelo assistencial “[...] é
uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e
atender necessidades de saúde individuais e coletivas. É uma razão de ser, uma
racionalidade, uma espécie de ‘lógica’ que orienta a ação”.
Esse modelo assistencial se fundamenta levando em conta que se trata de um
fenômeno isolado de expansão da quantidade de equipes de saúde da família até aqui
implementadas e que são insuficientes para a construção de um novo modelo
assistencial. O crescimento do PSF tem beneficiado a eqüidade e universalidade da
assistência, pois as equipes têm sido implantadas principalmente em comunidades
carentes por se tratar de pessoas que sofrem grandes restrições quanto ao acesso
aos serviços de saúde. Os dados estatísticos têm mostrado que a integralidade das
ações deixou de ser um problema na prestação dos serviços, sobretudo de atenção a
essas comunidades carentes.
Dentre os princípios e diretrizes do SUS o da integralidade constitui-se naquele
que confronta incisivamente racionalidades hegemônicas no sistema, ou seja: o
reducionismo e a fragmentação das práticas, a objetivação dos sujeitos, e o enfoque
dado à doença e intervenção curativa. (ALVES, 2005).
Conforme Costa e López (1996), a educação em saúde constitui um conjunto
de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde.
É um recurso através do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da
saúde e intermediado pelos profissionais da saúde reflete na vida cotidiana das
pessoas, pois a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença propicia
subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde no ambiente familiar.
A educação em saúde na visão do PSF é uma prática prevista e de
responsabilidade de todos os profissionais que fazem parte da equipe de saúde da
família.
Espera-se que esta equipe de saúde da família seja apta para assistência
integral e contínua às famílias da área de sua abrangência, percebendo situações de
risco à saúde na comunidade assistida, enfrentando em parceria com a comunidade
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os determinantes do processo saúde-doença, executado processos educativos para
a saúde, voltados à melhoria do auto-cuidado dos indivíduos (BRASIL, 1997).
Conforme Guedes et al. (2004), a educação e saúde no Brasil possui dois
pressupostos, onde o primeiro refere-se às medidas preventivas e curativas que
objetivam a obtenção da saúde e o enfrentamento das doenças; o segundo, às
estratégias da promoção da saúde visa a construção social da saúde e do bem estar.
O pressuposto dessas estratégias preventivas e curativas para o enfrentamento das
doenças e de como obter saúde é coerente com os princípios das atuais culturas e
sociedades, haja vista serem baseadas na produção constante e sempre renovada de
variados tipos de serviços fundamentados na tecnologia e na ciência, oferecidas para
o consumo das pessoas carentes.
A promoção da saúde é vista como um processo participativo de toda a
população dentro de um contexto da vida cotidiana e não apenas das pessoas que
estão em vias de adoecer, pois isto evidencia a obtenção de condições de vida melhor
da população, além de outros propósitos, como o de excluir ou minimizar a ocorrência
dinâmica de morbidades.
Os saberes e as práticas desenvolvidas na educação em saúde da comunidade
têm seus momentos históricos e estratégias comunicacionais impregnados por uma
prática e discursos coerentes. O discurso higienista e as intervenções normalizadoras
tradicionalmente têm marcado o campo de práticas da educação em saúde (ALVES,
2005).
Os dirigentes do Estado em conformidade com os interesses da comunidade e
objetivando o controle social das classes menos favorecidas, têm desenvolvido um
discurso em torno da questão saúde no século XVIII como normalizador e regulador.
Segundo Costa (1987, p.7),
[...] a estratégia da educação em saúde foi regulamentar, enquadrar, controlar
todos os gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos das classes
subalternas e destruir ou apropriar-se dos modos e usos do saber estranhos
a sua visão do corpo, da saúde, da doença, enfim do ‘bom’ modo de andar a
vida.

As práticas e concepções de educação em saúde pública comunitária no Brasil
foram revisadas por Smeke e Oliveira em 2001. As referidas autoras tiveram o primeiro
momento abordado no final do século XIX e início do século XX. Todavia, em virtude
das necessidades de domínio sobre determinadas epidemias como varíola, febre
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amarela, tuberculose, entre outras, nos principais centros urbanos, desenvolveram-se
as primeiras práticas sistemáticas de educação em saúde comunitária.
As práticas de educação e saúde hoje requerem diretrizes afastadas do poder
coercivo e normativo, objetivando transformar as oportunidades de educar a
clientela em momentos prazerosos, favorecendo para que a aceitação de
mudança no estilo de vida, para manter a saúde ou mesmo prevenir a doença,
seja realizada de forma consciente (GUEDES et al., 2004, p.13).

A iniciativa dos profissionais no sentido de serem inseridos nos serviços de
saúde que prestavam assistência às classes menos favorecidas se deu de forma
integrada em projetos amplos, dentre os quais predominava a metodologia da
Educação Popular. Portanto, esta metodologia foi assimilada em face do movimento
dos profissionais constituindo-se o seu elemento estruturante de maior significado
(VASCONCELOS, 2001).
O movimento da Educação Popular em Saúde (EPS) tem dado prioridade a
relação educativa com a comunidade, procurando romper a verticalidade da relação
profissional-usuário. Nesse contexto são valorizadas as trocas interpessoais, as
iniciativas da população e usuários, através do diálogo, sempre na busca da
explicitação e compreensão do saber popular.
De acordo com Vasconcelos (1999, p. 30), na comunidade onde a experiência
tem sido desenvolvida verifica-se a “emergência de novos padrões de enfrentamento
dos problemas de saúde marcados pela integração entre o saber técnico e o saber
popular e pela mútua colaboração”. O autor entende que a Educação Popular em
Saúde trata-se de uma estratégia para reorientar as práticas de saúde no seio da
comunidade.
Visando uma reorganização da atenção básica, a estratégia do PSF reconhece
a necessidade cada vez maior da aplicação de novas práticas, bem como da
renovação dos vínculos de compromisso e de co-responsabilidade entre os serviços
prestados e a população assistida. O autor Cordeiro (1996) avalia que o
desenvolvimento de um novo modelo assistencial com base nos princípios do PSF
não implica necessariamente um retrocesso quanto à incorporação de novas
tecnologias, já que tal iniciativa corresponderia a uma medicina simplificada destinada
para os pobres, e que a referida proposta demanda simplesmente a reorganização
dos conteúdos dos saberes e das práticas em saúde pública, de forma que viesse
refletir os pressupostos do SUS no fazer cotidiano dos profissionais envolvidos.
Aceita-se, desta forma, que o PSF “requer alta complexidade tecnológica nos campos
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do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e de mudanças de atitudes”
(BRASIL, 1997, p.9).
Imaginar o PSF como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial
mostra a ruptura das práticas convencionais e hegemônicas da saúde, bem como a
adoção de novas tecnologias de trabalho. Algumas das inovações verificadas no PSF
tratam-se de uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e assistência
integral e contínua as famílias de sua área de abrangência.
O desenvolvimento do conhecimento, em relação à promoção da saúde, é um
processo que precisa ser realizado de forma constante tendo a participação individual
e coletiva, na esfera familiar, no grupo de trabalho, nos grupos sociais, nas
comunidades ou até mesmo nas organizações sociais (CEGANO; SIQUEIRA; VAZ,
2005).
As ações de atenção básica, como as demais ações do SUS, devem ser
financiadas com recursos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para
garantir esse financiamento, a Emenda Constitucional Nº. 29 – EC 29 – define que, a
partir de 2004, os Estados e os Municípios devem aplicar em saúde 12% e 15% de
suas arrecadações de impostos, respectivamente. No que diz respeito aos recursos
federais, a lei que regulamenta a EC 29 está em discussão no Congresso Nacional
((M.S. Painel de Indicadores do SUS Nº. 4, agosto de 2008, p.37)
A alocação de recursos do governo federal às esferas estadual e municipal se
deu ao longo do processo de descentralização do sistema de saúde brasileiro
[....O sistema de alocação de recursos no âmbito do SUS começou a ser
desenhado, a partir do governo Collor, por Normas Operacionais . Como se verá a
seguir, a primeira passou totalmente à margem dos preceitos da Lei Orgânica da
Saúde (que estabelecia critérios de distribuição de recursos) e da Lei nº 8.142/90 (que
estabelecia a regularidade e automaticidade das transferências)] LIMA, N.T.;
GERSCHMAN, S; EDLER, F.C; SUÁREZ, J. M. Saúde e Democracia: História e
Perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p.223
A Norma Operacional Básica do SUS (NOB 91) foi um instrumento de
centralização do sistema de saúde, com a implantação de fluxos, que determinavam
a alocação dos recursos entre as esferas de governo.
De acordo com Lima, Gerschman, Edler e Suárez (2005), p.224, a NOB 91,
instituiu, com outra lógica, um sistema de alocação de recursos estruturado em quatro
fluxos: a) o destinado ao financiamento das internações hospitalares, baseado no
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pagamento direto, por parte do Ministério da Saúde, aos prestadores de serviços,
públicos e privados, mediante sistema de pagamento prospectivo por procedimento;
b) o relacionado ao financiamento de assistência ambulatorial, calculado em base per
capita – Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) -, com valores diferenciados entre
grupos de estados, multiplicados pelo tamanho da população; c) o referente aos
recursos destinados a investimentos em equipamentos e ampliação das unidades
assistenciais já existentes – Unidades de Capacitação da Rede (UCR) -, que constitui
um adicional de 1% a 5% do teto ambulatorial e era inversamente proporcional ao
valor da UCA; d) o fator de estímulo à municipalização, calculado com base em um
valor per capita correspondente a 5% do valor da UCA, multiplicado pelo tamanho da
população, destinado aos municípios que cumprissem os requisitos estabelecidos
pela Norma.
Em 1993, O Ministério da Saúde criou a Norma Operacional (NOB 93), que
segundo os autores: Lima, Gerschman, Edler e Suárez (2005), caminhou em direção
ao resgate do processo de descentralização do sistema ao estabelecer três níveis de
autonomia de gestão das esferas infranacionais: “incipiente”, “parcial” e “semiplena”.
Neste último, as secretarias estaduais e municipais de Saúde, atendido o
cumprimento de alguns pré requisitos, passaram a receber um volume global de
recursos para cobertura assistencial e a dispor sobre a sua aplicação. Mas, foi um
processo muito lento e gradual.
A Norma Operacional Básica 96 (NOB 96), que dividiu as condições em:
Gestão Plena do Sistema Municipal, que incorpora a gestão de média e alta
complexidade e Gestão Plena de Atenção Básica, onde os municípios se
responsabilizam pela gestão dos serviços básicos de saúde. Para garantir a
operacionalização desses novos procedimentos, em 1997 destaca-se o Piso de
Atenção Básica - PAB, criado pela Portaria GM/MS Nº.1.882/97, com suas frações
fixa e variável, no qual os recursos passaram a ser diretamente proporcionais ao
número de habitantes do município, o que possibilitou uma maior estabilidade no
planejamento das ações de saúde local. Consistindo em um montante de recursos
financeiros federais destinados exclusivamente aos procedimentos e ações de
atenção básica á saúde.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram criadas no período de
transição da NOB 93 para a NOB 96, com fóruns de pactuações entre os gestores
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estaduais e municipais, onde eram constituídas as negociações de forma
democrática. Ao longo desse período, foi sendo construída a NOB 96.

A descentralização dos serviços para os municípios
Com a descentralização, o sistema de saúde melhorou na transferência dos
recursos, que passou a ser direta para estados e municípios, houve transferência de
responsabilidades e atribuições do nível federal fundamentalmente para o municipal.
Houve também expansão e desconcentração da oferta de serviços, aumento
da parte de alguns municípios no financiamento à saúde, criação de instâncias mais
democráticas de participação da sociedade na implementação da política de saúde,
formação de instâncias intergestores de gestão entre estados e municípios, expansão
da atenção primária à saúde e mudança nas práticas assistenciais da saúde mental.
Segundo Lima, Gerschman, Edler e Suárez (2005), com a NOB 96, as
modalidades de gestão de estados e municípios foram reduzidas a duas: gestão plena
da atenção básica e gestão plena do sistema, para os municípios; e gestão avançada
do sistema e gestão plena do sistema, para os estados. Essa norma introduziu, ainda,
um processo de programação pactuada e integrada entre as três esferas de governo
das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de
epidemiologia e controle de doenças, construindo um novo modelo de atenção que dá
ênfase à promoção da saúde e à atenção básica.

A regionalização e hierarquização na rede de serviços de saúde
Em 2001, foi aprovada a Norma Operacional de Assistência à Saúde (Noas),
que regulava fundamentalmente a estruturação do processo de regionalização e
hierarquização do sistema de saúde e, portanto, da distribuição regional da
assistência de alta e média complexidade.
O Pacto Pela Saúde foi aprovado em 2006 no Conselho Nacional de Saúde e
pactuado no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, com a proposta de
contemplar os princípios do SUS previstos na Constituição Federal de 1.988 e na Lei
nº. 8.080/90 e apontar para a construção de um modelo de atenção à saúde que
possibilite a efetivação de acordos entre as três esferas de governo, promovendo
inovações nos processos e instrumentos de gestão do SUS. (M.S. Painel de
Indicadores do SUS Nº. 6, Novembro de 2009, p.9)
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Foi divulgada a Portaria GM/MS Nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que
aprovou o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidando o SUS e aprovando as Diretrizes
Operacionais do Referido Pacto.
A formalização do Pacto pela Saúde ocorreu quando Municípios, Estados e
União assinaram o Termo de Compromisso de Gestão (TCG), firmando os objetivos,
metas, atribuições e responsabilidades dos seus gestores. A adesão de Estados e
Municípios ao Pacto é uma das formas de acompanhar como os princípios e diretrizes
da PNPS que estão presentes nas ações públicas em saúde. (M.S. Painel de
Indicadores do SUS Nº. 6, Novembro de 2009, p.9).
De acordo com Finkelmen (2002), a 8ª Conferência Nacional de Saúde
promovida em 1986 teve ampla participação e discussão da situação de saúde do
país. Aprovou-se, então, um relatório com recomendação de descentralização,
participação popular e eficiência da gestão local. Estas recomendações passaram a
fazer parte do projeto da Reforma Sanitária brasileira e esta proposta para
reorientação do sistema de saúde deu origem à implantação do SUS.
Em face da abrangência dos determinantes sociais no processo saúde-doença,
o movimento da Reforma Sanitária representou visível mudança de paradigma na
saúde. O SUS foi instituído com vistas à atenção integral e à participação comunitária,
na gestão e no controle social. No entanto, os entraves históricos oriundos de um
modelo tecnicista e com enfoque biológico no atendimento, acrescidos de
determinantes sociais, têm contribuído para um atraso em sua efetivação (SILVA;
ARIZONO, 2008).
Inúmeras mudanças sociais, éticas, econômicas e políticas observadas no
cenário mundial atingem de modo incisivo os sistemas de saúde. Em nosso país, a
saúde vive um significativo processo de reforma social e política, cuja ação é
fundamental à continuidade e ao avanço do movimento da Reforma Sanitária, bem
como à construção efetiva do SUS. Por isso, vários segmentos do SUS devem cumprir
um papel condutor de mudanças no campo tanto das práticas de saúde, como da
formação profissional (FERREIRA et al., 2010). Estas palavras são corroboradas na
citação a seguir:
Como fruto das lutas populares e sindicais a área da saúde foi a que mais
obteve sucesso no que diz respeito ao fortalecimento dos direitos sociais, fato
refletido na Constituição de 1988. Com perfil bastante programático em
diversos aspectos, a nova carta constitucional propôs um novo ordenamento
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ao setor saúde, propiciando um desenho particular em aspectos éticopolíticos fundamentais (NOGUEIRA; MIOTO,2011, online).

Há, de fato, obstáculos políticos, estruturais e culturais para a concretização
dessas reformas que estimulem e possibilitem a realização de uma clínica singular e
compartilhada. Nos sistemas públicos, costuma haver excesso de demanda. Ademais,
médicos e enfermeiros no Brasil têm múltiplos empregos, predominando formas de
contratação para plantões, o que gera uma inserção vertical desses profissionais nos
serviços, com redução do número de médicos e enfermeiros com inserção longitudinal
(horizontal no tempo, os denominados diaristas) em enfermarias e ambulatórios. Isso
vem produzindo um modo inadequado de inserção, particularmente dos médicos e
enfermeiros,

em

hospitais

públicos

(CAMPOS;

AMARAL,

2007).

Complementarmente, afirma-se:
O processo de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS tem sido
marcado por intensos debates que refletem a presença de interesses
antagônicos em relação a sua consolidação, tanto como política pública
calcada na universalidade, equidade, integralidade, participação da
população e dever do Estado, quanto às dificuldades para construir modelos
assistenciais ancorados na concepção ampliada de saúde, que foi a base do
processo de proposição do próprio SUS (NOGUEIRA; MIOTO, 2011, online).

Consoante Salazar (2003), o Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e
serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais
das administrações diretas e indiretas, e das fundações mantidas pelo poder público.
Contudo, a iniciativa privada poderá fazer parte do SUS em caráter complementar.
Segundo Ferreira et al. (2010), o SUS tem assumido papel ativo na
reorientação das estratégias de cuidado, tratamento e acompanhamento da saúde
individual e coletiva, e é neste mesmo sentido que se apresenta a necessidade de
rever os modos de formação para se atuar neste sistema de saúde.
Como demonstra claramente o texto constitucional, a concepção do SUS está
baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da
população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar
social, especialmente no tocante à saúde coletiva, consolidando-o como um dos
direitos da cidadania (POLIGNANO, 2004).
Estabelecido na Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 e
regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90 e a Lei nº 8.142/90, o Sistema
Único de Saúde tem como um dos seus princípios básicos a universalidade do
atendimento. Desse modo, objetiva proporcionar à população acesso aos serviços
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básicos de equidade, integralidade, resolutividade e gratuidade (NUNES et al., 2006).
Em relação à integralidade, enfatiza-se:
Na perspectiva da integralidade, a Atenção Básica em Saúde organiza os
processos de trabalho em uma assistência multiprofissional baseada em
diretrizes, como o acolhimento e o vínculo, por meio de equipes responsáveis
pelo cuidado vinculado aos atos assistenciais primitivos da clínica que
reservem atos diagnósticos e terapêuticos de maior complexidade para reais
funções do cuidado ao paciente (FERREIRA et al., 2010, p.212).

