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RESUMO 

 

A atuação do enfermeiro é extremamente relevante quando se aborda a questão da assistência à saúde, uma vez que 

deve prestar um atendimento rápido e eficiente. Este profissional deve classificar os pacientes de acordo com o grau de 

risco, sendo possível também compreender sinais psicológicos, comunicativos e externos destas pessoas. Diante disso, a 

presente pesquisa tem por objetivo geral avaliar o grau de conhecimento dos profissionais de saúde no que confere ao 

protocolo de Manchester, criado para amenizar as situações de superlotação, assim como apresentar as principais 

dificuldades dos enfermeiros em relação ao referido protocolo. Sendo assim, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 

de cunho exploratório-descritivo, realizada mediante pesquisa de campo, nas dimensões de órgãos públicos da Rede 

Municipal de Saúde do Oeste e Sudoeste do Paraná, especificamente em atendimento de Urgência e Emergência. De 

forma geral, observou-se que os profissionais de Enfermagem desempenham com coerência e equidade o processo de 

classificação de risco, todavia, deve-se investir mais em cursos e formações continuadas durante a profissão. Ademais, 

faz-se necessário a disponibilidade de um local apropriado para tal procedimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Classificação de risco. Pronto socorro. Saúde pública. Enfermagem em Emergência. 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

  

Os serviços de urgência e emergência no Brasil atuam como importante porta de entrada de 

pacientes à assistência de saúde. Contudo, a superlotação retrata uma das formas mais evidentes de 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos atendimentos de Urgência e Emergência. Nesse viés, 

revela-se a gravidade dos problemas organizacionais, visto que os atendimentos por ordem de 

chegada sem uma prévia classificação de risco resultam em sérios prejuízos aos pacientes 

(BRASIL, 2006). 

Diante disso, Brasil (1986) frisa que o enfermeiro tem um papel único dentro de uma unidade 

de saúde, uma vez que busca sempre melhorar sua forma de atendimento. Sendo assim, visa 

aprimorar tanto a relação enfermeiro/paciente como também enfermeiro/equipe. 
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No que confere à classificação de risco, o principal papel do enfermeiro resume-se a correta 

atribuição de prioridades aos doentes. Desse modo,o profissional deve ser muito bom na 

classificação rápida, demonstrando-se ágil e excelente na tomada de decisão e capacidade na 

delegação de tarefas para a equipe (JIMÉNEZ, 2003). 

Além do mais, o enfermeiro tem como atividades privativas à direção do órgão de 

enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada.Outrossim, 

pode atuar na chefia de serviço e de unidade de enfermagem, organização e direção dos serviços, 

suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras dos mesmos. Ademais, inclui-se 

ações de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência, 

consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem, consulta de Enfermagem, 

prescrição de assistência e cuidados diretos da Enfermagem(BRASIL, 1986). 

Conforme define Brasil (2002), o enfermeiro é o profissional que tem maior indicação para 

classificar os pacientes de acordo com o risco, agravo ou grau de sofrimento, com um órgão 

direcionador orientando. Além disso, o enfermeiro interpreta também os sinais psicológicos, 

interpessoais e comunicativos do paciente, a fim de verificar a credibilidade da informação clínica. 

Nesse sentido, o trabalho do enfermeiro é influenciado por aspectos sociais e pelo contexto de vida 

em que o usuário se encontra. 

Nesse contexto, vale destacar o protocolo de Manchester, o qual possui um conjunto de 

normas padronizadas sobre a triagem ou classificação de risco. Em síntese, é uma ferramenta 

utilizada no mundo para diferenciar os pacientes conforme sua necessidade e urgência. Assim, esta 

rede adotou uma linguagem comum que possa interligar todos os pontos de atenção à saúde. 

Nesse seguimento, o Humaniza – SUS, juntamente com o Protocolo de Manchester, indicam 

que os serviços de urgência e emergência devem ser divididos em dois eixos, nomeados de eixo 

vermelho e azul. 

A respeito do eixo vermelho, este destina-se aos pacientes urgentes com risco de morte, sendo 

subdividido em: 

• Nível 1: Manchester vermelho, categoria emergente com necessidade de avaliação 

médica imediata. 

• Nível 2: Manchester laranja, categoria muito urgente com atendimento em até 10 

minutos. 

• Nível 3: Manchester amarelo, categoria urgente com atendimento médico em até 

30minutos. 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

• Nível 4: Manchester verde, categoria pouco urgente com avaliação médica em até 60 

minutos. 

Por outro lado, o eixo azul é composto pela parcela de pacientes considerados não graves. Em 

virtude disso, define-se em: 

• Nível 5: Manchester azul, categoria não urgente podendo ter avaliação médica em 

até 120 minutos (BRASIL, 2009). 

Apesar do protocolo de classificação de risco Manchester ter sido criado a mais de vinte anos, 

bem como por ser frequentemente utilizado em diferentes países como um apoio ao enfermeiro no 

momento da triagem, sua confiabilidade tem sido pouco questionada (MIRHAGHI et al., 2016).  

Uma revisão integrativa indicou que sua confiabilidade varia de moderada a quase perfeita, 

porém mostra a necessidade de novos estudos para demonstrar possíveis mudanças. Dessa forma, 

aumentará a segurança na classificação dos pacientes nos serviços de emergência (SOUZA, 

ARÁUJO, CHIANCA, 2015) 

Em razão do exposto, este trabalho objetivou averiguar qual é o grau de conhecimento dos 

profissionais de saúde no que confere ao protocolo de Manchester, assim como apresentar as 

principais dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros em relação à aplicação deste protocolo. 

 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O PAPEL DO ENFERMEIRO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE. 

 

Durante muito tempo o trabalho do enfermeiro baseava-se em um modelo excessivamente 

tradicional e rígido baseado em funções simples e nada desafiadoras. Desta forma a enfermagem 

acostumou na pratica do fazer sem pensar em práticas mais avançadas, não buscando o 

gerenciamento (BACKES e SCHWARTZ, 2005). 

De acordo com Brasil (1986) o enfermeiro tem um papel único dentro de uma unidade de 

saúde, e busca sempre melhorar sua forma de atendimento voltada para a melhoria da relação 

enfermeiro/paciente e enfermeiro/equipe, desta maneira serão citados abaixo as atribuições legais 

voltadas para o atendimento do enfermeiro na unidade onde o profissional presta colaboração. 

Privativamente: Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 

de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem, organização e 
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direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços da assistência de Enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

Enfermagem, consulta de Enfermagem, prescrição da assistência de Enfermagem, cuidados diretos 

de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas (BRASIL, 1986). 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

 

No Brasil os serviços de urgência e emergência são uma importante porta de entrada de 

pacientes a assistência de saúde. Porem a superlotação e uma das formas mais evidentes de 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos atendimentos de urgência e emergência, sendo ainda 

mais graves com o os problemas organizacionais como o atendimento por ordem de chegada sem 

uma previa classificação de risco, agravando sérios prejuízos aos pacientes (BRASIL,2006). 

De acordo com Brasil (2014), emergência é a constatação medica de condições de agravo a 

saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco eminente de morte exigindo atendimento médico 

imediato, já urgência é a ocorrência imprevista do agravo a saúde com ou sem risco de morte, 

necessitando atendimento médico imediato. 

 

2.1.1.Subtítulo, caso necessário 

 

X No mundo os primeiros registros de classificação ocorreram nas guerras napoleônicas, que 

o cirurgião Dominique Jean Larrey classificou os soldados feridos na guerra de acordo com sua 

gravidade e também contribuiu para a criação do primeiro sistema de ambulâncias para a retirada 

dos feridos levando-os para os hospitais de guerra. Até meados do s anos 1960 esse modelo era 

apenas ocupadopelos militares dos Estados Unidos da América, somente após 1970 a triagem estava 

amplamente infundida nos atendimentos à saúde poremnão estava organizada, na década de 90 

foram desenvolvidos diversos sistemas de triagem e o primeiro dele foi implantado na cidade de 

Manchester. O sistema foi desenvolvido pelo Grupo de Triagem de Manchester (GTM), e em 2000 

o sistema passou a ser utilizado em dois grandes hospitais de Portugal, sendo também criado o 
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Grupo Português de Triagem (GTP).O Sistema de Triagem Manchester está implementado, além do 

Reino Unido, em vários países da Europa, como na Irlanda, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, 

Suécia, Holanda, também em países orientais como Hong Kong e Japão. Em Portugal, foi adotado 

como política nacional, e está em funcionamento em vários hospitais desde 2000, por intermédio do 

Grupo Português de Triagem (GTP). Na Alemanha, está implantado pelo Grupo de Referência 

Alemão. O tempo para o atendimento médico foi modificado para utilização em países de língua 

alemã (SCHELLEIN; LUDWIG-PISTOR e BREMERICH, 2009). 