Pela abrangência dos objetivos propostos e pela existência de desequilíbrios
socioeconômicos regionais, a implantação do SUS não tem sido uniforme em todos
os Estados e municípios brasileiros. Para que isso ocorra é indispensável uma grande
disponibilidade de recursos financeiros, de pessoal qualificado e de uma política
efetiva para viabilizar o sistema, em todas as esferas: municipal, estadual e federal
(SIQUEIRA, 2005).
Ainda como um dos princípios do SUS, conforme a Lei nº 8.080/90, no seu art.
7º, menciona-se a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Este
processo envolve dimensões políticas, sociais e culturais; requer o funcionamento
objetivo dos Conselhos de Saúde, responsabilidade da União, dos Estados e
Municípios (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).
Inegavelmente, a construção do Sistema Único de Saúde tem se processado,
apesar das políticas econômicas neoliberais que implicam a redução do papel do
Estado e nos investimentos, nas políticas públicas, consequentemente, nas da área
da saúde. Se já existiam vários problemas nesta área, com a opção neoliberal estes
se agravam. Portanto, o direito à saúde está longe de ser uma realidade. O Estado
não investe o necessário, os trabalhadores não são remunerados satisfatoriamente,
os gestores não contam com os devidos recursos e equipamentos e a população não
participa do controle dos seus direitos (SILVA; ARIZONO, 2008).
Com o processo de descentralização da gestão no SUS, houve mudanças em
relação ao conceito da equidade no seu contexto geral, pois com a descentralização
da saúde é preciso levar em conta que as pessoas estão inseridas num âmbito social
diferente e deveriam ter acesso a recursos de saúde suficientes, de acordo com suas
necessidades. Ademais, o nível de saúde e de gestão deve ocorrer em consonância
com o tipo de região, pois cada região possui uma cultura e uma situação social
diferentes e isso deve ser observado no intuito de diminuir as desigualdades sociais
(AZEVEDO; AZEVEDO, 2007).
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Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS é
o único a garantir assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da
população, inclusive aos pacientes portadores do vírus da imunodeficiência adquirida,
sintomáticos ou não, aos pacientes renais crônicos e aos pacientes com câncer
(BRASIL, 2002).
Com o SUS, o sistema público, que antes atendia apenas a parcela da
população integrada ao mercado de trabalho formal, passou a oferecer assistência a
todos os cidadãos brasileiros, embora em um contexto econômico desfavorável que
determinava a restrição do gasto público. Dessa forma, o resultado foi a progressiva
degradação da qualidade dos serviços oferecidos, permitindo a expansão dos
sistemas de planos e seguros privados de saúde, os quais atraíram os trabalhadores
do mercado formal e os extratos de maior renda, ficando a maior parte da população
de menor renda dependente do sistema público de saúde (PEQUENO, 2005).
Hoje a área de saúde coletiva é uma das mais potentes na produção científica
nacional. Isso se deve em parte às mudanças na organização do sistema de saúde
ocorridas nas últimas duas décadas, que ampliaram e dinamizaram o setor saúde,
com a criação e consolidação do Sistema Único de Saúde. A geração de um conjunto
de tecnologias e inovações políticas, gerenciais e assistenciais que requerem a
constante capacitação de técnicos e profissionais; a descentralização e a
responsabilidade pelas ações e serviços de saúde partilhada entre as três esferas de
governo; o modelo baseado no estímulo ao controle social e à participação da
população – todos esses elementos favorecem uma dinâmica inédita na área social
do país e reiteram a importância de se conhecer de forma abrangente os mecanismos
políticos e institucionais do setor (GIOVANELLA, 2008).
Como proposta do SUS, o Programa Saúde da Família (PSF), transformado
em estratégia, se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a
família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente. Introduz, assim,
nova visão no processo de intervenção em saúde na medida em que não espera a
população chegar para ser atendida, pois age preventivamente sobre ela a partir de
um novo modelo de atenção (ROSA; LABATE, 2005).
Segundo Nickel et al. (2008), na concepção teórica do PSF as definições de
universalidade e integralidade tornam-se concretas, auxiliando a rede básica de saúde
na diminuição do fluxo dos usuários para a atenção complexa.
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Acredita-se que a busca de novos modelos de assistência decorre de um
momento histórico-social, no qual o modelo tecnicista/hospitalocêntrico não atende
mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, consequentemente, às
necessidades de saúde das pessoas (ROSA; LABATE, 2005). Assim, como
destacado:
Para atender às necessidades de saúde da população, vem sendo proposto
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) modificação no modelo de atenção à
saúde vigente no país, frente ao qual se têm, claramente delineadas, as
características de fragmentação do cuidado e centralização na doença e nos
aspectos biológicos e curativos. As mudanças propostas são norteadas pelos
princípios da integralidade da atenção, universalidade do acesso,
descentralização político-administrativa, busca da equidade e incorporação
de novas tecnologias, saberes e práticas (MARIN; STORNIOLO; MORAVCIK,
2010, p.2).

Para se alcançar uma nova instituição hospitalar no SUS, se requer mudanças
do modo de produzir saúde, mas isso só será possível com um modelo de gestão
coerente, porquanto a finalidade deve estar articulada com seus processos
mediadores (CAMPOS; AMARAL, 2007).
Este sistema busca a atenção integral da comunidade, reflete perspectivas de
um aprimoramento e apresenta diante destes conceitos uma abordagem das
realidades do planejamento, execução e avaliação da saúde da população e de todo
o Sistema de Referência e Contrarreferência em todos os níveis de atenção, como um
instrumento de bem-estar social no Brasil (SALAZAR, 2003).
Conforme ressaltado, a saúde recebeu atenção na Constituição Federal
(BRASIL, 1988), como exposto:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:
I. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.
II. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem
prejuízo dos serviços assistenciais.
III. Participação da comunidade.

Contudo, a saúde depende de um estado de consciência e das condições de
vida material e social inerentes para o crescimento e a realização plena das
potencialidades de cada pessoa, ou seja, refere-se também à questão da cidadania.
Saúde não é algo que se adquire ou que se recebe por doação ou mesmo resultado
de uma assistência médica, odontológica, psicológica.
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Consoante Unglert (1995), o acesso à saúde está ligado às condições de vida,
nutrição, habitação, poder aquisitivo e educação, englobando a acessibilidade aos
serviços. Isto extrapola a dimensão geográfica, abrangendo também o aspecto
econômico, relativo aos gastos diretos ou indiretos do usuário com o serviço, o
aspecto cultural, envolvendo normas e técnicas adequadas aos hábitos da população,
e o aspecto funcional pela oferta de serviços apropriados às necessidades da
população.
Como um instrumento de avanço na saúde, o Sistema Único de Saúde é
formado por várias instituições das três esferas de governo (União, Estados e
Municípios) com a complementação do setor privado contratado e conveniado. O texto
constitucional consagra a saúde como produto social e estabelece os mecanismos
responsáveis pela elaboração da política de saúde (NUNES et al., 2006).
Com o advento do SUS, segundo afirma Andrade (2001), o atendimento
prestado pelo sistema público passou a ter sua assistência estendida a todos os
cidadãos brasileiros, com restrições determinadas pela realidade econômica
desfavorável, forçando a contenção do gasto público. Todo esse panorama incidiu na
baixa qualidade dos serviços prestados e proporcionou um mercado mais amplo para
os sistemas de seguros e planos privados de saúde. Com isso, a população de baixa
renda, incapaz de custear os planos de saúde, ficou à mercê do sistema público de
saúde do Brasil.
Alguns princípios regem o Sistema Único de Saúde, tais como a
universalização da assistência, a regionalização dos serviços e de assistência
individual. No contexto da universalização, o Ministério da Previdência deu um passo
importante com o Plano de Proteção (PRA), que consistia em proporcionar condições
para a universalização de previdência social. Esta política foi marcante, pois pela
primeira vez usava seus recursos no atendimento universal (FINKELMEN, 2002).
Cabia, então, ao Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) apreciar a Política
Nacional de Saúde formulada pelo Ministério da Saúde, bem como os planos do
MPAS, responsável pela assistência médica, e os planos do Ministério da Educação,
responsável pela formação de profissionais de saúde. Nessa época, criou-se o
Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), através do
Decreto n° 76.307 de 24 de agosto de 1976, objetivo principal na dotar as
comunidades do Nordeste, vilas e povoados até 20 mil habitantes de estrutura sólida
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e permanente de saúde pública, desdobrando-se em três níveis: elementar,
intermediário e de apoio (CORDEIRO, 1991). Como mostra a citação:
A experiência do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e
Saneamento para o Nordeste (PIASS) ocorrida em 1976, foi especialmente
importante para evidenciar a necessidade de atenção primária de saúde
(APS). O objetivo, segundo descreve Médice, era levar saúde pública às
regiões carentes dentro de uma nova concepção do pensamento sanitário
adotando sistemas de atenção primária à saúde com o envolvimento da
comunidade local. A idéia de APS foi, inicialmente, desenvolvida apenas no
Nordeste, mas alcançou, anos mais tarde, abrangência nacional (PAULUS
JÚNIOR; CORDINI JÚNIOR, 2006, p.15).

Segundo Mercadante et al. (2002, p. 63), no final do ano de 1970 surgiram os
primeiros movimentos de transição democrática e uma crise econômica no país. Foi
neste cenário que se consolidou o movimento pela Reforma Sanitária, defensor das
seguintes bandeiras:
1. a melhoria das condições de saúde da população;
2. o reconhecimento da saúde com direito social universal;
3. a responsabilidade estatal na previsão das condições de acesso a esse
direito;
4. a reorientação do modelo de atenção é a égide dos princípios de
integralidade de atenção e de equidade;
5. a reorganização do sistema com a descentralização de responsabilidade
pela provisão de ações e serviços.

Com estas propostas, os responsáveis pelo debate ocorrido entre os países
desenvolvidos e a Organização Mundial da Saúde (OMS) tinham como finalidade a
consolidação de um movimento político e ideologicamente articulado, formado por
profissionais da área da saúde pública, denominado Reforma Sanitária. Como
resultado desse debate propõe-se a mudança de comportamento e interpretação das
ações, modelos até então hegemônicos, os quais foram rompidos, além do antigo
conceito de saúde e da relação existente entre a organização dos serviços e a
sociedade (AGRIPINO et al., 2007). Nesta nova realidade, afirma-se:
No percurso do SUS, são muitos os avanços e também os desafios a
enfrentar para garantir o direito à saúde. O acesso do usuário aos bens de
saúde e a responsabilização dos profissionais por sua clientela permanecem
com graves lacunas. A esse quadro acrescentam-se uma desvalorização dos
trabalhadores de saúde, pouca participação na gestão dos serviços e frágil
vínculo com os usuários. Chama a atenção o despreparo dos profissionais
para lidar com a dimensão subjetiva inerente à prática de saúde (TEIXEIRA,
2006, p.46).

Um dos avanços na década de 1980 foi a criação da Comissão Interinstitucional
de Planejamento (IPLAN) e do Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP),
além da implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS). Em 1987 deu-se início ao
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Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralização de Saúde
nos Estados (SUDS). O SUDS valorizava os mecanismos de programação e
orçamentação integrados e as decisões eram tomadas no âmbito das comissões
interinstitucionais; suas ações eram todas no sentido da descentralização da gestão
do sistema e cabia às Secretarias Estaduais de Saúde assumir as responsabilidades
do sistema estadual de saúde (PRIMO et al., 2008).
Após essa democratização da saúde, como afirmam Agripino et al. (2007,
p.214):
[...] o termo saúde passou a expressar qualidade de vida de uma população
geográfica e historicamente referenciada, não estando contido apenas na
ausência de doenças ou na simples oferta de serviços, mas também sendo
resultante da ação articulada de diferentes setores, tais como educação,
habitação, saneamento, transporte, agricultura, dentre outros.

Em relação às políticas públicas, o estudo das políticas em geral e,
especificamente, de políticas setoriais como as de saúde, tem sido alvo frequente de
investigação e teorização. Deste modo, como mencionado, a partir da década de 1960
foram desenvolvidos programas de saúde que redefinem as atividades dos centros de
saúde e incorporam funções de diagnóstico e tratamento ambulatorial (DIAS et al.,
2003).
As políticas de redução do Estado, as privatizações e o novo papel
desempenhado pelo mercado como provedor das necessidades de saúde foram a
pedra de toque para as dificuldades então apresentadas. Há de se reconhecer, no
entanto, que o SUS vem superando grandes entraves em seu processo de
implantação (NOGUEIRA; MIOTO, 2011, online).
Segundo Mezomo (1995), a qualidade dos serviços de saúde supõe uma nova
mentalidade médica, a qual não pode ser mais tão independente, pois o paciente deve
ser ouvido e informado, como ressaltado:
A participação da comunidade, igualmente um princípio constitucional e eixo
organizador do Sistema Único de Saúde, é um outro ponto a ser destacado
na relação entre as práticas dos assistentes sociais que se pautam no Código
de Ética e no projeto ético-político e o SUS. É um aspecto fundamental para
o processo de construção da esfera pública para o setor à medida que indica
as possibilidades de redução dos mecanismos de cooptação e clientelismo,
tão comuns no contexto da cultura política nacional, em que a oferta de ações
de caráter curativo em saúde exercem atração exacerbada tanto entre
prestadores de serviços, como nos usuários do sistema (NOGUEIRA;
MIOTO, 2011, online).

50

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

De modo geral, a sociedade interfere sobre a realidade reivindicando sempre o
bem-estar de todos, por intermédio de todas as vertentes políticas, econômicas,
culturais e sociais. Nesse sentido, as políticas públicas podem ser compreendidas
como mecanismos resultantes das relações entre o Estado e a Sociedade ao longo
dos anos (PAIM, 2002).
A Constituição Federal, em seu art. 37, (BRASIL, 1999) preceitua que a
Administração Pública tanto a direta como a indireta, de qualquer dos Poderes da
União, Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De
forma direta, aplicam-se estes princípios ao SUS, já que o setor saúde possui certa
autonomia de gestão diante do conjunto da administração da respectiva esfera de
governo. Além deles, existem outros, específicos para o Sistema Único de Saúde
segundo as seguintes diretrizes: “descentralização com direção única em cada esfera
de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
participação da comunidade” (BRASIL, 1999).
Além do princípio que concebe a saúde como direito, a Constituição Brasileira
de 1988, qualificou o direito à saúde incluindo-o no conjunto dos Direitos Sociais.
Mesmo que não fosse expressamente um direito social, a saúde é sem dúvida um
direito fundamental, pois intimamente vinculado ao direito à vida (art. 5º) e princípio
fundamental, pois, integra o conceito de “dignidade humana”, princípio fundante da
República, (art. 1º, III, CF/88). A dignidade da pessoa humana é elevada como o valor
“saúde”.
Isto quer dizer que é da administração pública, a responsabilidade de elaborar
programas operacionais que garantam que a atenção à saúde de toda a população
habitante na área de abrangência de sua competência esteja assegurada, conforme
suas atribuições constitucionais e legais.

A humanização do atendimento
Em razão do acelerado processo de desenvolvimento tecnológico em medicina,
as emoções, crenças e valores dos pacientes ficaram em segundo plano; sua doença
passou a ser objeto do saber reconhecido cientificamente. O ato médico, portanto, se
desumanizou.
No mesmo processo, ocorreram transformações na formação médica, cada vez
mais especializada, e nas condições de trabalho, restringindo a disponibilidade do
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médico tanto para o contato com o paciente quanto para a busca de formação mais
abrangente. Sendo assim, as atuais condições do exercício da medicina não têm
contribuído para a melhoria do relacionamento entre médicos e pacientes e para o
atendimento humanizado e de boa qualidade.
A humanização da saúde exige uma melhoria da qualidade do atendimento aos
clientes que deve ser prestado com respeito, dignidade, ternura e empatia tanto ao
próprio cliente quanto a sua família.
Toda a tecnologia utilizada na área médica trouxe inúmeros avanços no
diagnóstico e tratamento das doenças em geral. No entanto, muitas vezes nos
deparamos com ambientes tecnicamente perfeitos, mas sem alma e sem ternura. A
pessoa que já está vulnerável pela doença deixou de ser o centro das atenções e foi
instrumentalizada em função de determinado fim. Esqueceu-se que as coisas têm
preço e podem ser trocadas, alteradas e comercializadas, porém, as pessoas têm
dignidade e clamam respeito.
A humanização na saúde é, pois, a responsabilização mútua entre os serviços
de saúde e a comunidade com o estabelecimento de vínculo entre as equipes de
saúde e a população. Consiste no atendimento das pessoas que buscam um
determinado serviço de saúde, com a decisão de acolher, escutar e dar resposta
positiva na solução dos seus problemas de saúde. Implica o compromisso de todos
os atores envolvidos no sistema: gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e
dos próprios usuários. Essencialmente, a humanização do atendimento expressa-se
por relações estabelecidas sob parâmetros humanitários, de solidariedade e
responsabilidade, que terminam por produzir satisfação pela qualidade dos serviços
realizados (BRASIL, 2003).
O direito de todos à saúde deve ser garantido por meio de políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos à saúde. A
Lei Orgânica da Saúde define como fatores determinantes e condicionantes da saúde,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços
essenciais e as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade as
condições de bem estar físico, mental e social.
Estas ações são planejadas e executadas pelo conjunto de órgãos do governo,
com a colaboração do setor saúde, mas com recursos específicos e são consideradas
“ações intersetoriais de saúde”.
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A participação do Gestor do Sistema de Saúde no Planejamento de outras
políticas públicas não pode ser casuística, com o fim de incluir com gastos com saúde
despesas próprias de orçamento de outros setores da administração pública. Para fins
orçamentários, as despesas com ações intersetoriais de saúde não podem ser
incluídas nas gastos com saúde.
A participação popular enquanto princípio constitucional é aquela participação
do cidadão sem interesse individual imediato, tendo como interesse o bem comum,
ou seja, é o direito de participação política, de decidir junto, de compartilhar a
administração, opinar sobre as prioridades e fiscalizar a aplicação dos recursos
públicos.
Segundo a Lei 8.080, as ações e os serviços de saúde que compõem o SUS
deveriam ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo também aos princípios de universalidade,
integralidade da assistência, autonomia, igualdade, direito à informação sobre saúde,
divulgação de informações sobre serviços, utilização da epidemiologia para definição
de prioridades, participação da comunidade, descentralização político- administrativa
e integração, em nível executivo, das ações de saúde, de meio ambiente e de
saneamento básico.
As ações e os serviços de saúde deveriam ser organizados, de forma
regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Esse sistema foi
baseado no princípio da descentralização de recursos e delegação de poder para os
níveis estadual e municipal para formulação de políticas de saúde específicas que
obedeçam, ao mesmo tempo, às diretrizes nacionais.
No entanto, a realidade não condiz com a teoria, e o que vemos no dia-a-dia
dos nossos hospitais é uma verdadeira desorganização e desqualificação do
atendimento, podendo até se falar em uma falência deste sistema, como pode-se ver
a seguir (BRASIL, 2003).

A falência do sistema público de saúde no Brasil

O Brasil possui atualmente, um dos maiores sistemas públicos de saúde entre
os países em desenvolvimento. O sistema brasileiro de saúde pública apresenta
números consideráveis, equiparáveis até mesmo com as nações desenvolvidas.
Temos aproximadamente 7.000 hospitais, com uma média de leitos que se aproxima
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da Espanha e número de médicos que se aproxima da Inglaterra, onde funciona um
dos modelos de saúde pública mais eficiente (NETO, 2000).
No entanto, a falência do modelo preconizado pela nossa Constituição é
evidente. Os serviços são deficientes e precários, não existem medicamentos ou
aparelhos adequados, os profissionais são insuficientes e mal remunerados. Os
cidadãos veem-se desamparados, sofrendo com a má qualidade e até com a falta de
serviços de saúde fundamentais.
De acordo com Mello (2002), os principais motivos responsáveis pelo caos do
setor público de saúde hoje são a carência de recursos, a má gestão, a dispersão dos
recursos captados e a falta de continuidade administrativa, ou seja, fraude,
desperdício e politicagem.
O Brasil investe cerca de 260 (duzentos e sessenta reais) reais em saúde por
ano para cada cidadão, incluindo gastos públicos e privados, média inferior a da
Argentina e ao Chile. Em 1992, os gastos só no setor público chegaram a 65 dólares
per capita, subindo em 1997 para 152 dólares, o maior número da década. Apesar
disso, o dinheiro é ainda insuficiente para estruturar de forma adequada a rede estatal
(MELLO, 2002).
O avanço do neoliberalismo e as tentativas de reduzir gastos e restringir
direitos, buscaram tornar hegemônica uma nova ética que não a da cidadania e do
direito social. Uma ética social que admite que a quantidade e qualidade dos serviços
médicos recebidos pelo cidadão possa certamente variar com o seu poder aquisitivo
vendida ao público com o argumento de que é um sistema “baseado no mercado” no
qual os indivíduos são considerados “responsáveis” pela sua própria saúde (e seu
bem estar) e no qual os “consumidores” individuais têm o poder de exercitarem uma
livre escolha dos atendimentos médicos como “produtos de consumos” é mais
eficiente (e, portanto melhor) do que qualquer outro sistema alternativo (REINHARDT,
1998).
Na verdade, o pressuposto de que as regras de mercado se aplicam ao sistema
de

saúde

desconsidera

a

especificidade

da

“mercadoria”

saúde:

apenas

excepcionalmente existe a possibilidade de escolha sobre o momento de consumir
esse serviço; mais excepcional ainda é a possibilidade de que o usuário conheça o
tipo de serviço que precisa consumir – estará sempre a mercê da autoridade de um
médico para determinar quanto e o que deve consumir; terá sempre opções muito
limitadas de escolha, pois não se justifica a proliferação de unidades apenas para
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viabilizar a competitividade. O que o cidadão pode julgar é a qualidade do atendimento
recebido? frequentemente associada e julgada por dimensões pouco tangíveis,
relacionadas com a forma da relação médico-paciente ? e a resolotividade do mesmo,
que são variáveis só perceptíveis a posteriori. Não existe “autonomia” ou “soberania”
do “consumidor” na escolha do produto e de suas quantidades, não existe a
possibilidade de postergar o consumo. A rigor, na saúde não existe “consumidor”.
Existem cidadãos que precisam ter asseguradas as condições para o exercício de um
direito social (BARROS, 1995).
Mendes (1996) é também enfático ao afirmar a inadequação da receita
neoliberal, agregando que as razões para a inviabilidade da opção neoliberal na saúde
são várias: os serviços de saúde, por sua natureza intrínseca, não podem ser
considerados objetos de transação em mercados concorrenciais; os mecanismos de
mercado tendem, pela seleção adversa, a penalizar os velhos e os portadores de
doenças crônicas; a saúde é um atributo que condiciona a possibilidade de consumo
de todos os outros bens e serviços; “[...] o desequilíbrio de informação existente entre
prestadores de serviços e consumidores; a existência de externalidades” (MENDES,
1996, p. 54), ou seja, o fato de que a utilização de alguns serviços produz vantagens
não somente para quem os adquire, mas à sociedade em seu conjunto; a ocorrência
de riscos morais; a indução da demanda pela oferta e a natureza potencialmente
infinita das necessidades de saúde ante o caráter finito dos recursos para atendê-las.
O crescimento do volume de recursos exigido para a atenção à saúde nas
diversas sociedades, no entanto, é inegável e está associado a um conjunto de fatores
que conversem de modo a determinar uma crescente espiral de custos.
Há, de um lado, fatores demográficos, decorrentes do crescimento e
envelhecimento da população, que exigem a expansão qualitativa e quantitativa dos
serviços ofertados.
Esses fatores demográficos, associados ao intenso processo de urbanização,
determinaram mudanças no quadro epidemiológico, denominadas transição
epidemiológica, que se caracterizam pela diminuição gradativa de problemas de
saúde associados a doenças infecciosas, endêmicas e transmissíveis e o aumento da
incidência de enfermidades crônicas e lesões. Nos países industrializados esse
processo ocorreu lentamente e de forma homogênea, enquanto nos em
desenvolvimento (ou subdesenvolvidos) observa se a coexistência dos quadros,
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tornando mais complexo o conjunto de necessidades a que deve responder o sistema
de saúde.
O incremento do preço dos insumos e a permanente descoberta de novas
tecnologias médicas, no que se refere aos meios de diagnóstico, aos medicamentos,
aos atos médicos mais complexos, onde se destacam intervenções cirúrgicas como
os transplantes e procedimentos terapêuticos ambulatoriais, são outras variáveis
importantes. A área da saúde se distingue das demais áreas econômicas pelo fato de
que a incorporação tecnológica não determina redução de custos globais nem do fator
trabalho. Ao contrário, em geral amplia o número de especialistas, exigindo um maior
número de profissionais e maiores investimentos em formação de recursos humanos,
além de acrescentar o próprio custo direto dos procedimentos.
Mas, sem dúvida, o mais importante fator de crescimento do gasto é o modelo,
que privilegia, em grande parte dos países, o componente de assistência médica e
hospitalar,

propulsionado

por

um

processo

de

medicalização

que

está

permanentemente convertendo em patologias que exigem atendimento médico todos
os padecimentos humanos (Mendes, 1996) e que potencializa, assim, o crescimento
da demanda por serviços.
A esse conjunto de fatores se somam problemas de gestão e ineficiências de
diversas ordens na operação dos sistemas, em geral associados a um padrão
burocrático e verticalizado de administração pública e a mecanismos inadequados de
compra de serviços.
Serve para ilustrar o caos dos nossos serviços de saúde o depoimento do
médico Paulo Roberto Taveira Santiago, que abandonou no meio o plantão que fazia
na instituição para denunciar a direção do hospital em que trabalhava por omissão de
socorro, após uma ocorrência. Relata o médico:
Há duas semanas morreu um paciente de 24 anos que chegou com múltiplas
fraturas no crânio e eu não pude fazer nada. O hospital não tem
instrumentador para ajudar nas cirurgias. As vezes estou operando e deixo o
paciente com a cabeça aberta num canto da sala e corro para pegar uma
tesoura ou um grampo e volto. Cansei de improvisar exames de angiografia
cerebral uma coisa agressiva e dolorosa utilizada nos anos 40. Apalpa-se a
carótida, uma artéria do pescoço, enfia-se um cateter e injeta-se o contraste
para chegar à cabeça. Aí faz-se a radiografia contrastada. Funciona numa
guerra, num campo de batalha, mas num hospital é um escândalo. Pior: no
Hugo nem isso dá para fazer mais porque o hospital não tem contraste.
(SANTIAGO, 1997, p. 59)

Verifica-se neste depoimento um verdadeiro descaso, com pouco investimento
na área. No entanto, embora o dinheiro seja pouco, o Brasil investe o que pode, com
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260 dólares por cidadão ao ano, aplica 7% da renda per capita em saúde. O Canadá,
um dos melhores sistemas do mundo gastam 1.900 dólares por habitante, bem mais
do que o Brasil, mas isso equivale a pouco mais de 9% da renda per capita canadense.
Na Costa Rica são 230 dólares por habitante, que correspondem a 8% da renda per
capita e o sistema funciona bem, mas não adota exclusivamente o modelo
universalista brasileiro. Lá empresas, trabalhadores e governo pagam seguros-saúde,
desempregados são assistidos pelo governo e os 10% mais ricos pagam pelos
serviços. Os Estados Unidos investem um trilhão de dólares por ano, 9% de sua renda
per capita, mesmo assim deixa 40 milhões de pessoas de fora e é um sistema
considerado precário. Daí se observa que, para que se possa ter um sistema de saúde
eficiente, mais importante do que o montante investido é a forma como se gasta o
dinheiro (REVISTA VEJA, 1998).
O problema é que no nosso país, além do pouco dinheiro investido certamente
os recursos não vem sendo gastos da melhor forma. O desperdício é a regra em
muitas instituições. Na maioria dos hospitais públicos não existe controle de estoque.
É fácil encontrar nos almoxarifados destes hospitais remédios com o prazo de
validade vencido. A corrupção tão presente no nosso país ajuda a prejudicar ainda
mais o nosso sistema, um exemplo recente é o superfaturamento dos pedidos dos
Estados realizado pela CEME (Central de Medicamentos do Ministério), constatado
quando da extinção do referido órgão. Tudo isso somado a má aplicação dos impostos
arrecadados pelo nosso governo que prioriza setores bem menos relevantes fazem
com que a assistência à saúde no Brasil seja um privilégio do qual poucos podem
usufruir.
Outros fatores que influenciam na dificuldade do Estado de promover à saúde
ao cidadão, não só no Brasil como mundialmente são a modernização tecnológica da
medicina, que torna os tratamentos mais caros e a crescente expectativa de vida da
população. No caso do Brasil, a questão é ainda mais complexa. O nosso país sofreu
um processo abrupto de urbanização, o que eleva a demanda por hospitais nas
cidades, além disso aqui se convive ao mesmo tempo com doenças de países ricos
como obesidade e problemas de coração e com doenças típicas de países
subdesenvolvidos como a malária, a cólera e o sarampo, o que exige do Estado
preparação para combater estas duas espécies de problemas (REVISTA VEJA,
1998).

57

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

Por todos estes motivos o SUS, projetado para ser o mais justo sistema de
assistência à saúde, prometendo a todos tratamentos complexos e caros falha e deixa
de atender os casos mais simples e baratos. Tamanha omissão do Estado provoca
nos cidadãos um desespero legítimo. Todos os brasileiros ao adoecerem temem
contar apenas com o SUS, pois têm plena consciência das condições em que se
encontra o atendimento oferecido através da rede pública. Sendo assim, aqueles que
possuem meios de contribuírem para alguma espécie de plano que assegure
atendimento, o fazem sem pensar duas vezes.
Diante deste quadro as empresas operadoras de planos e seguros de saúde
vêm nos últimos anos se expandindo de forma avassaladora. Além da precária
assistência fornecida pelo Estado tinham como incentivo para o seu crescimento até
o advento da Lei n° 9.656/98, a falta de regulamentação do setor (LOPES, 1999).
Para concluir este tópico, vale ressaltar a situação de Fortaleza, onde vem
ocorrendo um expressivo crescimento populacional nos últimos anos, não se tendo
feito acompanhar das demandas socioculturais e econômicas suficientemente
necessárias para atender ao rápido crescimento populacional.
Os movimentos migratórios do interior do estado para a capital, decorrentes da
ausência de incentivos à permanência da população no meio rural, assim como longos
períodos de seca no campo, o grande desenvolvimento do setor terciário de Fortaleza,
são apontados como os principais fatores do acelerado crescimento populacional do
município.
A contribuição dos contingentes migratórios no aumento da população da
região metropolitana de Fortaleza é evidenciada pelo acréscimo em 44,6% dos
residentes não-naturais, índice bem maior que a taxa do estado no mesmo período
(NETO, 2007).
A inexistência de fatores de atuação em outros municípios do estado, tais
como: infraestrutura, serviços e oportunidades de trabalho, favorece cada vez mais
ao crescimento acelerado de Fortaleza. A consequência desse crescimento
exacerbado faz-se sentir na infraestrutura urbana e serviços públicos insuficientes
para atender ao crescente volume de demandas dessa população, inviabilizando
assim as alternativas de sobrevivência urbana. Através dele, o Município também
admite a insuficiência de leitos e UTI (NETO, 2007).
Quanto à capacidade instalada de leitos, observa-se que há 2.570 leitos para
internação na rede pública, correspondendo a 1,2 leitos por 1.000 habitantes o que é
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considerado insuficiente para atendimento à demanda e exige a contratação de leitos
complementares da rede conveniada. Por isso temos contratados 3.394 leitos que
elevam a oferta para 2,8 leitos por 1.000 habitantes o que ainda é insuficiente para a
população de Fortaleza. Pelos parâmetros do Ministério da Saúde são necessários 4
ou mais leitos para cada 1.000 habitantes (NETO, 2007).
Constata-se que a deficiência é maior ainda quando confronta-se com o fato de
que Fortaleza, sendo um polo estadual e regional, é responsável pelo atendimento de
apoio aos demais municípios do estado. Essa deficiência deixará de ser prejudicial
quando surgirem os resultados do incremento das atividades que hoje cobrem perto
de 30% e 15% da população, respectivamente (NETO, 2007).
Crise da saúde pública no Brasil

A questão da saúde pública no Brasil, divulgada pela imprensa falada, escrita
e televisada, é uma demonstração de descaso por parte das autoridades
governamentais, das administrações hospitalares e da própria classe médica. O
Sistema Único de Saúde não atende a demanda da população e o resultado é o que
se vê diariamente, com filas intermináveis para serem atendidas, são consultas
agendadas para meses, hospitais sem leitos suficientes, sem macas, e a população
pobre, que não pode pagar um plano de saúde fica a depender do SUS e a estar
sujeita a morrer por falta de atendimento.
Apesar desta triste realidade, busca a mídia condenar os diretores e médicos
dos hospitais por esses acontecimentos, ora afirmando a má administração e ora
afirmando o descaso dos médicos com os pacientes.
A questão da saúde pública no Brasil sempre foi considerada um dos grandes
entraves para o seu desenvolvimento econômico. Uma séria faceta da economia da
saúde para o estado é representada pelos gastos que ainda não têm surtido um
resultado notório e que desconsidera que “A doença resulta não apenas de uma
contradição entre o homem e o meio natural, mas também e necessariamente de uma
contradição entre o indivíduo e o meio social” (SINGER, 1988, p.69).
A visão geral da saúde para o homem brasileiro pode nos dar uma prévia de
que ainda é necessário reavaliar os caminhos para as verbas destinadas aos
programas de saúde pública. Popularmente e historicamente o Brasil foi caracterizado
como o espaço de gente doente. Uma rápida análise pode nos mostrar o quanto se
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mantém a discrepância entre a produção de riqueza e sua distribuição, colaborando
com o desenvolvimento de índices inaceitáveis de desenvolvimento humano
especialmente em regiões específicas do Brasil, a desigualdade permanece uma
constante independentemente da região (SILVA, 2003).
Parte-se do princípio de que a Saúde Pública como campo de organização
assistencial tecnológica das ações de saúde tem suas atividades qualificadas, não
como quaisquer atividades, mas sim como as que tomam o processo coletivo da
saúde e da doença como seu objeto de trabalho. A Medicina, que também se define
como um campo assistencial e tecnológico, aborda privilegiadamente o processo da
saúde e da doença pelo ângulo do indivíduo e do corpo biológico dentro de um
universo regulado pelos conceitos de normal e patológico, e estes como estados que
se mantêm em um processo natural de continuidade (MEHRY, 1992).
Muitos teóricos poderiam nos auxiliar no direcionamento da contextualização
do descaso e da precariedade do atendimento dos setores de saúde pública em todo
o Brasil, no sentido da busca de subsídios para esses setores, no entanto a
Constituição Federal de 1988 garante esse direito para os brasileiros e a lei deverá
ser cumprida.
O Sistema Único de Saúde (SUS) representa a consolidação de uma nova
visão de saúde centrada na prevenção dos agravos e na promoção da saúde. Nesse
sentido, práticas emergentes em psicologia, assim como em outros campos, vêm
causando tensões e rupturas com formas antigas de atenção á saúde. A sugestão
“(SUS)pirando a psicologia” é dada no sentido de que o sistema requer ações que
rompam com o modelo biomédico e/ou de aspirar a psicologia nesse contexto,
pensando que esse campo possui um saber que pode otimizar a atenção à saúde
(BRASIL, 2000).
Uma modificação na configuração das instituições públicas e privadas que
atendem a população, de modo que a rede a qual pertencem passa a ser estruturada
de acordo com a complexidade dos procedimentos, dividida por níveis complexidades:
Atenção Básica, Atenção de Média Complexidade Ambulatorial, de Alta Complexidade
Ambulatorial, de Média Complexidade Hospitalar e a de Alta Complexidade Hospitalar
(BRASIL, 2006).
A Atenção Básica configura-se como a ponta do atendimento à população,
devendo ser, preferencialmente, o primeiro contato com a rede, empregando
tecnologia de baixa densidade e tendo a Saúde da Família como estratégia primordial
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à sua organização pactuada com os preceitos do SUS. A Portaria nº 648/GM de 28
de março de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)
(BRASIL, 2007).
Priorizar os casos emergenciais no sistema de saúde pública, levando em
consideração os direitos do cidadão e de sua própria vida, justificaria todo recurso
destinado a esse setor sem perder contudo a visão do serviço de qualidade e de
profissionais especializados.
O atendimento é feito através das Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com
ou sem Saúde da Família inscrita(s) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) do Ministério da Saúde que disponibiliza equipe multiprofissional.
Determinam-se como áreas estratégicas para ação em todo o território nacional a
eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão
arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde
da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da
saúde (BRASIL, 2007).
O campo da assistência médica tem mostrado ser mais invariável e preso a um
processo curativo que parte das suas concepções sobre o corpo biológico e sobre o
que é normal e patológico mesmo quando incorpora outras dimensões extraorganismo, como por exemplo, o grau de instrução do paciente. O campo das ações
coletivas tem apresentado uma ampla gama de projetos tecnoassistenciais, inclusive
incorporando como parte de suas ações e finalidades várias dimensões da prática
médica como, por exemplo, quando considera o processo de cura de indivíduos como
um elemento fundamental no comportamento dos fenômenos coletivos da saúde
(MERHY, 1992).
Convém primeiro esclarecer o que são políticas públicas estatais. Para isso,
Elenaldo Teixeira (online) define políticas públicas e suas formas de atuação:
“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos
(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre porém,
há compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as
ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-ações”, as
omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam
opções e orientações dos que ocupam cargos.
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As políticas públicas procuram estabelecer resultados, como manifestação
social da Administração Pública dentro das problemáticas sociais e a repartição de
custos benefícios sociais existentes. Novamente calha o entendimento de Elenaldo
Teixeira (online) acerca do assunto:
As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação
e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político,
envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social
nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como
o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e
interesses diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações
sociais e institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e,
assim, as políticas públicas possam ser legitimadas e obter eficácia.

Assim, as políticas públicas sociais voltadas para os usuários e dependentes
do álcool devem alcançar vários setores, como educacionais, através da divulgação
de cartilhas, panfletos, palestras, aulas, e outras mais. Mas também políticas
educacionais voltadas ao pagamento de valores, como ocorre com a multa de trânsito,
perdimento de carteira de habilitação, suspensão para dirigir ou até mesmo constituir
crimes, ou agravantes ou majoração de penas criminais.
Tanto o Estado como a própria sociedade acha-se integrado numa organização
social, que vem desde os primórdios do homem sobre a terra, sempre dotada de poder
e autoridade suficiente para determinar o comportamento do grupo.
A preocupação primordial foi sempre a participação do povo na organização
do estado, na formação e na atuação do governo, por se considerar implícito
que o povo, expressando livremente sua vontade soberana, saberá
resguardar a liberdade e a igualdade. (DALLARI, 2003, p.151).

Para garantir esta organização, o Estado atua através da promoção de políticas
públicas de desenvolvimento. No Brasil, como Estado do bem-estar social observa-se
a atuação nos diferentes setores, sociais e econômicos, na tentativa de se alcançar
um equilíbrio, diminuindo-se diferenças entra a população e como medida de
fortalecimento do país.
A ocorrência súbita de doença ou agravo que coloca uma pessoa em situação
de risco imediato de morte ou incapacidade é, certamente, um cenário dramático. Este
parece ser um risco crescente, sobretudo nos grandes centros urbanos, e tem gerado,
na população, um sentimento de “risco constante” – o de vir a sofrer um dano à saúde
capaz de ameaçar a sua vida, ou a de alguém querido.
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A mudança no perfil de morbidade e mortalidade da população brasileira tem
apontado para um aumento expressivo dos agravos e doenças cuja demanda de
atenção imediata os coloca como situações de urgência e emergência. A necessidade
crescente de manter uma estrutura tecnológica e humana permanentemente a postos
para estas situações tem se apresentado como um desafio tanto para o setor público
quanto para o privado.
O direito universal à atenção em qualquer situação desta deveria ser uma
questão sobre a qual não haveria nenhuma dúvida. O campo da saúde está
“constituído em torno da esfera pública de relações que se estabelecem em torno da
dor” (ESCOREL, 2001), e o sofrimento desencadeado por uma situação emergencial
se sobrepõe a toda e qualquer discussão em torno do direito à atenção, porque remete
diretamente ao direito inalienável à vida. Trata-se de um “estado de exceção, e, assim
sendo, de um fenômeno social” (ALMOYNA, 1999).
Apesar de o direito na área da saúde ser em sua essência, a atenção da
urgência e emergência, existe espaço para conflitos e contradições, uma vez que
existe discussão sobre o que é e o que não é uma situação clínica de ameaça à vida
e que nem sempre está isenta de complicadores.
Para isso é que existe a necessidade de uma porta de entrada qualificada e
integrada no que concerne a atenção de urgência e emergência dado a discussão
existente em torno de uma regulação que sirva de conceito quanto à capacidade de
resposta frente às demandas da saúde, além de instrumento de ordenação e
orientação da assistência nos seus diversos níveis. Foi em decorrência dessa atenção
que recentemente houve uma estruturação de centrais de regulação nos estados no
sentido de se tornar uma ferramenta importante para a implementação e
regionalização da saúde com o fim de otimizar a busca pela melhor alternativa
terapêutica do momento, conforme sejam as necessidades do usuário.
Triagem e Classificação de Risco: retrospectiva histórica