Desta forma começou a ser utilizado no Brasil em 2008, no estado de Minas Gerais, buscando 

reduzir a superlotação na entrada dos pronto-socorros e hospitais do estado, hoje ele foi creditado 

pelo Ministério da Saúde, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Médicos e foi compreendido como 

uma evolução no atendimento para as pessoas que procuram os sistemas de urgência e 

emergência.O sistema de classificação de Manchester possui 52 fluxogramas atendendo a demanda 

dos diferentes problemas apresentados: 7 são específicos para crianças e 2 para catástrofes. A 

versão de 1997, foi alterada e a nova edição em 2006. As principais alterações são voltadas ao 

redesenho dos fluxogramas, como a ampliação dos discriminadores de 186 para 195, por exemplo, 

déficit neurológico agudo e alteração da categoria da dor de leve para dor recente, inclusão da régua 

da dor pediátrica. Essa versão ainda não foi autorizada para utilização no Brasil.Os fluxogramas 

contêm discriminadores que são sinais e sintomas que fazem a discriminação entre as prioridades 

eles podem ser gerais e específicos. Os gerais se submetem a todos os pacientes, independente das 

condições que se apresentam, e são características frequentes nos fluxogramas. São eles: risco de 

morte, dor, hemorragia,temperatura e agravamento. Os específicos são para casos individuais ou a 

pequenos grupos que tendem a se relacionar com características e condições particulares.O Sistema 

de Triagem de Manchester (STM) demonstra uma classificação dividida em cinco categorias. Que 

os enfermeiros identificam após a entrevista com o cliente. Frente a história clínica e os sinais e 

sintomas apresentados, a classificaçãoé encontrada e o paciente entra em uma das cinco categorias: 

emergente (vermelho), que o paciente deve ser atendido na hora, muito urgente (laranja), podendo 

esperar até 10 minutos, urgente (amarelo), atendimento em no máximo 60 minutos, pouco urgente 

(verde), atende-se em até 120 minutos e não urgente (azul), esperando até 240 minutos (BECKER, 

LOPES, PINTO, ET AL 2015). 

Segundo MARTINS, CUNÃ e FREITAS (2009) a classificação derisco do protocolo de 

Manchester se divide em cinco estágios que são eles: 
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• Vermelho: esta cor é atribuída às pessoas que chegam com risco eminente de morte. 

Para melhor compreensão do risco foram citadas as seguintes situações que o paciente 

possa apresentar: parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, 

politraumatizados, choque hipovolêmico entre outras. 

• Laranja: esta cor é atribuída a pacientes com casos graves com risco que pode evoluir 

para morte: trauma crânio encefálico sem perda da consciência, queimaduras menores, 

dispnéia leve, dor abdominal sem alterações de sinais vitais. 

• Amarelo: esta cor é dos pacientes que apresentam quadro de gravidade moderada, sem 

risco eminente: cefaléia intensa de início súbito, convulsão, dor torácica intensa, 

alterações dos sinais vitais em pacientes assintomáticos. 

• Verde: esta cor é dos clientes que podem ser encaminhados preferencialmente para as 

unidades de atenção básica: asma, enxaqueca, dor abdominal sem alterações dos sinais 

vitais, lombalgia intensa. 

• Azul: os pacientes devem ser encaminhados para a unidade básica de saúde mais 

próxima de sua casa: resfriados, queixas crônicas, contusões, escoriações. 

Na classificação de risco o principal papel do enfermeiro é a correta atribuição de prioridades 

aos doentes, o profissional deve ser muito bom na classificação rápida, o que o torna excelente na 

rápida tomada de decisão e capacidade na delegação de tarefas para a equipe (JIMÉNEZ, 2003). 

Para Jiménez (2003), os objetivos da classificação de risco segundo o protocolo de 

Manchester são: 

• Identificar o mais rápido possível os pacientes em situação de risco de morte. 

• Determinar o local mais adequado para o tratamento do doente que necessita do serviço de 

emergência. 

• Reduzir o número de pessoas nas áreas de tratamento do serviço de emergência, para 

melhoria do fluxo de pacientes. 

• Garantir a reavaliação dos pacientes. 

• Informar aos pacientes e famílias qual serviço ele necessita e o tempo estimado de espera. 

• Assegurar as prioridades em função do nível de classificação. 

• Contribuir com informações que ajudem a definir a complexidade do serviço, eficiência, 

consumo de recursos e satisfação do usuário. 

• Priorizar o acesso ao atendimento e não fazer diagnóstico. 
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Durante a chegada repentina de muitos pacientes o profissional enfermeiro pode solicitar a 

ajuda de outros profissionais da equipe. O processo de classificação esta integrado na maior parte 

dos serviços de saúde e podem ocorrer a solicitação de vários outros exames complementares 

(HERMIDA, NASCIMENTO, ECHEVARRIA-GUANILO, ET AL 2018). 