Na prática a triagem e classificação de risco sempre existiram, entretanto não
com a qualificação que ora se apresenta. A palavra triage, no inglês, refere-se à
estratificação de necessidades e é oriunda do francês trier, que significa “escolher”,
“classificar”, “eleger”. Em inglês, triage remonta a um processo de triagem de vítimas
em situações de desastre e caos, determinando quem será visto e tratado primeiro a
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fim de reduzir a morbidade e mortalidade dos pacientes (GILBOY et al., 2005;
MURRAY, 2003).
A triagem utilizada num setor de urgência/emergência refere-se a uma forma
de filtrar o acolhimento e drenar a demanda do serviço, utilizando-se de critérios
técnicos. O objetivo principal é o de identificar pacientes que necessitam ser avaliados
primeiramente e aqueles que podem aguardar por atendimento com segurança, sendo
essencial nos serviços que apresentam superlotação (ALBINO; GROSSEMAN;
RIGGENBACH, 2007).
Sua origem advém das guerras napoleônicas, quando o cirurgião chefe
priorizava a assistência com base na gravidade de cada caso, de acordo com o fluxo
de pacientes retirados dos campos de batalha e levados ao serviço cirúrgico
(KOSOWSKY et al., 2001).
A triagem foi aplicada ainda no século XIX pelos militares americanos em
campos de guerra com o fim de ordenar os soldados feridos e definir as prioridades
de atendimento de acordo com a gravidade das lesões, sendo por isso mesmo,
classificada como tecnologia de guerra. Essa técnica foi muito bem acolhida pela
medicina americana que praticamente aboliu os chamados médicos de família e
passou a procurar por atendimento nos postos de saúde de urgência/emergência,
fazendo valer a triagem militar à realidade da sociedade americana.
Assim, os prontos-socorros americanos começaram a ser procurados por uma
imensa variedade de pacientes, desde aqueles com problemas não graves até
aqueles com risco iminente de vida. Dessa forma, foi necessário acionar o apoio de
médicos e enfermeiros experientes em campos de batalha e catástrofes a fim de
implementarem algum método para classificar essa demanda (GILBOY et al., 2005;
GRUPO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO,
2012).
Os australianos foram pioneiros no invento da triagem estruturada ao dar
prioridade aos pacientes que chegavam de ambulância aos hospitais e pronto
socorros. Em 1970, no Box Hill Hospital, localizado em Melbourne, Austrália, foi criada
uma escala com cinco categorias de triagem, sendo mais tarde considerada como
descritoras de urgência e necessidade de cuidados médicos, nascendo daí o Ipswich
Triage Scal, que passou a ser informatizada e testada nos hospitais australianos.
Também o Australasian College of Emergency Medicine passou a utilizar-se dessa
política de triagem, que tornou-se conhecida mundialmente.
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Nos Estados Unidos e em algumas províncias do Canadá, a triagem nos
serviços de emergência é exigência para que os hospitais sejam acreditados pelos
programas governamentais (GILBOY; TRAVERS; WERS, 1999).
Para Jiménez (2003), a triagem nos serviços de urgência é uma maneira
excelente para aplicar o princípio bioético de justiça, considerado indispensável para
um sistema sanitário de qualidade.
No Brasil, a palavra triagem se confunde com o ato de “mandar o paciente
embora sem atendimento”, remete-se a exclusão (ALBINO; GROSSEMAN;
RIGGENBACH, 2007). O termo triagem é considerado inadequado pela Política
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), sendo indicados os
termos: “avaliação” e “classificação de risco” (BRASIL, 2004).
Atualmente, tem sido recomendada a utilização de protocolos para obtenção
de maior fidedignidade, validade e confiabilidade na avaliação e classificação do
estado real do paciente. Os protocolos são configurados como instrumentos que se
dispõem a colocar algo pronto para ser utilizado como padronização de procedimentos
dispostos à execução de uma tarefa (TOLEDO, 2009).
Para se ter uma boa classificação de risco se faz necessária agregar o
acolhimento nas práticas de saúde em emergência, visto que quando realizada de
forma isolada, não garante melhoria na qualidade da assistência, pois carece de
mudanças organizacionais e operacionais que classifique a subjetividade, o contexto
do usuário bem como a escuta qualificada.
O Conselho Federal de Medicina – CFM, pela Resolução 1451/95, define como
URGÊNCIA, “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, o tratamento médico
imediato”.
Neste enfoque, a diferença é dada pela irreversibilidade da morte ou de uma
condição de dano permanente à saúde. Segundo esta Resolução, o médico possui
total autonomia para a definição do que é ou não condição de urgência/emergência.
Do ponto de vista jurídico, de fato, o conceito de soberania do ato médico
ratifica a situação de autonomia inquestionável, que não pode sofrer influência ou
constrangimento por parte de nenhum outro profissional, nem mesmo médico
(BRAGA, 2003).
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No Ceará, o atendimento de urgência/emergência não está, do ponto de vista
das responsabilidades do médico, limitado à demanda que chega aos serviços assim
classificados, e nem à especialidade médica de socorrista, pois a especialidade não
deve se constituir em entrave ao atendimento à população.
Somente nas condições classificadas como de urgência e emergência, e sem
a presença de outro médico é que a responsabilidade para a prestação do primeiro
atendimento é colocada. No entanto, contrapõe-se a esta responsabilização o fato de
que o médico pode recusar-se a prestar seus cuidados nas situações em que avaliar
ser seu conhecimento insuficiente ou inadequado.
Quanto à situação de emergência, esta é definida como uma situação médica
que se manifesta por sintomas agudos ou com suficiente severidade as quais, na
ausência de atenção médica, é capaz de:
colocar a saúde de uma pessoa (ou, em se tratando de mulher grávida, também a do
feto) em situação de perigo;
resultar em sério dano às funções do corpo; ou
resultar em disfunção de qualquer órgão ou parte do corpo.
A responsabilidade do serviço diante destas situações é a de garantir a
estabilização clínica do paciente, antes de tomar qualquer outra decisão quanto à
internação ou transferência. Da mesma forma, a estabilização clínica é definida como
sendo a condição clínica que, uma vez atingida após o atendimento de emergência,
não apresenta maiores riscos para a integridade do paciente.
No entanto, chama-se atenção para a responsabilidade dos serviços e a
necessidade de haver um adequado exame médico diagnóstico antes de se poder
definir se é ou não uma condição de emergência.
De acordo com Smith (2003), o hospital ou serviço de emergência é o
responsável pelas condições para um “exame adequado”, o que inclui todos os
procedimentos, mesmo os menores, que são ofertados num serviço deste tipo.
Não se encontra bem definido que categoria profissional – médico, enfermeiro
ou outro – assume esta responsabilidade. Uma vez que as leis estaduais quanto ao
exercício profissional podem ser muito diferentes, dependendo do Estado, cada
serviço ou hospital pode determinar que enfermeiros possam dividir com os médicos,
ou assumir sozinhos a responsabilidade pela identificação e decisão sobre uma
situação clínica de emergência (SMITH, 2003).
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O debate conceitual sobre a triagem e classificação dos casos de emergência
vem despertando a preocupação dos serviços de emergência. Um sistema típico de
triagem em alguns países classifica os casos em três ou quatro categorias, com
frequência referidas como emergente, urgente, semi-urgente e não urgente.
Há um certo consenso em torno do fato de que esta classificação, com
frequência dá margens a um entendimento equivocado, sobretudo fora do contexto
hospitalar (DERLET, 2003).
No Canadá e na Austrália, uma classificação em 5 níveis tem sido mais utilizada
tanto por médicos como por enfermeiros, e é aprovada pelas associações nacionais
de medicina e enfermagem de urgência. Os níveis definidos são, em ordem
decrescente de gravidade: ressuscitação, emergência, urgência, semi-urgência e nãourgência (DERLET, 2003).
No Brasil, nota-se uma grande fragmentação na parte legal da regulação do
atendimento de urgência e emergência, no que se refere a um apoio de caráter
conceitual e de responsabilização legal.
Nenhuma das Portarias ministeriais traz qualquer discussão conceitual mais
detalhada sobre o que caracteriza uma condição de urgência ou emergência médicas,
e seus possíveis desdobramentos.
Algumas regulamentações de Conselhos Regionais buscam trazer alguma luz
sobre o assunto, como a Consulta ao Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo – CREMESP número 17237/92, que reforça a necessidade de exame
módico “direto e iminente” nos casos de urgência e emergência.
A atenção básica em saúde
O reconhecimento da crise no âmbito da saúde coletiva vem suscitando
propostas que visam à transformação do sistema de saúde, suas práticas e, em
articulação com estas, o processo de trabalho em saúde (PAIM, 1985 apud Trad;
BASTOS, 1998). É preciso que os problemas mais comuns sejam resolvidos na
Atenção Básica para que os ambulatórios de especialidades e os hospitais cumpram
com competência seu verdadeiro papel,
O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994. Ele vem se
caracterizando como uma das estratégias adotadas na maioria dos Estados como
modelo para a garantia de oferta das ações e serviços na atenção básica em saúde,
hoje sob responsabilidade dos municípios.
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O PSF, segundo Sousa (2000), assume o compromisso de prestar assistência
universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à população, na
unidade de saúde e no domicílio, sempre de acordo com as suas reais necessidades,
identificando os fatores de risco aos quais ela está exposta e neles intervindo de forma
apropriada. Conforme Bertolozzi (2001), o processo saúde- doença compõe
momentos referentes à vida das pessoas, que, por sua vez, está intrinsecamente
ligada ao potencial que elas têm ao acesso às necessidades para viver a vida, seja a
moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer etc.
O PSF foi idealizado para aproximar os serviços de saúde da população,
cumprir o princípio constitucional do Estado de garantir ao cidadão seu direito de
receber atenção integral à saúde, com prioridade para as atividades preventivas, mas
sem prejuízo para os serviços assistenciais e permitir que os responsáveis pela oferta
de serviços de saúde, os gestores do SUS, aprofundem o conhecimento sobre
aqueles a quem devem servir (BRASIL, 1998).
Atualmente, não se referencia o PSF como um Programa e sim como estratégia
de prática de saúde (CHAVES, 2002). É assim que SANTOS et al. (2000) citam o PSF
como uma estratégia importante para a reorganização da atenção básica do SUS,
com aspectos de agilização da descentralização de serviços baseados nas reais
necessidades da população. Mas, segundo Marques e Mendes (2002), apesar de ser
perceptível o potencial como mecanismo de promoção da saúde e prevenção de
doenças, há quem afirme que sua capacidade de alteração do modelo assistencial
não tem obtido o mesmo sucesso e não tem garantido de forma sistemática o acesso
de sua clientela aos níveis de maior complexidade da saúde, nem a universalização
da cobertura.
As Unidades de Saúde da Família (USF) constituem a reestruturação do antigo
Posto de Saúde ou Centro de Saúde. No modelo tradicional, estes Postos ou Centros
de Saúde trabalhavam sem o compromisso com a comunidade e muitas vezes se
limitavam a vacinar as crianças, atender consultas ambulatoriais e até encaminhar
pacientes a hospitais. Não havia resolutividade. Hoje, as USF, trabalham em uma
nova lógica, com maior capacidade de resposta às necessidades básicas de saúde
da população e com uma “população adscrita” que é um número determinado de
famílias para cada USF. Sendo assim, a USF é um “funil”, no qual apenas uma
pequena parte dos casos (cerca de 15%) precisa ser encaminhada para serviços mais
especializados.
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A USF jamais deve perder de vista o usuário, responsabilizando-se pelas
“referências” necessárias, contatando outros serviços, discutindo os casos e
recebendo-os de volta, na “contra-referência”, para continuar atuando no nível dos
cuidados básicos (BRASIL, 2001).
Os postos de saúde (unidades municipais de saúde) são unidades de
atendimento de saúde menores que os hospitais, que ficam concentradas em regiões
consideradas estratégicas da cidade. Esses postos são administrados pela Prefeitura
e garantem o atendimento aos moradores dos bairros. Eles atendem consultas
marcadas e também situações de emergência.
A atenção básica ou primária constitui o primeiro nível de atenção às pessoas
e compreende ações de promoção, prevenção e atenção primária à saúde, que devem
ser prestadas pelos serviços de saúde, sob responsabilidade do município mais
próximo da residência. Neste nível de atenção é possível resolver em torno de 90%
dos problemas de saúde da população.
A equipe de saúde da família deve prestar atenção continuada, resolutiva e
pautada pelos princípios da prevenção e promoção da saúde, sendo a ação
intersetorial essencial para melhoria dos indicadores de saúde e de qualidade de vida
da população acompanhada.
Cada membro das equipes tem atribuições específicas (PEDROSA; TELES,
2001, p. 34):
Médico: Atende a todos os integrantes de cada família, independente de sexo e idade,
desenvolve com os demais integrantes da equipe ações preventivas e de
promoção da qualidade de vida da população.
Enfermeiro: Supervisiona o trabalho do Agente Comunitário de Saúde e do auxiliar de
enfermagem, realiza consultas na unidade de saúde, bem como assiste às
pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem, no domicílio.
Auxiliar de enfermagem: Realiza procedimentos de enfermagem na unidade básica
de saúde, no domicílio e executa ações de orientação sanitária.
Agente Comunitário de Saúde: Faz a ligação entre as famílias e o serviço de saúde,
visitando cada domicílio pelo menos uma vez por mês; realiza o mapeamento de
cada área, o cadastramento das famílias e estimula a comunidade para práticas
que proporcionem melhores condições de saúde a vida.
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Cada equipe é capacitada para conhecer a realidade das famílias pelas quais
é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características
sociais, demográficas e epidemiológicas (PEDROSA; TELES, 2001, p. 36):
identificar os principais problemas de saúde e situações de risco aos quais a
população que ela atende está exposta;
elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os
determinantes do processo saúde/doença;
prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à
demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na
comunidade, no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de
referência ambulatorial ou hospitalar;
desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde
identificados.
O impacto positivo do PSF, relaciona-se com a redução significativa de emissão
de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), com o fortalecimento do vínculo entre
ESF e comunidade que ocorre principalmente, mediante as visitas domiciliares e das
reuniões para discussões e encaminhamentos dos problemas, crescimento
profissional através do trabalho de uma equipe interdisciplinar e, maior participação
popular através dos Conselhos Local e Municipal de Saúde, fatos estes observados
nas supervisões realizadas às equipe de Saúde da Família (entrevistas com usuários,
com profissionais de saúde, dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Saúde).
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2000), os principais benefícios para
os municípios em que estão implantados o PACS e o PSF são “a melhoria dos
indicadores de saúde, diminuição do número de exames complementares, de
encaminhamentos de emergência e de internações hospitalares”.
A estratégia da saúde da família se apoia nas diretrizes de universidade,
integridade, equidade, descentralização e controle social, redirecionando o foco da
atenção centrado no profissional médico para a atuação do trabalho em equipe, vindo
ao encontro da intersetorialidade, ampliando relações com órgãos governamentais,
não governamentais e com a população em geral.
Embora se reconheça que os avanços obtidos com a implantação e
acompanhamento da estratégia da saúde da família são importantes, não se pode
deixar de reconhecer que ainda persistem questões que, apesar de equacionadas,
não foram ainda implementadas nas equipes de saúde da família.
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Em razão do acelerado processo de desenvolvimento tecnológico em medicina,
as emoções, crenças e valores dos pacientes ficaram em segundo plano; sua doença
passou a ser objeto do saber reconhecido cientificamente. O ato médico, portanto, se
desumanizou.
No mesmo processo, ocorreram transformações na formação médica, cada vez
mais especializada, e nas condições de trabalho, restringindo a disponibilidade do
médico tanto para o contato com o paciente quanto para a busca de formação mais
abrangente. Sendo assim, as atuais condições do exercício da medicina não têm
contribuído para a melhoria do relacionamento entre médicos e pacientes e para o
atendimento humanizado e de boa qualidade.
A humanização da saúde exige uma melhoria da qualidade do atendimento aos
clientes que deve ser prestado com respeito, dignidade, ternura e empatia tanto ao
próprio cliente quanto a sua família.
Toda a tecnologia utilizada na área médica trouxe inúmeros avanços no
diagnóstico e tratamento das doenças em geral. No entanto, muitas vezes nos
deparamos com ambientes tecnicamente perfeitos, mas sem alma e sem ternura. A
pessoa que já está vulnerável pela doença deixou de ser o centro das atenções e foi
instrumentalizada em função de determinado fim. Esqueceu-se que as coisas têm
preço e podem ser trocadas, alteradas e comercializadas, porém, as pessoas têm
dignidade e clamam respeito.
A humanização na saúde é, pois, a responsabilização mútua entre os serviços
de saúde e a comunidade com o estabelecimento de vínculo entre as equipes de
saúde e a população. Consiste no atendimento das pessoas que buscam um
determinado serviço de saúde, com a decisão de acolher, escutar e dar resposta
positiva na solução dos seus problemas de saúde. Implica o compromisso de todos
os atores envolvidos no sistema: gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e
dos próprios usuários. Essencialmente, a humanização do atendimento expressa-se
por relações estabelecidas sob parâmetros humanitários, de solidariedade e
responsabilidade, que terminam por produzir satisfação pela qualidade dos serviços
realizados (BRASIL, 2003).
O direito de todos à saúde deve ser garantido por meio de políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos à saúde. A
Lei Orgânica da Saúde define como fatores determinantes e condicionantes da saúde,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
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trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços
essenciais e as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade as
condições de bem estar físico, mental e social.
Estas ações são planejadas e executadas pelo conjunto de órgãos do governo,
com a colaboração do setor saúde, mas com recursos específicos e são consideradas
“ações intersetoriais de saúde”.
A participação do Gestor do Sistema de Saúde no Planejamento de outras
políticas públicas não pode ser casuística, com o fim de incluir com gastos com saúde
despesas próprias de orçamento de outros setores da administração pública. Para fins
orçamentários, as despesas com ações intersetoriais de saúde não podem ser
incluídas nas gastos com saúde.
A participação popular enquanto princípio constitucional é aquela participação
do cidadão sem interesse individual imediato, tendo como interesse o bem comum,
ou seja, é o direito de participação política, de decidir junto, de compartilhar a
administração, opinar sobre as prioridades e fiscalizar a aplicação dos recursos
públicos.
Segundo a Lei 8.080, as ações e os serviços de saúde que compõem o SUS
deveriam ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo também aos princípios de universalidade,
integralidade da assistência, autonomia, igualdade, direito à informação sobre saúde,
divulgação de informações sobre serviços, utilização da epidemiologia para definição
de prioridades, participação da comunidade, descentralização político- administrativa
e integração, em nível executivo, das ações de saúde, de meio ambiente e de
saneamento básico.
As ações e os serviços de saúde deveriam ser organizados, de forma
regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Esse sistema foi
baseado no princípio da descentralização de recursos e delegação de poder para os
níveis estadual e municipal para formulação de políticas de saúde específicas que
obedeçam, ao mesmo tempo, às diretrizes nacionais.
No entanto, a realidade não condiz com a teoria, e o que vemos no dia-a-dia
dos nossos hospitais é uma verdadeira desorganização e desqualificação do
atendimento, podendo até se falar em uma falência deste sistema, como pode-se ver
a seguir (BRASIL, 2003).
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O Acolhimento com Classificação de Risco e o Enfermeiro

Aqui no Brasil os serviços de urgência e emergência empregados pelo SUS
(Sistema Único de Saúde), não atendem satisfatoriamente a sociedade, tornando-se
bastante problemático. É que há uma sobrecarga na demanda e uma autêntica
desordem no atendimento. Faltam leitos, faltam hospitais, faltam pronto-socorro,
faltam ambulatórios, faltam remédios e até macas para acolher os pacientes nos
serviços de urgência e emergência desses hospitais públicos. Os movimentos sociais
estão crescendo e um dos itens levantados diz respeito à saúde. O Ministério da
Saúde à quem o assunto está diretamente relacionado, vem procurando buscar
alternativas visando minimizar tal quadro, tendo baixado a Portaria nº 2.048/2002, na
qual propõe a estruturação dos sistemas de urgência e emergência em toda a rede
pública de saúde, entretanto já se chegou a um nível em que a demanda por hospitais
e até mesmo a demanda por médicos, essas medidas se tornam inócuas.
Para os estudos de Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010), a triagem ou
classificação de risco é uma ferramenta de manejo clínico de risco, empregada nos
serviços de urgência por todo o mundo, para efetuar a construção dos fluxos de
pacientes quando a necessidade clínica excede a oferta. Estas ferramentas
pretendem assegurar a atenção médica de acordo com o tempo de resposta de acordo
com a necessidade do paciente. As primeiras triagens nos serviços de urgência eram
feitas de forma mais intuitiva que metodológica e não eram, portanto, nem replicáveis
entre os profissionais, nem auditáveis.
O Grupo de classificação de risco de Manchester foi formado em novembro de
1994 com o objetivo de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros do
serviço de urgência para um padrão de triagem ou classificação de risco. Ficou
rapidamente claro que o objetivo do grupo podia ser focado em cinco tópicos:

Desenvolvimento de uma nomenclatura comum
Desenvolvimento de definições comuns
Desenvolvimento de uma sólida metodologia de triagem
Desenvolvimento de um programa de capacitação
Desenvolvimento de um guia de auditoria para a triagem

Uma análise da nomenclatura e das definições atualmente em uso mostrou
diferenças importantes entre os modelos existentes. Uma amostra dessas diferenças
encontra-se na tabela abaixo:
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Vermelho

Temporespost
a
0

A

Temporespost
a
0

Amarelo

< 15

B
C

< 10
< 60

Verde

< 120

D

< 120

Azul

<240

E

FGHI

Prioridad
e

Prioridad
e

Prioridade
Imediato
Urgente
Semiurgent
e

Temporespost
a
0

1

Temporespost
a
0

5-10
30-60

2

< 10

~

3

~

Tempo
Aceitável

Prioridad
e

Apesar desta enorme variabilidade, ficou claro que havia um número de
tempos-resposta comuns entre os vários sistemas de triagem.
Prioridade
1
2
3
4
5

Tempo-resposta
0
< 15
< 120
<240

Tempo-resposta
0
< 10
<60
< 120
~

Tempo-resposta
0
5- 10
30-60

Tempo-resposta
0
< 10

~

~

Uma vez identificados os critérios comuns de triagem, rapidamente chegou-se
a um acordo quanto a um novo sistema de nomenclatura e de definição. A cada nova
prioridade foram atribuídos um número, uma cor e um nome, sendo cada uma delas
definida em consoante o tempo-resposta ideal até a primeira avaliação médica.
Foram realizadas reuniões de âmbito nacional no Reino Unidoentre os
representantes da enfermagem e dos médicos dos serviços de urgência para a
discussão e apresentação do produto deste trabalho: uma escala nacional de triagem,
conforme mostrado abaixo:

Número
1
2
3
4
5

Nome
Emergência
Muito Urgente
Urgente
Pouco urgente
Não Urgente

Cor
VERMELHO
LARANJA
AMARELO
VERDE
AZUL

Tempo-resposta máximo (min.)
0
10
60
120
240

Já se passaram dez anos desde que a metodologia e a escala de classificação
de risco de cinco cores foram implementadas ao redor do mundo. Essa escala
continua prevalecendo até os dias de hoje, apesar dos tempos-respostas de cada
região influenciarem as políticas públicas e médicas de saúde.
A introdução de um novo método de tomada de decisão na classificação de
risco causa alguns problemas para muitos profissionais de saúde mais experientes.
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Seria difícil desaprender métodos individuais de tomada de decisão que foram
desenvolvidos ao longo de tantos anos de prática. Esta mudança, entretanto, deverá
ser vista como um aperfeiçoamento posterior do seu sistema atual, proporcionando,
pela primeira vez, uma lógica clara para sua tomada de decisão, contando, ainda, com
a vantagem de ser um sistema passível de auditoria.
Essa abordagem sistemática é de grande valia para o desenvolvimento de
competências nos profissionais principiantes, que tanto dependem de expertises para
informar e orientar na sua própria prática profissional.
O atual processo de tomada de decisão na classificação de risco apresentado
neste livro é eficaz, adaptável a qualquer serviço de urgência e valioso para qualquer
profissional, independentemente do seu grau de experiência.
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Figura 1. Agressão

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico. Agressão é uma
apresentação comum e pacientes com queixas inespecíficas após agressão podem
ser classificados usando este fluxograma. Pacientes que sofreram traumas
específicos serão melhores classificados em fluxogramas mais pertinentes à lesão.
Vários discriminadores gerais são usados incluindo risco de vida, hemorragia e dor.
Inclui discriminadores específicos para identificar pacientes que tiveram história
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significativa de trauma, o que pode indicar uma necessidade mais urgente de
tratamento (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 2. Alergia

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico para permitir
priorização de pacientes que apresentam sintomas e sinais relacionados a alergia.
Pacientes com reações alérgicas se apresentam desde anafilaxia com risco de perder
a vida até prurido por mordida de inseto. Vários discriminadores gerais são usados
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incluindo risco de vida, alteração da consciência e dor. Discriminadores específicos
foram incluídos para permitir priorizações de situações mais urgentes (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 3. Alteração do comportamento

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico para pacientes com
alteração de comportamento que podem ter etiologia psiquiátrica ou orgânica. Este
fluxograma se propõe a indicar a prioridade adequada para ambos os grupos de
78

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

pacientes. Vários discriminadores gerais são usados incluindo risco de vida e
alteração da consciência. Discriminadores específicos foram incluídos, sendo
introduzidos particularmente os conceitos de risco de agredir outros e risco de
autoagressão (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 4. Asma

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico para ser usado em
pacientes que apresentam sinais e sintomas de uma asma previamente conhecida. A
gravidade do paciente asmático à apresentação varia daqueles cuja vida está em risco
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até aqueles que só precisam de nova receita de sua medicação inalatória. Vários
discriminadores gerais são usados incluindo risco de vida, nível de consciência (em
adultos e crianças) e saturação de oxigênio. Discriminadores específicos foram
incluídos para indicar sinais e sintomas de asma grave e ameaçadora da vida
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 5. Autoagressão

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico que foi desenhado para
permitir priorização adequada de pacientes que provocaram danos físicos a si
mesmos. Ele permite abordagem de aspectos físicos e psiquiátricos do quadro. Foi
também criado o fluxograma de overdose e envenenamentos. Vários discriminadores
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gerais são usados incluindo ameaça à vida, hemorragia, nível de consciência e dor.
Discriminadores específicos foram incluídos para garantir priorização mais apurada
de pacientes com grave mecanismo de trauma e com os vários graus de risco de nova
autoagressão (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).

Figura 6. Bebê chorando

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico para permitir uma
priorização mais definida de crianças trazidas pelos pais com uma queixa principal de
choro. Vários discriminadores gerais são usados incluindo ameaça à vida, alteração
da consciência e dor. Discriminadores específicos incluem aqueles que permitem
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reconhecer patologias mais específicas como sepse ou outras situações mais graves
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 7. Cefaleia

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Muitas doenças podem apresentar-se como cefaleia e algumas requerem
avaliação médica urgente. São utilizados discriminadores gerais que incluem risco de
vida, grau de consciência, dor e temperatura. Discriminantes específicos são usados
para indicar causas graves como hemorragia subaracnóide e meningococcemia.
Sinais neurológicos focais associados a diminuição da acuidade visual e dolorimento
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temporal de couro cabeludo podem indicar priorização urgente (MACKWAY-JONES;
MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 8. Convulsões

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Esta situação não é rara nos serviços de urgência. Este fluxograma foi criado
para priorizar rapidamente pacientes que estão convulsionando ou que estiveram em
crise. Apresenta discriminadores gerais para risco de vida, nível d onsciênca e
temperatura. Os discriminadores específicos incluem sinais de meningismo, déficit
focal e perda progressiva de função (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE,
2010).
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Figura 9. Corpo estranho

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi criado para priorizar pacientes com corpo estranho em
qualquer parte de sua anatomia. A gravidade vai desde o incômodo até o risco de
vida. São usados discriminadores gerais para risco de vida, hemorragia e dor. O único
discriminador específico correlacionado com parte anatômica é a perfuração de globo
ocular (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 10. Criança irritadiça

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi criado para crianças acima de um ano. São apresentados
discriminadores gerais para risco de vida, nível da consciência e dor. Os
discriminadores específicos permitem priorização de situações mais específicas como
sepse, ou possíveis patologias mais graves (MACKWAY-JONES; MARSDEN;
WINDLE, 2010).
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Figura 11. Criança mancando

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Criança mancando pode ter sofrido desde pequeno trauma de partes moles do
pé ou calcanhar até artrite séptica de coxofemoral. Este fluxograma foi desenhado
para dar maior prioridade a esta última criança. São usados discriminadores gerais
para risco de vida, dor e temperatura. Discriminadores específicos foram incluídos
para priorizar eventos mais urgentes com ameaça de função de membro ou aqueles
em que a dificuldade de marcha seja sinal indireto de doença sistêmica (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 12. Desmaio no adulto

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Desmaio e sincope não são raros nos serviços de urgência e este fluxograma
foi criado para classificar rapidamente tais eventos. Alguns discriminadores gerais
foram usados para risco de vida, alteração da consciência, dor e temperatura.
Discriminadores específicos foram incluídos para avaliar patologias mais graves
(como infarto agudo do miocárdio) que podem se beneficiar de intervenção mais
precoce e tiveram, portanto, prioridade deliberadamente mais alta.
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Figura 13. Diabetes

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi desenhado para classificar pacientes sabidamente
diabéticos. Foram utilizados discriminadores gerais para risco de vida, estado de
consciência (adultos e crianças), glicemia e temperatura (MACKWAY-JONES;
MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 14. Diarreia e/ou vômitos

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

A maioria dos pacientes com diarreia e vômitos não apresentam alta prioridade.
Alguns, entretanto, podem apresentar doença de base grave. Discriminadores gerais
foram usados para risco de vida e dor. Discriminadores específicos foram incluídos
para assegurar maior prioridade para aqueles com sangramento gastrointestinal,
desidratação ou outras consequências graves de vômitos e diarreia (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
89

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

Figura 15. Dispneia em adulto

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dispneia pode ser sintoma de doenças cardiovasculares ou respiratórias.
Alguns discriminadores gerais foram usados incluindo risco de vida e saturação de
oxigênio. Discriminadores específicos estão presentes em asma grave, doença
pulmonar obstrutiva crônica e doença isquêmica do coração (MACKWAY-JONES;
MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 16. Dispneia em criança

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma só se aplica a crianças abaixo de 14 anos. Alguns
discriminadores gerais foram usados incluindo risco de vida e saturação de oxigênio.
Discriminadores específicos estão presentes para rápida identificação de crianças
com asma grave ou outra patologia de risco. É difícil obter o PFE de crianças muito
pequenas, devendo-se, portanto, ignorar tal discriminador nestes casos. Se
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mensurado, correlacionar com idade e sexo conforme escala anexa (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 17. Doença mental

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi feito para priorização de pacientes com passado
psiquiátrico ou doença mental conhecida ou de início recente. Inclui situações em que
a queixa principal indica doença mental, com abordagem também de aspectos físicos
da situação-queixa. Discriminadores gerais foram usados para risco de vida e estado
de consciência. Discriminadores específicos foram usados para permitir avaliação
mais apropriada de pacientes com passado psiquiátrico importante conhecido e
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daqueles com risco variável de causar danos aos outros ou a si mesmos. Pacientes
de comportamento conturbador ou em agitação psicomotora são considerados como
urgentes (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 18. Doença sexualmente transmissível

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma avalia pacientes com doença sexualmente
transmissível previamente conhecida ou óbvia. Discriminadores gerais incluem risco
de vida, dor e temperatura. Discriminadores específicos visam a identificar urgências
como gonococcemia. Deve-se assegurar que tendências preconceituosas contra
estes pacientes não impeçam uma boa classificação do risco (MACKWAY-JONES;
MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 19. Dor abdominal em adulto

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dor abdominal é uma situação frequente nas urgências cirúrgicas. Foram
utilizados discriminadores gerais para risco de vida e dor. Discriminadores específicos
foram incluídos nas prioridades laranja e amarela para garantir que patologias mais
graves sejam classificadas apropriadamente. Discriminadores especiais para
hemorragia digestiva moderada ou grave ou sinais de irritação retroperitoneal ou
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diafragmática indicarão prioridades mais elevadas (MACKWAY-JONES; MARSDEN;
WINDLE, 2010).
Figura 20. Dor abdominal em criança

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Crianças com dor abdominal têm um espectro de doenças que deve ser
adequadamente priorizado. Foram usados discriminadores gerais para risco de vida
e dor. Discriminadores específicos servem para assegurar que crianças com
sangramento ativo ou com sinais e sintomas de doenças mais graves como
intussucepção sejam classificadas como urgentes (MACKWAY-JONES; MARSDEN;
WINDLE, 2010).
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Figura 21. Dor cervical

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dor no pescoço pode ocorrer por patologia local ou por irritação meníngea. Este
fluxograma foi criado para avaliar rapidamente pacientes com sinais e sintomas de
doenças mais urgentes. Discriminadores gerais avaliam risco de vida, dor e
temperatura. Discriminadores específicos que sugiram meningite foram incluídos na
categoria laranja (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 22. Dor de garganta

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

São utilizados discriminadores gerais para risco de vida, dor e temperatura. Dor
de garganta pode comprometer a via aérea e esta situação indica uma prioridade mais
elevada. Discriminadores específicos foram incluídos para indicar maior chance de
doença grave (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).

97

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

Figura 23. Dor lombar

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Pacientes com dor lombar podem se apresentar nos serviços de urgência como
evento agudo ou exacerbação de problema crônico. Foram usados discriminadores
gerais para risco de vida, dor e temperatura. Discriminadores específicos foram
selecionados para permitir a priorização de casos mais urgentes, em especial
aneurisma de aorta abdominal e sinais e sintomas neurológicos focais por hérnia de
disco (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 24. Dor testicular

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dor testicular pode significar muitas doenças, mas a mais urgente é a torção
de testículos. Foram usados discriminadores gerais para risco de vida, dor e
temperatura. Discriminadores específicos foram incluídos na categoria laranja para
priorizar pacientes com grande chance de torção de testículos e infecções mais graves
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 25. Dor torácica

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dor torácica é uma apresentação comum nos serviços de urgência,
representando até 2 a 5% dos eventos. Causa de dor torácica vão desde o infarto
agudo do miocárdio aé irritação musculas e sua classificação é absolutamente
fundamental. São usados discriminadores gerais para risco de vida e dor.
Discriminadores específicos incluem tipo e gravidade da dor, (cardíaca ou pleural) e
alteração do pulso (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 26. Embriaguez aparente

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Grande número de pacientes chega aos serviços de urgência em estado de
embriaguez aparente. Pressupondo que nem todos eles estejam alcoolizados, foi
desenhado este fluxograma para assegurara identificação e priorização adequada dos
pacientes que apresentam condições outras que os fazem parecer bêbados e também
daqueles gravemente alcoolizados. Foram adotados discriminadores gerais para risco
de vida, alteração do nível de consciência em crianças e glicemia. Um discriminador
específico foi incluído para que pacientes com história questionável de ingestão de
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álcool sejam rapidamente avaliados e tratados. Se houver alguma dúvida, o paciente
será considerado muito urgente (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 27. Erupção cutânea

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).
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meningococcemia como ser sinal de doenças crônicas como psoríase. Foram usados
discriminadores gerais para risco de vida e temperatura. Vários discriminadores
específicos estão nas categorias LARANJA e AMARELA para assegurar que eventos
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mais graves sejam adequadamente classificados (em especial púrpura e
anafilaxiascomo LARANJA) (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 28. Exposição a agente químico

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Apesar de não ser uma situação comum, ela é eventualmente grave. Os sinais
e sintomas não necessariamente se encaixam em outro grupo. Vários discriminadores
gerais foram usados para risco de vida, estado de consciência, dor e saturação de
oxigênio.
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103

específicos

como

dispnéia

e,

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

especialmente, lesão ocular química (vermelho) e risco de contaminação persistente
(laranja) (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 29. Feridas

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Muitos pacientes são avaliados nos serviços de urgência por diferentes tipos
de feridas desde grandes lacerações com risco de vida até pequenas escoriações.
Este fluxograma foi desenhado para permitir priorização destes casos. São usados
discriminadores gerais para risco de vida, hemorragia e dor. Discriminadores
específicos foram incluídos para permitir priorização daqueles com sinais ou sintomas
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sugerindo risco de perda de função (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE,
2010).
Figura 30. Gravidez

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Mulheres grávidas podem procurar o serviço de urgência por várias queixas,
independentemente da fase de gestação. Muitas não sabem que estão grávidas.
Foram usados discriminadores gerais para dor e alteração da consciência.
Discriminadores específicos permitem reconhecer complicações da gravidez em todos
os seus estágios (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 31. Hemorragia digestiva

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Pacientes podem apresentar sangramento digestivo tanto vomitando sangue
vivo ou alterado quanto evacuando sangue. Os discriminadores gerais incluem risco
de vida e dor; os específicos avaliam a gravidade do sangramento naquele momento.
Assim, pacientes vomitando sangue ou evacuando sangue vivo estarão em prioridade
maior que aqueles com história de vômito (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE,
2010).
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Figura 32. Infecções locais e abcessos

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma de apresentação específico para permitir
priorização de pacientes que se apresentam com variedade óbvia de infecções locais
e abscessos. Condições de base podem variar desde celulite orbitária ameaçadora
da vida até manchas acneiformes. Vários discriminadores gerais são usados incluindo
risco de vida, dor e temperatura. Discriminadores específicos foram incluídos para
permitir a identificação de quadros mais urgentes como gangrena gasosa e artrite
séptica (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 33. Mal estar em adulto

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma inespecífico. Deve ser usado para pacientes que
não se sentem bem, sem queixa específica. Discriminadores gerais são usados para
risco de vida, nível de consciência, dor e temperatura. Discriminadores específicos
assegurarão que pacientes com, por exemplo, meningococcemia sejam colocados na
prioridade adequada (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 34. Mal estar em criança

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trata-se de um fluxograma inespecífico. Deve ser usado para crianças que não
se sentem bem, sem queixa específica. Discriminadores gerais são usados para risco
de vida, nível de consciência, dor e temperatura. Discriminadores específicos
assegurarão que pacientes com, por exemplo, meningococcemia sejam colocados na
prioridade adequada (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 35. Mordeduras e picadas

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma abrange desde picadas de insetos até mordeduras por
grandes animais. Foram incluídos discriminadores gerais para risco de vida,
hemorragia e dor. Os discriminadores específicos permitem identificação de pacientes
que precisam de atendimento mais urgente, quer por lacerações mais extensas quer
por reações alérgicas (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 36. Overdose e envenenamento

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi desenhado para avaliar aspectos físicos e psiquiátricos a
serem considerados em caso de overdose. Também permite priorizar pacientes que
foram envenenados de forma acidental ou intencional. Discriminadores gerais avaliam
risco de vida e estado de consciência em crianças e adultos. Discriminadores
específicos incluem avaliação da letalidade da overdose e abordagem do risco de
posterior tentativa de autoagressão (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE,
2010).
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Figura 37. Pais preocupados

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi desenhado para permitir uma priorização de crianças
levadas ao serviço de urgência por preocupação dos pais. Os pais conhecem suas
crianças melhor do que qualquer um e apesar de muitas delas não apresentarem
doença

grave,

é

essencial

que

esta

situação

queixa

seja

considerada.

Discriminadores gerais incluem risco de vida, nível de consciência, dor e temperatura.
Discriminadores específicos foram adicionados para permitir a identificação de
doenças mais graves (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 38. Palpitações

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi criado para pacientes com queixa de palpitações. Existem
várias etiologias de palpitações, que podem variar desde doença isquêmica do
coração, cardiopatia, outras e até ansiedade. Independentemente da etiologia, é a
repercussão hemodinâmicae a probabilidade de arritmia com risco de vida que
determinam a prioridade clínica. Assim o fluxograma foi escrito para assegura que
sinais e sintomas de insuficiência cardíaca estejam incluídos nas categorias vermelha
e laranja, assim como dados recentes que sugiram um potencial problema significativo
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 39. Problemas dentários

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi desenhado para priorização de pacientes com problemas
em dentes e gengivas. Discriminadores gerais avaliam risco de vida, hemorragia e
temperatura. Avulsão dentária aguda foi incluída na categoria urgente (amarelo), já
que o reimplante precoce afeta a evolução. È importante assegurar que preconceitos
contra a falta de dente não afetem a classificação adequada destes pacientes
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 40. Problemas em extremidades

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Lesões nos membros inferiores e superiores representam a demanda mais
comum no serviço de urgência e apesar de raramente apresentarem risco de vida,
podem causar morbidade considerável. Discriminadores gerais incluem risco de vida,
hemorragia e dor. Discriminadores específicos asseguram que lesões com risco de
perda do membro sejam vista e tratadas com urgência. São previstos discriminadores
que avaliam sinais e sintomas de doenças tromboembólicas e suas complicações
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 41. Problemas em face

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi criado para garantir a prioridade adequada a pacientes com
problemas afetando a face. Discriminadores gerais incluem risco de vida, hemorragia
e dor (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 42. Problemas em olhos

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Dor usualmente é usada como discriminador geral. Discriminadores específicos
incluem história de lesão química que indique a necessidade de intervenção imediata
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 43. Problemas em ouvidos

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma permite a avaliação de pacientes com condições que afetam
o ouvido. Discriminadores gerais incluem risco de vida, dor, hemorragia e temperatura
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 44. Problemas urinários

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Muito dos pacientes que apresentem problemas urinários, além da dor podem
ter doenças sérias relacionadas. Discriminadores gerais incluem risco de vida, dor e
temperatura. Discriminadores específicos foram incluídos para assegurar que
pacientes que apresentem com retenção urinária e infecção sejam avaliados em
categorias apropriadas (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 45. Quedas

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Muitos pacientes vítima de queda apresentam trauma associado, cuja
prioridade reflete a lesão sofrida. Alguns pacientes apresentam co-morbidade grave
que possa ter sido a causa da queda e podem desenvolver complicações após o
evento. Este fluxograma permite avaliar tanto o trauma, quanto a co- morbidade.
Discriminadores gerais foram incluídos para assegurar que pacientes com comorbidade grave ou trauma com risco de perda de membro sejam incluídos em
prioridades mais elevadas (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 46. Queimaduras

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Existe um amplo espectro de gravidade nas queimaduras, e o fluxograma foi
desenhado

para

priorização

adequada

de

cada

categoria.