Uma parte importante do sistema de Manchester é a avaliação da dor. A dor é uma avaliação 

importante, mas difícil, por compreender muitos aspectos tanto de expressão do paciente como de 

avaliação do enfermeiro que está fazendo a classificação. A escala de dor de Manchester é 

numérica, visual e vai do zero ao dez, sendo o zero sem dor e o dez muita dor. Cada número desta 

escala corresponde uma classificação de dor e uma prioridade, do 1 ao 4 uma dor leve e recente, 

com início até sete dias que corresponde à cor verde,do 5 ao 7 dor moderada acarretando assim a 

cor amarela ou grave de 8 a 10 dias com prioridade a cor laranja (COUTINHO; CECILIO e 

MOTA,2011).  

 

3. METODOLOGIA 

 

     O presente estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório-descritivo, 

realizado por meio de uma pesquisa de campo, tendo como local de pesquisa órgãos públicos da 

Rede Municipal de Saúde do Oeste e Sudoeste do Paraná, especificamente em atendimento de 

Urgência e Emergência. 

Logo, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos (CEP), 

do Centro Universitário da Fundação Assiz  Gurgacz, obtendo aprovação. Após a liberação do CEP 

5219 (anexo I), foram entregues duas vias do TCLE(apêndice I) para assinatura e explicação aos 

participantes, sendo uma para os mesmos e a outra que será armazenada por cinco anos. 

A viabilização deste estudo ocorreu mediante o desenvolvimento e aplicação de um 

questionário(apêndice II) com 10 questões. Através destas perguntas, observou-se o grau de 

conhecimento dos enfermeiros em torno do protocolo de Manchester na classificação de risco, a 

importância da realização da classificação e as principais dificuldades encontradas, voltado para o 

enfermeiro responsável pela Unidade de Urgência e Emergência.  

Os locais de pesquisa acima citados possuem ao total onze enfermeiros,de modo que apenas 

um deles se recusou a participar da pesquisa.Ainda sobre os participantes, ressalta-se que dez são do 

sexo feminino e um do sexo masculino, cuja faixa etária varia de vinte a cinquenta anos de idade. 

A seguir, serão apresentados os resultados e discussões sobre a pesquisa. 
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4.ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Após a leitura e a transcrição das respostas dos participantes, estes foram identificados na 

sequência: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. Além do mais, emergiram três categorias temáticas 

para melhor entendimento e discussão dos resultados. 

 

3.1 IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO DE MANCHESTER E DO ENFERMEIRO 

CLASSIFICADOR:  

 

Esta categoria buscou analisar as três primeiras questões que abordam os temas de ocorrência 

de classificação de risco, avaliação do enfermeiro sobre o protocolo e se ele acredita que com a 

classificação correta diminuirá o risco de agravos com o paciente. 

A primeira questão buscou investigar se os enfermeiros utilizavam o protocolo de Manchester 

para classificar todos os clientes. Por conseguinte, constatou-se que 90% deles classificam em todos 

os casos, enquanto apenas 10% não classificam, conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 01: Profissionais que classificam. 

 

Fonte: Questionário elaborado pelos autores. 

10%

90%

01-Na unidade de atendimento de

urgência e emergência na qual você

trabalha ocorre a classificação de

risco?

Apenas em alguns
casos;

Em todo
atendimento;
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A classificação de risco é de extrema importância para que o atendimento seja mais eficaz e 

profissional aos pacientes. Portanto, visa revelar a real situação em que a pessoa se encontra, 

buscando ir do emergente para o menos urgente, além da equidade no atendimento prestado. 

A Resolução Cofen nº 661/2021, corrobora que: 

“Para executar a Classificação de Risco e Priorização da Assistência, o Enfermeiro deverá 

ter curso de capacitação específico para o Protocolo adotado pela instituição, além de 

consultório em adequadas condições de ambiente e equipamentos para desenvolvimento da 

classificação” (COFEN, 2021). 

 

Nessa toada, o enfermeiro é o profissional indicado para avaliar e classificar a gravidade dos 

que procuram os serviços de saúde, isto é, assume importante função na demanda assistencial e 

possui determinação na classificação de prioridade dos pacientes (SOUZA et al., 2013). 

Na terceira questão, observou-se que o enfermeiro está ciente de sua função dentro do 

protocolo de Manchester, haja visto que manifestou com clareza e confiança o seu trabalho, 

conforme fragmentos dos discursos abaixo: 

 

“Extremamente importante para organizar o fluxo de acordo com a prioridade no 

atendimento do paciente” (E1). 

 

“Muito importante, pois é o enfermeiro o líder da equipe, sendo ele responsável pela 

organização do serviço de emergência e posteriormente a classificação dos pacientes” (E5). 