São

usados

discriminadores gerais para risco de vida, estado de consciência e dor.
Discriminadores específicos foram adicionados para permitir identificação de
pacientes que sofram de lesão por inalação e daqueles cujo mecanismo sugira
necessidade de posterior investigação e tratamento mais específico (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 47. Sangramento vaginal

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Hemorragia vaginal pode ocorrerem mulheres grávidas e não grávidas e pode
ter várias causas. Alguns discriminadores gerais foram incluídos para risco de vida,
hemorragia e dor (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 48. Trauma cranioencefálico

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Trauma cranioencefálico é uma apresentação muito comum nos serviços de
urgência e pode variar desde hematoma extra dural com risco de vida, até cortes
mínimos no couro cabeludo. Alguns discriminadores gerais foram usados para risco
de vida, estado de consciência (adultos e crianças) hemorragia e dor. Discriminadores
específicos foram selecionados para mecanismo significativo de trauma e
desenvolvimento de novos sinais ou sintomas neurológicos em prioridade mais alta
(MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
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Figura 49. Trauma maior

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

A maior parte dos profissionais sabe o significado de um trauma maior. Esta
forma de apresentação não deve ser definida pelo paciente ou sua lesão, mas por
uma análise do trauma como um todo pelo profissional de saúde. É impossível
classificar, portanto, um paciente com apresentação de trauma maior em categoria
menor que urgente (amarela). Se este fluxograma foi escolhido, mas a descrição
inicial do paciente que sofreu o trauma tiver sido incorreto, então o paciente deverá
ser classificado com o uso de outro fluxograma de apresentação. Alguns
discriminadores gerais foram escolhidos para risco de vida, hemorragia, estado de
consciência (adultos e crianças) e dor. Discriminadores específicos foram incluídos
para assegurar que pacientes com mecanismo significativo de trauma sejam alocados
como muito urgentes e aqueles com co-morbidades e com déficit neurológico novo
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sejam avaliados no tempo adequado (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE,
2010).
Figura 50. Trauma toracoabdominal

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Este fluxograma foi criado para permitir o estabelecimento adequado da
prioridade dos doentes que sofrem trauma no tórax e abdome. Discriminadores gerais
incluem risco de vida, hemorragia e dor. Discriminadores específicos permitem a
avaliação de pacientes que sofreram lesões internas menos óbvias, entretanto graves,
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incluindo dispnéia aguda e história de mecanismo significativo de trauma (MACKWAYJONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 51. Situação de múltiplas vítimas – avaliação primária

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

Triagem frente a um acidente com múltiplas vítimas tem um objetivo
completamente diferente da classificação de risco usual do dia a dia dos serviços de
urgência. Para conseguir este objetivo (que é inicialmente salvar o maior número de
pessoas possível e depois encaminhá-las ao melhor cuidado dentro dos recursos
disponíveis), tem sido adotada uma abordagem diferente. Ao invés de selecionar
antes os mais graves, nesta situação são separados os menos graves. Os
discriminadores gerais e específicos são substituídos por outros mais simples que
fazem uma divisão grosseira dos pacientes em três categorias. Este fluxograma
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descreve a metodologia inicial de abordagem em acidentes de múltiplas vítimas. Ele
foi desenhado para permitir o ordenamento do atendimento quando um grande
número de pacientes chega ao mesmo tempo. Ele não seleciona os mais graves
primeiro, mas separa os mais numerosos que andam (verdes) – o ABC está
preservado: via aérea, ventilação, circulação. Depois subdivide os demais (que não
andam) em mortos, vermelhos ou amarelos. Obviamente este método rápido não é
totalmente seguro e outros métodos deverão ser usados assim que possível. Não
mais que 15 segundos devem ser gastos com cada paciente (MACKWAY-JONES;
MARSDEN; WINDLE, 2010).
Figura 52. Situação de múltiplas vítimas – avaliação secundária

Fonte: Mackway-Jones, Marsden e Windle (2010).

A metodologia de avaliação primaria de acidente de múltiplas vítimas é usada
para rapidamente separar um grande número de pacientes em três categorias
simples. A avaliação secundária é usada para reavaliar os pacientes. O Escore
Revisado de Triagem do Trauma – ERTT (Triage Revised Trauma Score – TRTS) é
uma abordagem fisiológica mais refinada para classificar grande número de casos. É
baseado na pontuação de três parâmetros fisiológicos: estado de consciência,
frequência respiratória e pressão arterial sistólica. Pelo TRTS, as prioridades são
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alocadas como se segue: 1-10 = Prioridade 1; 11 = Prioridade 2; 12 = Prioridade 3; 0
= Prioridade 4 (MACKWAY-JONES; MARSDEN; WINDLE, 2010).
O acolhimento é um dispositivo de acesso aos serviços de saúde; que estrutura
o processo de trabalho centrado nas necessidades de saúde e funciona como meio
potencial de produzir cuidado, integrando a voz do usuário no processo terapêutico.
Vale ressaltar que a necessidade é definidora da configuração das ofertas, e não o
contrário. O usuário deve nortear o processo de trabalho e não interesses diversos,
como os corporativos (CAVALCANTE FILHO et al., 2009).
Dentro desse contexto, tem-se o acolhimento como sendo uma postura e
prática na gestão e na atenção, onde se media a construção da confiança e do
compromisso entre os usuários e as equipes de serviço, além de ser uma contribuição
para legitimação do Sistema Único de Saúde. O acolhimento visto por suas diversas
acepções refere a um ato de aproximação e inclusão.
Para inverter a lógica tradicional de organização de atenção à saúde, o
acolhimento segue os princípios de: atender a todos os que procuram os serviços,
garantindo acessibilidade universal; reorganizar o processo de trabalho, deslocando
seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional e qualificar a relação
trabalhador-usuário mantida por parâmetros humanitários (FRANCO; BUENO;
MERHY, 1999).
O acolhimento é considerado uma tecnologia leve, agrupada como tecnologia
de relações juntamente com o vínculo, autonomização, responsabilização e gestão.
Para a concretização de um trabalho em saúde é necessária a utilização de diferentes
tecnologias, classificadas em leves, as tecnologias de relação; leve/duras, como os
saberes bem estruturados e as tecnologias duras, como os equipamentos (MERHY,
2002).
Portanto, acolher e classificar risco configuram o ACCR, que é uma intervenção
decisiva na reorganização das portas dos serviços de urgência e emergência e na
implementação da produção de saúde em rede. O Ministério da Saúde propõe o
ACCR como guia orientador para a atenção e gestão da urgência e emergência e
sugere a estruturação em torno de dois eixos que evidenciam os níveis de risco dos
pacientes. O do paciente grave, eixo vermelho e do paciente aparentemente nãograve, eixo azul. A área vermelha é destinada a pacientes que necessitam de
atendimento médico imediato; a área amarela recebe os pacientes estabilizados,
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porém, que requerem ainda cuidados especiais; a área verde destina-se aos
pacientes menos críticos, conforme o modelo exposto abaixo (BRASIL, 2009b).
Toledo (2009) afirma que uma peculiaridade dos hospitais brasileiros que
implantaram o ACCR em unidades de emergência é que seus projetos em muito se
assemelham às propostas de outros países, porém as especificidades locais se
tornam claras à medida que os projetos se incorporam e se adéquam à realidade.
Não se pode deixar de reconhecer que as autoridades do Ministério da Saúde
tem investido em ações procurado padronizar as estratégias do ACCR em todo o país,
aproveitando os modelos de classificação já existentes e que se encontram
disponíveis uma vasta literatura. É necessário no entanto, que sejam adaptados às
peculiaridades de cada local assim como a realidade de cada tipo de serviço, visando
uma interação entre equipes multiprofissionais além de valorizar os trabalhadores
dessa área de emergência/urgência.
O profissional enfermeiro desempenha um papel de fundamental importância
dentro do ACCR, uma vez que em seus estudos acadêmicos ele foi preparado para
exercer atividade de classificação de risco em uma unidade de urgência/emergência,
sendo um profissional reconhecido pelo Ministério da Saúde apto para o exercício da
função. As experiências descritas na literatura brasileira e internacional sobre ACCR
mencionam a credibilidade do enfermeiro por deter perícia e julgamento clínico, além
de possuir uma visão de conjunto das situações (JIMÉNEZ, 2003; SOUZA, 2010).
Em vários países, a classificação de risco vem sendo realizada pelo enfermeiro,
após treinamento específico. No Canadá, os cursos são oferecidos de forma frequente
no próprio serviço ou via on-line. A Sociedade Espanhola de Enfermeiros de Urgência
lutou e acolheu a questão, considerando que esta atividade é própria de enfermeiros
(ALBINO; GROSSEMAN; RIGGENBACH, 2007).
Respondendo aos objetivos da PNH, o enfermeiro, além de ter conhecimentos
científicos possui sensibilidade, capacidade de acolher e agregar junto ao atendimento
atividades educativas (SOUZA, 2010; SOUZA et al., 2011; SOUZA; BASTOS, 2008).
Por ser portador de conhecimentos científicos e de garantir uma atenção
humanizada, o profissional enfermeiro com atuação no ACCR privilegia os demais
profissionais do setor um ambiente de trabalho com menor estresse além de oferecer
maior tranquilidade para os usuários no que concerne a questão da prioridade do
atendimento. (SOUZA, 2010).
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O enfermeiro tem facilidade em realizar o movimento de inserção das práticas
de humanização e atenção nos serviços de emergência. É necessário que este
movimento se mantenha, tanto pelo profissional enfermeiro, como por toda a equipe
multiprofissional. Espera-se que o ato de humanizar não seja algo treinado, mas
sensibilizado (WALDOW; BORGES, 2011).
A atuação do enfermeiro no ACCR cria possibilidades para o desenvolvimento
de autonomia e prática do trabalho de enfermagem, apesar de ainda ser motivo de
muita

discussão,

mesmo

porque

a

situação

vivida

pelos

hospitais

de

urgência/emergência no Brasil é muito desproporcional a demanda expressada pela
sociedade, o que acaba por trazer insatisfação generalizada aos pacientes. Souza
(2009) relata preocupações internacionais quanto ao fato dos enfermeiros serem
responsabilizados pela classificação de risco não correta.
Por ser portador de conhecimentos científicos e de garantir uma atenção
humanizada, o profissional enfermeiro com atuação no ACCR privilegia os demais
profissionais do setor um ambiente de trabalho com menor estresse além de oferecer
maior tranquilidade para os usuários no que concerne a questão da prioridade do
atendimento. (SOUZA, 2010).
O enfermeiro tem facilidade em realizar o movimento de inserção das práticas
de humanização e atenção nos serviços de emergência. É necessário que este
movimento se mantenha, tanto pelo profissional enfermeiro, como por toda a equipe
multiprofissional. Espera-se que o ato de humanizar não seja algo treinado, mas
sensibilizado (WALDOW; BORGES, 2011).
A atuação do enfermeiro no ACCR cria possibilidades para o desenvolvimento
de autonomia e prática do trabalho de enfermagem, apesar de ainda ser motivo de
muita

discussão,

mesmo

porque

a

situação

vivida

pelos

hospitais

de

urgência/emergência no Brasil é muito desproporcional a demanda expressada pela
sociedade, o que acaba por trazer insatisfação generalizada aos pacientes. Souza
(2009) relata preocupações internacionais quanto ao fato dos enfermeiros serem
responsabilizados pela classificação de risco não correta.
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MARCO METODOLÓGICO
Tipo de pesquisa
Trata-se de um estudo com pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem
quantitativa no sentido de avaliar-se a qualidade dos serviços públicos de saúde
voltados para a sociedade.
De acordo com o que relata Gil (2002), a pesquisa exploratória se desenvolve
para proporcionar uma visão global sobre determinado fato, bem como quando o tema
escolhido for pouco explorado o que dificulta se formular hipóteses precisas e
operacionalizáveis. Apesar das dificuldades encontradas nessas pesquisas, a
qualidade específica no atendimento ao público continua sendo observada em
instituições públicas.
O autor supracitado ainda faz menção de que a pesquisa exploratória tem como
finalidade esclarecer e reformular conceitos e ideias para auxiliar nos estudos
posteriores. Daí serem muito utilizadas nas investigações sociais, pois auxiliam na
tomada de decisões, resolução de problemas e na criação de propostas concretas
para programas institucionais e de serviços.
Quanto a pesquisa descritiva, Gil (2002, p. 42) destaca que:
[...] tem objetivo primordial a descrição de características de determinada
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação de variáveis,
onde são inúmeros os estudos que podem ser classificadas sob esse título e
uma das características mais significativas está na utilização de técnicas
padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e a observação
sistemática.

Para Gil (2002), a investigação descritiva é aquela que estuda a característica
de um grupo social, incluindo o levantamento de opiniões, atitudes e crenças de
determinada população.
Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pela
quantificação na recolha e no tratamento da informação, utilizando basicamente
técnicas estatísticas, desde a estatística descritiva mais simples como média e desvio
padrão até as mais complexas, como análise de regressão.
Oliveira (2000), aponta que o método quantitativo é empregado no
desenvolvimento de pesquisas descritivas de âmbito social, econômico, de
comunicação, mercadológicas e de administração e representa uma forma de garantir
a precisão dos resultados, evitando distorções.
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Local da pesquisa
O local da pesquisa foi na cidade de Fortaleza, mais precisamente numa
unidade de saúde de urgência e emergência.
Universo e amostra
Por se tratar de um número elevado de usuários com o universo de 1.000
pacientes, a amostra da pesquisa foi feita de forma aleatória, envolvendo 100
pacientes internados na referida unidade em pesquisa, os quais assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, no período de janeiro e fevereiro de 2014.

Instrumento da pesquisa
O instrumento da pesquisa utilizada foi um questionário de perguntas fechadas
(apêndices), com o intuito de melhor identificar os resultados da pesquisa.

Análise dos dados
As análises dos dados foram feitas através de gráficos, para uma melhor
visualização e precisão dos resultados obtidos na pesquisa em questão.
Aspectos éticos e legais
Os participantes do estudo foram previamente informados a respeito dos
objetivos da pesquisa, da liberdade de participação, do direito de solicitar
esclarecimentos, da garantia de poder desistir em qualquer fase da pesquisa, da
manutenção do sigilo e anonimato, e por meio da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. (apêndices).
Quanto aos aspectos éticos, segundo as exigências do Ministério de Saúde
(Resolução 196/96), o projeto desta dissertação submeteu-se à análise do Comitê de
Ética, da Universidade de Fortaleza, onde recebeu o Parecer nº 058/13.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Diante do questionário aplicado em apêndice com a autorização dos pacientes,
por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em relação ao tema
proposto com 100 pacientes em uma unidade de saúde, na cidade de FortalezaCeará-Brasil, que atendesse serviços de urgência e emergência.
Gráfico 1. Sexo

55%

Masculino
Feminino

45%

Fonte: Elaboração própria

As respostas apresentadas no gráfico demonstram que das 100 pessoas
entrevistadas 55% são do sexo feminino e 45% do sexo masculino. É que de fato
existe uma predominância na procura pelos serviços públicos de saúde por parte das
mulheres, o que não foge à realidade do tipo de demanda da maioria dos serviços de
saúde do nordeste e do país como um todo.
Este fato tem uma relação com a dinâmica da maioria das famílias,
principalmente no nordeste, como é o caso do universo desta pesquisa, no qual o
homem tem uma maior participação no trabalho extradomiciliar, ficando a mulher com
os afazeres domésticos e o cuidado dos filhos, cabendo a estas a responsabilidade
pela saúde da família. Sendo assim, a mulher termina por ser o membro da família
que mais procura o serviço de saúde, estando mais presente na unidade de saúde.
Pode-se afirmar que, sendo a mulher aquela que gesta, pare e amamenta, certamente
buscará mais apoio no serviço de saúde.
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Gráfico 2. Idade

50%
45%
40%
30%
30%
20%
20%

10%
5%
0%
Menos de 1 ano

Entre 1 a 18 anos

Entre 18 a 40 anos

Maior que 40 anos

Fonte: Elaboração própria

No quesito idade constata-se que a maioria dos que procuram a unidade de
saúde se situam entre 1 a 18 anos com 45%; enquanto que 30% estão entre 18 a 40
anos; 20% acima dos 40 anos e apenas 5% estão com menos de 1 ano de idade.
Verifica-se, portanto, que a unidade de saúde vem sendo procurada por parte da
população de todas as idades, com prevalência entre 1 à 18 anos com 45 das 100
pessoas entrevistadas. Este dado é favorável à obtenção de uma maior diversidade
de opiniões, tendo em vista que as demandas, necessidades de saúde e percepções
sobre o serviço de saúde variam de acordo com a faixa etária dos indivíduos.
Gráfico 3. Estado civil
50%

45%

40%
30%
30%
20%

15%
10%

10%
0%
Solteiro

Casado

Divorciado

Viúvo

Fonte: Elaboração própria

Em relação ao estado civil dos entrevistados 45% responderam serem
casados; 15% são divorciados; 10% são viúvos enquanto que 30% disseram serem
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solteiros. Observa-se assim, que o número de casados é significativo, o que mostra
que na comunidade onde se situa a unidade de saúde existe uma estrutura social
relativamente boa uma vez que 45 dos 100 entrevistados são casados e 30 ainda são
solteiros.

Gráfico 4. Escolaridade
50%
40%
40%

30%

27%
20%

20%
10%
10%
3%
0%
Analfabeto

Ensino Médio
incompleto

Ensino Médio
completo

Ensino superior

Especialização

Fonte: Elaboração própria

Em relação ao grau de escolaridade o gráfico mostra que 40% possuem o
Ensino Médio completo; 27% já possuem o nível superior; e 10% já concluíram o grau
de Especialização. Apenas 20% da comunidade possuem o Ensino Médio incompleto
e tão somente 3%, ou seja 3 pessoas num grupo de 100 são analfabetos.
Para Santos (2000), na inquirição sobre as causas da extrema desigualdade
que separa ricos e pobres no Brasil destaca-se em primeiro lugar a baixa escolaridade
da maioria dos nossos trabalhadores, com isso a necessidade de aprimorar o acesso
à educação em todos os níveis.
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Gráfico 5. Renda familiar
100%
80%
80%

60%

40%
20%
20%

0%
1 a 3 salários mínimos

4 a 6 salários mínimos

Fonte: Elaboração própria

No quesito de renda familiar o gráfico mostra que das 100 pessoas usuárias
dessa unidade de saúde 80, ou seja, 80% ganham uma renda mensal familiar que
varia entre 1 e 3 salários mínimos, enquanto que 20 ou 20% responderam que ganham
uma renda familiar entre 4 e 6 salários mínimos. Conclui-se que as pessoas que vivem
nas proximidades dessa unidade de saúde pertencem a uma classe média da
população, classificada como classe “B”.
Gráfico 6. Você está sendo atendido nesta unidade de saúde pela primeira vez?

85%
Sim
Não
15%

Fonte: Elaboração própria
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Das 100 pessoas pesquisados 85% responderam que já foram atendidas na
unidade de saúde mais de uma vez, enquanto que apenas 15% responderam ter sido
a primeira vez que estiveram na unidade de saúde.
Em relação à sua experiência como usuário desta unidade de saúde, o que
expressa sua opinião sobre o serviço de acordo com os seguintes parâmetros:
Quadro 1. Dignidade
Questionamentos

Excelente

Bom

Ruim

Seu primeiro atendimento no acolhimento foi?

10%

80%

10%

Seu atendimento subsequente no acolhimento foi?

90%

10%

O respeito dos funcionários da recepção com você foi?

10%

90%

O respeito do enfermeiro do acolhimento com você foi?

20%

50%

30%

30%

60%

10%

20%

80%

55%

35%

O respeito do técnico de enfermagem do acolhimento
com você foi?
O respeito do médico com você foi?
O nível de consideração para com você no acolhimento
foi?

Sem
resposta

10%

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao acolhimento relativo a questão da dignidade humana observa-se
nesse quadro as seguintes opiniões dos entrevistados:
No primeiro atendimento 80% responderam ter sido BOM; enquanto que 10%
disseram ter sido EXCELENTE e os outros 10% não gostaram e responderam ter sido
RUIM.
Já no segundo atendimento e atendimentos posteriores o nível de qualificação
foi de 90% como EXCELENTE e 10% como BOM, ou seja, a unidade de saúde vem
correspondendo as expectativas daquela comunidade pesquisada.
Quanto aos funcionários da recepção da unidade de saúde, 90% foram
classificados como BOM e 10% como EXCELENTE. Essas respostas apontam para
uma providência por parte da Administração da unidade de saúde uma vez que a
recepção deve dar uma acolhida de qualidade a todos os que para ali se dirigem. Um
bom dialogo pode solucionar qualquer controvérsia.
Em relação ao atendimento do Enfermeiro os respondentes assim se
expressaram: 20% disseram ser EXCELENTE; 50% responderam ser BOM, enquanto
que 30% classificaram como RUIM. É outro item que deve ser revisto pela Direção da
unidade de saúde, muito embora trata-se de um setor de urgência e emergência onde
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o paciente/usuário sempre tem do que se queixar. Afinal ele só vai pra lá porque está
se sentindo mal.
No quesito acolhimento por parte do técnico de enfermagem as respostas
foram melhor apresentadas uma vez que 30% consideraram EXCELENTE, enquanto
que 60% classificaram como BOM e apenas 10% disseram ser RUIM. Observa-se que
entre o acolhimento por parte do enfermeiro e o do técnico de enfermagem o segundo
foi bem mais qualificado que o primeiro, onde mostra que a direção da unidade de
saúde deve dispensar maior atenção.
Quadro 2. Comunicação
Questionamentos

Excelente

Bom

Ruim

Sem
resposta

A comunicação da equipe do acolhimento como você foi?

50%

35%

15%

A qualidade das informações esclarecidas no acolhimento

40%

50%

10%

A localização e identificação dos setores do acolhimento?

50%

40%

10%

A facilidade para conseguir informações no acolhimento?

60%

30%

10%

foi?

Fonte: Elaboração própria

No quesito Comunicação o quadro mostra que a equipe do acolhimento teve o
seguinte desempenho na opinião dos entrevistados: 50% classificaram como
Excelente; 35% disseram ser de Boa qualidade e 15% responderam ser Ruim. A
direção da unidade de saúde precisa rever esses conceitos pois 15 das 100 pessoas
classificaram como sendo Ruim a comunicação da equipe do acolhimento.
Quanto a qualidade das informações pode-se classificar como regular uma vez
que 40% responderam ser Excelente; 50% classificaram como Boa e 10% disseram
ser Ruim. O objetivo da unidade de saúde é no sentido de que o atendimento em
todos os setores seja o melhor possível, daí essa pesquisa servir também para que a
alta direção tome os devidos cuidados para a melhoria do sistema.
Em relação a identificação e localização dos setores do acolhimento os
usuários assim se manifestaram: 50% classificaram como EXCELENTE; 40% como
BOA e 10% como RUIM.
Quanto a facilidade para obter-se informações 60% dos entrevistados
responderam ser EXCELENTE; 30% classificaram como BOA e apenas 10% como
RUIM. Trata-se de mais uma área que carece ser chamada a atenção, pois as
comunicações em todos os setores de atividade são fundamentais para um bom
acolhimento. Os familiares cobram por informações precisas.
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Quadro 3. Agilidade
Questionamentos

Excelente

Bom

Ruim

Sem
resposta

O tempo de espera para você ser atendido (a) no

35%

55%

10%

15%

50%

35%

20%

35%

45%

40%

60%

acolhimento foi?
As explicações dadas pela equipe do acolhimento sobre o
tempo de espera foram?
A espera por atendimento médico após consulta com o
enfermeiro foi?
A espera pela administração de medicamento foi?
Fonte: Elaboração própria

O quadro 3 trata da questão agilidade nos serviços, sendo que os respondentes
do questionário assim se manifestaram:
Com relação ao tempo de espera para ser atendido no acolhimento 35%
classificaram como EXCELENTE; 55% como BOM é 10% como RUIM. São respostas
que podem ser classificadas como boas uma vez que nem sempre é possível atenderse a todos ao mesmo tempo.
Quanto as explicações dadas pela equipe da unidade de saúde na questão da
espera pelo acolhimento os respondentes assim se manifestaram: 15% responderam
ter sido EXCELENTE; 50% BOM e 35% RUIM. Aqui cabe alguma atenção por parte
da direção da unidade de saúde já que o percentual dos que responderam ser RUIM
o tempo de espera pelo acolhimento.
Quanto a espera pelo atendimento médico 20% disseram ser EXCELENTE;
35% responderam ser BOM enquanto que 45% responderam ser RUIM. É difícil fazerse uma avaliação, pois cada paciente é um caso e pode haver dispêndio de maior
tempo no atendimento de um, o que atrasa o atendimento dos demais.
Em relação a espera pela administração do medicamento os respondentes
assim se expressaram: 40% classificaram como EXCELENTE enquanto que 60%
responderam como BOM, ou seja, neste quesito os serviços da unidade de saúde
pesquisada vem correspondendo as expectativas.
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Quadro 4. Instalações
Questionamentos

Excelente

Bom

Ruim

Sem
resposta

A limpeza e conforto do local de espera para atendimento?

30%

60%

10%

A limpeza e conforto do consultório de enfermagem?

25%

55%

20%

A limpeza e conforto do consultório médico?

25%

55%

20%

A limpeza dos banheiros?

30%

70%

A limpeza e conforto do local para coleta de exames?

30%

70%

Fonte: Elaboração própria

Com relação as Instalações da unidade de saúde onde o pessoal foram
entrevistados constata-se o seguinte:
No setor limpeza e conforto do local de espera pelo atendimento 30%
classificaram como Excelente; 60% como Bom e apenas 10% classificaram como
Ruim. São respostas naturais uma vez que o paciente que pra lá acorre não está nem
aí para tal quesito, pois o que ele quer é o atendimento.
Na limpeza e conforto do local no setor de enfermagem 25 55 20 as pessoas
que responderam ao questionário assim se manifestaram: 25% classificaram como
Excelente; 55% como Bom, e 20% como Ruim. Aqui cabe uma observação por parte
da direção da unidade de saúde, pois, o percentual de 20% dado como Ruim é um
indicativo de que a coisa não está funcionando a contento.
Igual observação deve ser dada com relação ao item limpeza e conforto no
consultório médico uma vez que 25% classificaram como Excelente; 55% como Bom
ou Regular enquanto que 20% taxaram de Ruim.
Sobre limpeza dos banheiros 30% responderam ser Excelente e 70% disseram
ser Bom.
Com relação a limpeza e conforto no setor de coleta de exames as
pessoas/usuários pesquisados responderam 30% afirmando ser Excelente e 70% ser
Boa.
Quadro 5. Suporte social
Questionamentos

Excelente

Bom

Ruim

Sem resposta

O encaminhamento de seus problemas para o Serviço

20%

50%

20%

10%

45%

55%

Social foi?
O atendimento do Serviço Social no acolhimento foi?
Fonte: Elaboração própria
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O Quadro 5 trata da questão do Suporte social, ou seja, o encaminhamento dos
problemas para o Serviço Social o qual foi classificado por 20% dos entrevistados
como Excelente; 50% como Bom; 20% como Ruim e 10% não responderam. Dessa
forma trata-se de um serviço carecedor de atenção por parte da administração da
unidade de saúde.
Já no quesito atendimento por parte do Serviço Social no que diz respeito ao
acolhimento dos pacientes pelo setor, 45% classificaram como Excelente e 55% como
sendo de Boa qualidade.
Diante do que foi demonstrado nos gráficos e quadros acima, conclui-se que o
Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) precisa passar por um processo de
acolhida melhor para o usuário que ingressa num serviço de saúde, além da
elaboração de um protocolo com avaliação e classificação do usuário para sua melhor
assistência.
Verificou-se que experiências bem sucedidas, com o próprio cliente ou com
seus familiares, são determinantes para a sua opção, confirmando os achados de Reis
et al. (1990), ao demonstrarem a relação entre a satisfação dos usuários e a
competência e interesse demonstrados pelo médico em relação ao paciente, como
um dos fatores que indicam a qualidade do serviço de saúde. Uma vez estabelecido
um vínculo forte entre usuário e serviço, e/ou com determinados profissionais, a partir
de uma relação de confiança, mesmo que o cliente se mude para outro bairro mais
distante, ele permanece usando o serviço de saúde, confirmando o descrito por
Oliveira (1998).
Travassos et al (2000, p. 134) afirmam que além das escolhas individuais, “a
disponibilidade, o tipo, a quantidade de serviços e recursos (financeiros, humanos,
tecnológicos), a localização geográfica, a cultua médica local, a ideologia do prestador
são aspectos que influenciarão na procura por um serviço de saúde”.
A unidade de saúde é o espaço mais ambíguo do sistema de saúde público.
Aparece como a única área de entrada do usuário no sistema de saúde, que se lhe
acena como aberta, tanto para emergências, como para uma série de tentativas de
acesso ao sistema, sucessivamente fechadas.
A modelagem é algo inerente à inteligência humana. Quer simplesmente indicar
que resultados alcançados satisfatoriamente podem ser reproduzidos a partir de
ações semelhantes às que originaram o modelo. Quer indicar que não precisamos

143

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

nos envolver em tentativas e erros, pois há algo já alcançado pronto para ser
reproduzido.
O conceito de modelo pode ser entendido de algumas formas, entre as quais a
ideia de molde, de algo a ser seguido obrigatoriamente de forma a reproduzir, em um
outro contexto, uma estrutura pronta já aplicada ou idealizada pela mente de um
doutrinador, desconsiderando completamente outras dimensões do ambiente onde
está sendo aplicada, suas particularidades e necessidades. Essa primeira abordagem
é extremamente impositiva e reflete uma postura passiva daqueles que sofrerão a
aplicação do modelo, os quais deverão se adaptar ao molde trazido de outro lugar e
outras circunstâncias. Sua vantagem seria supostamente ter valor e resultados na
origem ou nos testes a que se submeteu, já tendo incorporado os erros e as melhores
práticas e, assim, não necessitaria de novas tentativas de aprimoramento, o que
significaria perda de tempo e recursos. Aquele modelo já teria sido pensado e
discutido mais do que o suficiente por experts no assunto, cabendo somente sua
imposição sem a participação do meio onde será aplicado e dos agentes envolvidos.
Podemos entender o modelo também como uma referência, uma estrutura
básica ou esqueleto, um referencial teórico-prático que pode orientar a aplicação de
um conceito, projeto ou ação. Aqui o modelo vai ser questionado e avaliado no meio
onde se aplicará, reproduzindo-se o que for compatível e, a partir da avaliação de
viabilidade local, sofrerá ajustes e adaptações, num processo dinâmico e de constante
atualização, tornando-se um meio, e não um fim. É uma ferramenta ou recurso que
pode trazer insights e sugestões, nunca imposição.
Creio que essa segunda concepção é a mais indicada sob todos os aspectos,
conseguindo o apoio da coletividade envolvida e implicando menor desgaste, conflitos
e dispêndio de recursos.
Feita essa abordagem, é importante encontrarmos um conceito para modelo
em saúde, optando por uma construção orientadora, definidora de rumos, não algo a
ser reproduzido sem levar em conta as peculiaridades locais.
Segundo Morosini e Corbo (2007), o modelo assistencial diz respeito ao modo:
[...] como são organizadas, em uma dada sociedade, as ações de atenção à
saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. Ou seja, é uma
forma de organização e articulação entre os diversos recursos físicos,
tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas
de saúde de uma coletividade.
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O Brasil passou por várias etapas de ausência de foco em políticas de saúde.
O enfoque hospitalocêntrico ainda é muito forte, mas aos poucos vai cedendo espaço
para a estratégia promissora da assistência pelas Equipes de Saúde da Família. Pude
aprender muito com os vídeos iniciais do módulo que mostraram como se deu essa
trajetória.
A mudança do modelo assistencial, com priorização quase exclusiva das
situações de agravo já instaladas, para um modelo que prioriza uma atuação focada
na promoção da saúde coletiva e individual é uma estratégia adotada pelo SUS. Com
pequenos e continuados esforços sobre os comportamentos, as crenças e as
condições de vida, como saneamento e moradia, demandam uma compreensão sobre
os ganhos efetivos dessa mudança e o compromisso com uma nova modalidade de
significação, o que vem sendo promovido gradativamente a partir do direcionamento
dado pelos órgãos governamentais e alterações curriculares. Essa é a realidade do
curso promovido pelo UNA-SUS.
O modelo voltado para o hospital como elemento central nas ações de saúde
deve ceder espaço para aquele em que há proatividade, em que a equipe de saúde
da família, fator fundamental na construção desse novo paradigma, atue
principalmente em ações educativas, no cultivo do estilo de vida saudável, que
cientificamente se revela promovedor de uma saúde plena.
Juntamente com a otimização dos recursos, a participação comunitária, a
intersetorialidade, o gerenciamento e a qualificação de recursos humanos haverá uma
redução significativa da pressão por atendimentos curativos, remediativos e de
urgência, e o aumento do atendimento programado, preventivo e profilático que
impeça os agravos. Isso significa menos custos e menor utilização de recursos e
material, inclusive humano, na medida em que a equipe de saúde da família promove
uma nova cultura no meio em que atua. Certamente aquelas situações de emergência
que persistirão e necessitarão de uma continuidade de atendimento também se
beneficiarão, já que será possível investir mais tempo e mais recursos tecnológicos
em cada paciente.
Aprendi no módulo, ao final, o grande significado da comunicação para a
atuação eficaz da Equipe Saúde da Família, orientando uma comunicação horizontal,
capaz de ouvir a comunidade e ajustar o conhecimento à realidade local.
Mesmo que o usuário fique horas na fila, sente-se atendido no mesmo dia em
que se percebe como necessitando atendimento à saúde. Do ponto de vista do
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usuário, é o espaço que pode ser o mais eficaz, onde ele pode ser atendido, quando
fracassam todas as outras formas de acesso. Pode, contudo, se tornar o espaço que
condensa e reforça todas as frustrações anteriores.
Enquanto nos postos, é exigido que seus usuários comprovem pela moradia
pertencerem à área de atendimento daquele posto, e aí serem cadastrados, e os
ambulatórios exigem o encaminhamento pelos postos ou centros de saúde, unidades
de saúde de urgência e emergência são o recurso universal dos que não podem
comprovar moradia ou encaminhamento e dos que entendem que não podem esperar
atendimentos marcados dilatados no tempo de meses ou de anos, tempo maior que
o de suas doenças ou de suas sobrevidas. Assim, quanto mais os postos de saúde
não conseguem atender qualitativa ou quantitativamente os usuários, maiores são as
pressões sobre as unidades de saúde de urgência e emergência.
Confirma-se, com base em Adami (1993), que a proximidade geográfica entre
a moradia do cliente e o serviço de saúde não se constitui no elemento central
determinante de sua escolha, já que esse fator pode não significar garantia de
atendimento. No entanto, experiências prévias negativas junto a outros serviços de
saúde, mais próximos de sua residência, legam o usuário a optar pela unidade em
que, além do acesso facilitado exista um bom acolhimento, mesmo que lhe exija um
maior deslocamento.
A busca por profissionais competentes para o atendimento, a confiança na
experiência e capacidade dos membros da equipe de saúde, influenciam fortemente
a escolha quanto ao serviço que deverá ser procurado.
Há uma estreita relação entre acesso geográfico e acolhimento. Embora
existam facilidades decorrentes da disponibilização de serviços de saúde próximos da
casa do cidadão, identificam-se fatores determinantes da escolha que passam pela
forma como o usuário é recebido e a resolutividade desses serviços. quando o serviço
de saúde é próximo à residência do usuário e a qualidade está garantida, conforme a
indicação da familiares, amigos e/ou vizinhos, a opção recai sobre esse serviço.
A unidade de saúde que atende urgência e emergência, como lugar universal
de entrada do sistema público de saúde, é o espaço onde os doentes não estão
classificados segundo suas doenças, e, nas condições de precariedade das atenções
primária e secundária do sistema de saúde público brasileiro, onde os usuários não
obedecem à classificação médica de emergência ou risco do caso. É, de fato, o
espaço da classificação primeira do corpo médico: da triagem dos casos graves, de
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menor risco, e das mais variadas doenças. Dessa forma, o espaço da unidade de
saúde preferencial dos usuários em busca de um atendimento médico.
É evidente também, que as pessoas sempre procuram a unidade de saúde com
o pensamento de que lá encontrarão de maneira mais fácil a cura de seus males e o
alívio de seu sofrimento, não necessariamente nessa ordem. De qualquer forma, tratase de uma busca de alívio, de preservação da vida, de restituição da saúde e melhoria
do conforto pessoal.
A implantação do ACCR propicia a humanização como prerrogativa
fundamental para o funcionamento do serviço, considerando a valorização dos
diferentes sujeitos por meio da escuta qualificada com posterior resolução dos
problemas; o acesso ao atendimento de acordo com a priorização dos casos mais
graves e não pela ordem de chegada. (GONÇALVES, p.72)
Dessa forma pode-se observar que o ACCR é de grande significado na questão
da humanização da assistência para os serviços de urgência e emergência já que são
empregados os meios da escuta qualificada e do encaminhamento para a solução do
problema.
Assim, tem-se a humanização como prerrogativa do ACCR muito embora
alguns enfermeiros entendam que há uma tendência de classificar apenas o usuário.
A percepção tênue da dimensão do acolhimento e da humanização, visto que
esses conceitos são representados como ato de receber e escutar, e não como uma
sequência de modos e atos que constituem o processo de trabalho em saúde.
(GONÇALVES, p.74)
A questão da saúde sempre foi motivo para um esforço humano coletivo e
essencial para a qualidade e integralidade da assistência. O ACCR é também
carecedor de uma equipe multiprofissional, onde todos devem interagir de forma
cooperativa com o intuito de melhor prover a saúde do paciente/usuário.
No

ambiente

do

ACCR,

o

enfermeiro

é

reconhecido

nacional

e

internacionalmente como o profissional capacitado a exercer as funções de
classificador de risco. Nesta função, avalia sinais e sintomas, realiza uma breve
anamnese, utiliza escalas padronizadas, não formula diagnóstico, mas direciona e
organiza o fluxo de atendimento na urgência e emergência com o intuito de abreviar
o tempo de espera para pacientes graves, com o emprego de um instrumento de
trabalho, o protocolo de classificação de risco, citado como orientador de toda a prática
no ACCR. (GONÇALVES, P. 78)
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Valentim e Santos (2009) destacam que o enfermeiro da emergência deve estar
preparado para obter a história clínica do paciente, assim como realizar um exame
físico, com a preocupação da manutenção da vida e orientação para o seguimento do
tratamento.
Rocha et al. (2010) ressaltam em seus trabalhos que os enfermeiros do ACCR
que prestam seus serviços numa unidade de saúde ou outra unidade qualquer de
urgência/emergência não participavam de forma efetiva no processo de classificação
de riscos e consequentemente sentiam-se subutilizados em seus trabalhos, uma vez
que apenas verificavam sinais vitais, enquanto o médico fazia avaliação e questionava
o paciente.
Da mesma forma Júnior et al., (2012) acreditam que o ACCR privilegia a
valorização profissional do enfermeiro que atua no setor de urgência/emergência, pois
atuando na tomada de decisões, vê o seu espaço sendo reconhecido, respeitado e
definido. Já, de acordo com sua experiência como usuário do acolhimento:
Quadro 6. Dignidade
Dimensões
Houve problemas no atendimento pelos funcionários da
recepção?

Sim

Às vezes

Não

5%

25%

70%

30%

70%

25%

35%

40%

5%

40%

55%

Houve problemas no atendimento pelos funcionários do
acolhimento?
Houve problemas no atendimento pelos funcionários de
outros setores?
Você sofreu algum preconceito no acolhimento?

Sem resposta

Fonte: Elaboração própria

O quadro 6 trata da questão da dignidade no atendimento no que os
respondentes assim se manifestaram:
Na indagação se houve problemas no atendimento pelos funcionários na
recepção, 70% de um total de 100 usuários pesquisados responderam ter sido bem
acolhidos na recepção; enquanto que 25% disseram que as vezes não são bem
atendidos; e 5% responderam ter havido problemas no atendimento.
Em relação aos problemas no atendimento pelos funcionários do acolhimento
os respondentes assim se manifestaram: 70% disseram não ter qualquer problema,
enquanto que 30% disseram que as vezes se deparam com problemas.
No quesito problemas no atendimento em outros setores da unidade de
urgência e emergência foi constatado que 40% responderam que não há problemas
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em nenhum dos setores; enquanto que 35% afirmaram que as vezes ocorre algum
tipo de problema e 25% afirmaram que sempre existe problema no atendimento.
Sobre a questão de preconceito por parte dos atendentes no acolhimento dos
usuários, 50% responderam nunca ter constatado algum tipo de preconceito no
acolhimento das pessoas; enquanto que 40% respondeu que já presenciou algum tipo
de preconceito com os usuários; e 5% foram taxativos em afirmar que sempre existiu
preconceito por parte das pessoas que integram o acolhimento.
Em resumo quanto a este quadro, constata-se que a direção da unidade
hospitalar precisa tomar medidas urgentes, uma vez que tanto no atendimento quanto
no acolhimento existem falhas que não podem ocorrer. A questão, por exemplo, do
preconceito, da discriminação, é totalmente abominável e requer providências
enérgicas da direção hospitalar.
Quadro 7. Comunicação
Dimensões

Sim

Às vezes

Não

Você teve abertura para falar com os profissionais da

75%

15%

10%

80%

5%

15%

Sem resposta

equipe do acolhimento?
Você recebeu informações claras e suficientes da
equipe do acolhimento?
Os locais de atendimento do acolhimento estão bem

80%

20%

localizados e sinalizados?
Foi assegurado a você algum meio para realizar

70%

5%

25%

reclamações?
Fonte: Elaboração própria

No setor de comunicação o quadro 7 apresenta os seguintes dados: quanto a
indagação sobre algum tipo de dificuldade para se comunicar com os profissionais do
acolhimento, 75% dos pesquisados disseram que sempre foram bem atendidos. A
resposta foi SIM; ao passo que 15% disseram que nem sempre encontram facilidades
para se comunicar com a equipe do acolhimento; e 10% foram taxativos em afirmar
que sempre encontram dificuldades para se comunicar com a equipe do acolhimento.
Quanto a indagação se recebeu informações claras e suficientes da equipe do
acolhimento 80% dos pesquisados foram claros ao afirmar SIM, ou seja, sempre
recebem as melhores informações da equipe; enquanto que 5% responderam que
nem sempre recebem esses bons esclarecimentos, ao passo que 15% foram taxativos
em afirmar que as informações não satisfazem o seu entendimento.
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No quesito que aborda a localização do setor de acolhimento, 80 0 20 80% dos
respondentes afirmaram ser muito boa e bem sinalizada, enquanto que outros 20%
disseram encontrar dificuldades para localizar o setor de acolhimento, a sinalização
não é suficientemente clara.
Quanto a indagação se lhe foi assegurado algum meio para fazer as
reclamações 70 5 25 70% disseram SIM, ou seja, existe acesso para se fazer qualquer
tipo de reclamação ou sugestão; enquanto que 5% afirmaram que apenas em algumas
vezes encontraram essa facilidade, ao passo que 25% foram taxativos ao dizer que
não encontraram acesso para se manifestar sobre reclamações ou sugestões.

Quadro 8. Agilidade
Dimensões

Sim

Às vezes

Não

Você ficou impaciente com o tempo de espera?

20%

15%

65%

Sem resposta

Fonte: Elaboração própria

O quadro 8 trata sobre a agilidade dos procedimentos no hospital, sendo que
65% responderam que são atendidos dentro de um tempo considerado bom e portanto
não se sentiram impacientes na espera; enquanto que 15% responderam que às
vezes chegam a ficar impacientes e 20% responderam SIM, ou seja, sempre ficam
impacientes com o tempo de espera para serem atendidos.
Quadro 9. Instalações
Dimensões
Você percebeu algum problema na estrutura do serviço
que comprometesse seu atendimento?

Sim

Às vezes

Não

25%

10%

65%

Sem resposta

Fonte: Elaboração própria

O quadro 9 trata sobre as Instalações da unidade de saúde e indaga aos
usuários questionados sobre se percebeu algum problema na estrutura do serviço que
comprometesse seu atendimento, no que 65% responderam não terem percebido
qualquer tipo de problema; enquanto que 10% disseram que as vezes se deparam
com algum problema na estrutura do serviço que no seu entendimento é
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comprometedor a instituição, e 25% foram taxativos ao afirmar que sempre existe
problema na estrutura dos serviços com comprometimento no atendimento.
Quadro 10. Serviço social
Dimensões

Seu problema foi encaminhado para resolução em outro
setor, como serviço social?

Sim

Às vezes

Não

15%

5%

80%

Sem
resposta

Fonte: Elaboração própria

Nesse quadro 10 é abordado sobre o trabalho do Serviço Social tendo 80% dos
entrevistados afirmado que seus problemas sempre foram encaminhados para
solução no setor de serviço social, sendo atendido da melhor forma possível,
enquanto que 5% disseram que apenas em algumas oportunidades foram
encaminhados para esse setor, e 15% disseram que nunca foram encaminhados para
o Serviço Social.
No entanto, percebe-se que com a implantação do novo processo de
acolhimento com classificação de risco em serviços de urgência e emergência na
unidade em questão, a satisfação do acolhimento e a humanização dos usuários se
tornou primordial. Dessa forma, com essa classificação de risco, as unidades de
atendimento a saúde pública se tornará, em âmbito geral, de melhor qualidade, onde
cada unidade (básica, secundária e terciária) atenderá cada paciente de acordo com
seu perfil de atendimento.
A finalidade do ACCR é propor a utilização de um protocolo que possa avaliar
e classificar o paciente que ingressa no serviço de saúde permeando-o pela
humanização no envolvimento entre todos os participantes da assistência.
Na visão de Lima et al. (2012) comprovaram dados semelhantes, ao
descreverem o caminho do usuário no serviço, o emprego do protocolo de
classificação de risco pelo enfermeiro e os diferentes percursos de atendimento dentro
do serviço que se encontram na dependência da gravidade do paciente.
Para que o ACCR possa funcionar de forma integral é necessário que haja um
fluxo preconizado e direcionado de informações, bem como com a utilização de um
protocolo de classificação de risco, pois é a forma ideal que propicia agilidade e
organização referenciadas e responsáveis.
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Silva e Tronchin (2011), ao procurarem a perspectiva dos enfermeiros frente ao
acolhimento em um pronto socorro infantil, detectaram que os mesmos acreditavam
que o trabalho e entrosamento da equipe multiprofissional eram características
facilitadoras do processo de acolher.
A priorização do atendimento e o acesso do usuário ao serviço têm o
acolhimento como condição antecessora. Quando o usuário sente a necessidade mais
urgente de atendimento, muitas vezes, não há expressão física. Nessa situação,
simplesmente a escuta desse usuário permite conhecer suas necessidades
(COELHO; JORGE, 2009).
A melhor forma de se resolver um problema de saúde com repercussão
individual ou até mesmo coletiva depende da resolubilidade e capacidade de quem os
pratica, de quem os participa. A ação resolutiva não se reduz a uma conduta; é o
colocar a disposição do paciente toda a tecnologia disponível para se conseguir
diagnóstico e tratamento correto e individualizado, abrangendo a dimensão individual
e coletiva dos problemas de saúde (MERHY, 1994).
É através desta resolubilidade entendida como adequada parcialmente por
alguns enfermeiros, que levam em conta a não articulação da rede e a não adesão de
protocolo por parte de alguns médicos que se tem um atendimento de saúde com
qualidade.
O processo de trabalho focalizado nos moldes tradicionais tem uma lógica difícil
de ser rompida, ao passo que os demais profissionais se envolvem dinamicamente e
acompanham o resultado do seu trabalho, os médicos tendem a permanecer à parte,
com visão limitada do que seja a realidade (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).
A postura e prerrogativa do ACCR, apesar de definida de forma imprecisa em
determinados momentos, é considerada de grande valia sua menção feita à
humanização da assistência à saúde, além do benefício proporcionado por um
trabalho em equipe e o impacto positivo quando se busca a resolutividade das
demandas.
A crise na saúde pública tem sido permeada por desafios provocados por
doenças reemergentes, como é o caso da dengue, que continua fazendo vítimas por
todo o país e mais especificamente nas regiões norte e nordeste, além de uma grande
quantidade de viroses que são manifestadas na população a cada ano.
Dessa forma, torna-se possível verificar que a simples ampliação da estrutura
do atendimento, ou seja, mais hospitais, mais postos de atendimento, mais médicos,
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tudo isso ainda é insuficiente para atender as demandas. A raiz do problema não é só
fazer crescer o sistema de saúde pública proporcionalmente aos problemas que vão
surgindo a cada dia. No entanto, está escrito na Constituição que é dever do Estado
atender toda a demanda da população que busca pela saúde pública.
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Capítulo 5
CONSIDERAÇÕES FINAIS

cliv
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho procurou-se mostrar que a questão da saúde pública
no Brasil tem melhorado em face das transformações ocorridas nos últimos tempos,
muito embora a mídia propague com certo estardalhaço uma crise de superlotação
nas unidades de saúde, especialmente nas questões relacionadas ao atendimento de
urgência e emergência das grandes cidades. As Unidades de Pronto Atendimento
(UPA’s) tem sido uma saída meritória, pois se localizam nas periferias das cidades e
onde mais se concentram os problemas de saúde com urgência e emergência.
O momento atual com o agravamento da crise econômica, o desemprego, a
redução cada vez maior do poder aquisitivo da população, a falta de investimentos
públicos na área da saúde e no social, tudo contribui para o agravamento da crise.
Visando requalificar a assistência primária à saúde pública é que o Estado tem
procurado expandir-se nas práticas de melhoria no atendimento com a contratação de
mais profissionais médicos, com destaque para o programa “Mais Médicos”, tentando
minimizar esses problemas, que ele sabe que são seus, são de sua inteira
responsabilidade.
No entanto, é necessário que se repense sobre novos conceitos de saúde
pública, visando implantar uma política pública que atue de forma preventiva,
reforçando a infraestrutura atualmente existente em todo o Estado e principalmente
na Capital para onde acorre a população do interior para as áreas periféricas onde a
questão do saneamento básico é quase que totalmente inexistente. Ações dessa
natureza podem melhorar em muito a questão da saúde pública no Estado.
O Programa de Saúde da Família (PSF) se aplicado em sua totalidade nas
comunidades periféricas, bem como nas cidades do interior do Estado, teriam efeitos
altamente benéficos para as famílias e com um custo insignificante se comparado as
questões trazidas para as urgências e emergências dos hospitais e clínicas de pronto
atendimento. A base de tudo é a prevenção. As pessoas sendo visitadas por
profissionais de enfermagem com qualificação para os procedimentos iniciais
evitariam as lotações nos hospitais e ainda preveniam doenças as mais diversas.
Falta, porém, atitude, disposição para cuidar da saúde da população de pouco poder
aquisitivo.
O Programa Saúde da Família (PSF) é a solução para a grande maioria da
população que procura os hospitais e clínicas de urgência e emergência, pois estariam
sendo examinados por equipes multidisciplinares na área da saúde e com isso evitaria
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que essas pessoas por qualquer probleminha comparecesse às urgências e
emergências. Como se sabe e foi demonstrado na pesquisa realizada, grande parte
dos usuários apresentaram quadro que não necessitariam ser de urgência ou
emergência, podendo ser atendido pela própria equipe do PSF ou indo a um posto de
saúde do próprio bairro.
Para cada caso poderá se ter três caminhos distintos os quais poderão ser
seguidos pelos usuários. Ou seja: o pronto atendimento, o agendamento de consulta
programática ou o encaminhamento a outro serviço através da central de marcação
de consultas.
Ao concluir este trabalho têm-se a certeza da necessidade urgente de uma
organização por parte da sociedade na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) no
qual está integrado o Programa de Saúde da Família (PSF), bem como de uma efetiva
ação dos seus princípios e diretrizes, reafirmando que a saúde é um direito humano
fundamental e em igualdade para todo cidadão no mundo inteiro.

Sugestões

No presente trabalho procurou-se ser o mais objetivo possível acerca dos
serviços de saúde de urgência e emergência nos hospitais e clínicas públicas de
Fortaleza no atual momento em que vivemos. Diante do quadro relatado recomendase que sejam implementados e implantados alguns serviços de acolhimento com
classificação de risco e que venha a atender esses pacientes que procuram o serviço
de urgência e emergência de forma a que os mesmos sintam-se satisfeitos com o
atendimento. É que o profissional de enfermagem requer ser possuidor de algumas
características próprias para com sua técnica de abordagem diagnosticar os
problemas de cada usuário fazendo com que o mesmo não se deixe levar apenas pelo
seu direito constitucional. O serviço de triagem é necessário e apenas exige do
profissional de enfermagem uma qualificação diagnóstica capaz de satisfazer àqueles
que comparecem à urgência e emergência. A sugestão que se nos apresenta é para
que seja implementado e dado maior ênfase a esse setor de acolhimento com
classificação de risco priorizando a realização de reuniões periódicas, ouvindo os
profissionais que trabalham nessa área visando melhorar cada vez mais o serviço de
acolhimento. Sabe-se que se trata de uma tarefa complicada, pois cada paciente que
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chega no setor desconhece o funcionamento dos serviços e muito menos ainda sobre
qual o seu grau de problema de saúde. O que ele quer é um pronto atendimento.
Os três maiores hospitais públicos de Fortaleza e que atendem pacientes nos
setores de urgência e emergência são pela ordem: o Instituto José Frota (IJF) que se
localiza no centro da cidade e é considerado o hospital de referência já que pra lá
acorrem tudo o que diz respeito aos acontecimentos de urgência e emergência; o
segundo maior hospital é o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) que se localiza no bairro
da Aldeota e que atende também a todas as especialidades nas áreas de urgência e
emergência, e o terceiro maior é o Hospital de Messejana que é mais especializado
em problemas do coração. O Governo do Estado, especialmente nessas últimas
administrações, têm dado bastante ênfase com a criação das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA’s) em diversos bairros periféricos da capital e do interior do Estado,
sendo considerado de grande relevância para a população já que funcionam 24 horas
e se localiza próximo a moradia dos usuários. Da mesma forma o IJF tem se
expandido por diversos bairros e prestando esse serviço de urgência e emergência.
Se não bastasse isso, ainda existem diversos postos de saúde pública nos bairros
para onde acorrem os usuários que necessitam de atendimentos ambulatoriais e de
consultas médicas. O problema é que Fortaleza já possui uma população de
2.609.716 habitantes enquanto que o Estado detém 8.963.663 habitantes dos quais a
grande maioria é constituída por pessoas de classe pobre que não dispõe de recursos
para ter planos de saúde. Esses dados da população tem como fonte de referência o
IBGE e datam de 2016.
Como é do conhecimento geral, o sistema de saúde pública no Brasil vem
sofrendo uma fase de extrema calamidade. O Governo Federal criou o Sistema Único
de Saúde (SUS) com o objetivo de atender a população como um todo, independente
da condição social e de empregabilidade, entretanto sua implementação vem sendo
postergada e a população sofrendo suas consequências.
Foi criado o Programa de Saúde da Família (PSA) cuja finalidade é atender a
população mais carente, situada na periferia das cidades bem como no interior de
cada Estado, utilizando equipes de saúde do tipo enfermeiro, assistentes sociais e
paramédicos, visitando de casa em casa cada membro da família, examinando as
condições de saúde, medicando e marcando consultas, além de orientar sobre os
cuidados higiênicos. Essas equipes disporiam de transporte (motos) para realização
dos seus trabalhos. Isso seria uma forma de tratar da saúde das pessoas em suas
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próprias casas, reduzindo significativamente a superlotação dos hospitais e prontosocorros. Esse PSF infelizmente, na prática, pouco ou quase nada funciona.
Como é sabido, a classe pobre e de extrema pobreza habita geralmente em
locais desprovidos de saneamento básico e em condições precárias, contribuindo
assim como um fator de risco para a saúde dessa população. O investimento que
fosse realizado em saneamento nesses locais traria, em pouco tempo, grande
benefício para a população, além de redução de custos para o governo já que a
população teria uma melhor qualidade de vida e consequentemente menor incidência
de doenças.
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, HEDYLANE, aluna do Mestrado em Saúde Pública, estou desenvolvendo uma
pesquisa intitulada O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NUMA
UNIDADE DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL. Portanto, venho
solicitar sua colaboração para participar da pesquisa respondendo a um questionário
contendo perguntas relacionadas ao objetivo geral da pesquisa: Analisar o papel dos usuários
no processo de acolhimento com classificação de risco em serviços de urgência e emergência
numa unidade de saúde na cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil.
Esclareço que:


As informações coletadas somente serão utilizadas para os objetivos da pesquisa,
sendo sua participação voluntária, tendo liberdade de desistir a qualquer momento de
participar da pesquisa.



Que a pesquisa não envolve nenhum tipo de risco.



Que em nenhum momento o participante terá prejuízo financeiro.



Que as informações ficarão em sigilo e que seu anonimato será preservado.



Que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será impresso em duas
vias sendo que uma ficará com a pesquisadora e a outra com o entrevistado.



Gostaria de colocar que sua participação será de extrema importância para a
realização desta pesquisa.
Em caso de esclarecimento entrar em contato com a pesquisadora responsável no

endereço:
Endereço:
CEP:
Telefone:
Pesquisadora responsável:
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que após convenientemente esclarecidos pelos pesquisadores e
termos entendido o que nos foi explicado, concordamos em participar da pesquisa.

Fortaleza, ____ de __________________ de _______

_____________________________________
Assinatura do (a) entrevistado (a)

_____________________________________
Assinatura da pesquisadora

Dados do entrevistado:
Nome:
Endereço:
Telefone:

166

O PAPEL DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL

APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO
Nome: ___________________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino
( ) Feminino
Idade: _______
Estado civil:
( ) Solteiro
( ) Casado
( ) Divorciado
( ) Viúvo
Escolaridade:
( ) Analfabeto
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Superior
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Renda familiar:
( ) Menos de 1 salário mínimo
( ) 1 a 3 salários mínimos
( ) 4 a 6 salários mínimos
( ) Mais de 6 salários mínimos
Você está sendo atendido nesta unidade de saúde pela primeira vez?
( ) Sim ( ) Não
Em relação à sua experiência como usuário desta unidade de saúde, o que expressa sua opinião sobre
o serviço de acordo com os seguintes parâmetros:
Dimensões Questões
Excelente Bom Ruim Sem
resposta
Dignidade
Seu primeiro atendimento no acolhimento foi?
Seu atendimento subsequente no acolhimento foi?
O respeito dos funcionários da recepção com você foi?
O respeito do enfermeiro do acolhimento com você foi?
O respeito do técnico de enfermagem do acolhimento com
você foi?
O respeito do médico com você foi?
O nível de consideração para com você no acolhimento
foi?
Comunicação
A comunicação da equipe do acolhimento como você foi?
A qualidade das informações esclarecidas no acolhimento
foi?
A localização e identificação dos setores do acolhimento?
A facilidade para conseguir informações no acolhimento?
Agilidade
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O tempo de espera para você ser atendido (a) no
acolhimento foi?
As explicações dadas pela equipe do acolhimento sobre o
tempo de espera foram?
A espera por atendimento médico após consulta com o
enfermeiro foi?
A espera pela administração de medicamento foi?

Dimensões Questões

Excelente

Bom

Ruim

Sem
resposta

Instalações
A limpeza e conforto do local de espera para atendimento?
A limpeza e conforto do consultório de enfermagem?
A limpeza e conforto do consultório médico?
A limpeza dos banheiros?
A limpeza e conforto do local para coleta de exames?
Suporte social
O encaminhamento de seus problemas para o Serviço
Social foi?
O atendimento do Serviço Social no acolhimento foi?
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De acordo com sua experiência como usuário do acolhimento:
Dimensões

Sim

Às
vezes

Dignidade
Houve problemas no atendimento pelos funcionários da
recepção?
Houve problemas no atendimento pelos funcionários do
acolhimento?
Houve problemas no atendimento pelos funcionários de
outros setores?
Você sofreu algum preconceito no acolhimento?
Comunicação
Você teve abertura para falar com os profissionais da
equipe do acolhimento?
Você recebeu informações claras e suficientes da equipe
do acolhimento?
Os locais de atendimento do acolhimento estão bem
localizados e sinalizados?
Foi assegurado a você algum meio para realizar
reclamações?
Agilidade
Você ficou impaciente com o tempo de espera?
Instalações
Você percebeu algum problema na estrutura do serviço
que comprometesse seu atendimento?
Serviço social
Seu problema foi encaminhado para resolução em outro
setor, como serviço social?
Fonte: Adaptado por Gonçalves (2012)
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Não

Sem
resposta
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