 

“Importantíssimo, pois é o enfermeiro que classifica e organiza o fluxo de entrada e 

atendimentos realizados” (E9). 

 

A partir das citações, nota-se que a ação do enfermeiro é extremamente relevante dentro da 

classificação de risco, pois somente ele tem autonomia, formação, embasamento teórico e prático e 

qualificação para classificar. 

Nesse viés, possui conhecimentos e habilidades específicas para definir a prioridade no 

atendimento, que vão desde conhecimentos administrativos, clínicos e olhar usuário até habilidades 

de intuição e comunicação. Desse modo, ele administra fluxo de oferta e demanda dos usuários do 

serviço de urgência, contribuindo para a redução de índices de morbi-mortalidade (ACOSTA, 

DURO, LIMA 2012). 

Os enfermeiros detêm condições necessárias para a realização da triagem, por dominarem 

uma linguagem clínica direcionada para sinais e sintomas, ao invés de diagnósticos. Assim, visam 
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estabelecer uma relação empática, a qual é fundamental na minimização de sentimentos, de modo a 

explicar de forma calma, o objetivo do processo de triagem (CAVEIÃO et al., 2014). 

De forma geral, os dados da questão cinco revelaram que os enfermeiros estão cada vez mais 

utilizando o protocolo de Manchester. Com efeito, isto garante maior ênfase e classificação correta 

dos pacientes. 

 

“Sim, uma classificação de risco adequada diminui as chances de agravo no quadro do 

paciente” (E10). 

 

“Sim, pois nos pacientes que necessitam de atendimento de urgência são atendidos primeiro 

do que os que não são emergência, otimizando a melhora do mesmo” (E2). 

 

“Sim, ele classifica de forma que ocorra a equidade entre os pacientes, fazendo assim cada 

um seja atendido conforme sua verdadeira necessidade” (E1). 

 

O sistema de classificação de risco vem se mostrando muito eficaz com sua distribuição de 

atendimentos, buscando mais equidade Durante o acolhimento dos pacientes. 

Atualmente no país, o sistema de Manchester mostra-se muito efetivo em qualquer nível de 

assistência. Do mesmo modo, isto possibilita o acompanhamento em tempo real de informações de 

local e momento em que os casos estão sendo assistidos (TEIXEIRA, OSELAME, NEVES 2014). 

A respeito da décima questão, observou-se a maneira como os enfermeiros estavam 

habituados a realizar a classificação de risco na sua instituição de trabalho. 

Diante disso, identificou-se que todos os enfermeiros realizavam a classificação de eletrônica, 

ou seja, ao acrescentar os sinais e sintomas do paciente, o sistema automaticamente já classificava 

conforme protocolo. 

A classificação de risco citada no sistema anterior auxilia na hora da classificação, mas deixa 

o enfermeiro muito ligado ao sistema. Por isso, pode deixá-lo dependente e com diversas 

dificuldades, resultando na alienação, desatualização, dependência do sistema, além de não saber 

classificar se não estiver lendo as perguntas pré-determinadas, entre outras limitações. 

Muitos autores apontam a essencialidade do conhecimento do protocolo de Manchester para 

uma boa classificação. Assim, essa importância diz respeito à compreensão dos critérios de 

priorização utilizados de forma que as equipes estejam sincronizadas para o atendimento no tempo 

previsto para o cliente (COUTINHO, 2010). 

Com base nas análises anteriores, pode-se afirmar que os enfermeiros se encontram cientes e 

confiantes em relação a sua importância frente ao protocolo de Manchester. Dessa forma, realizam 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

com equidade a classificação correta para cada paciente, tendo em vista que os agravos serão 

reduzidos. Ademais, o fluxo de atendimento será organizado, de modo a garantir maior efetividade 

aos atendimentos, bem como qualidade e resolutividade dos problemas descritos. 

  

3.2 O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO AO 

PROTOCOLO DE MANCHESTER:  

 

Nesta etapa analisou-se o conhecimento dos enfermeiros diante do protocolo, visando à 

classificação de risco correta. 

Isto posto, a questão dois indagou se os entrevistados estão capacitados para desenvolver uma 

consulta de enfermagem com ênfase no quadro clínico do paciente voltado para a classificação de 

risco.Por conseguinte, averiguou-se dos entrevistados, que 60% conseguem classificar as pessoas 

sem dificuldades, enquanto os outros 40%possuem certas dificuldades para realizar corretamente a 

classificação.Esta análise pode ser observada no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 02: dificuldades dos enfermeiros na classificação de risco. 

 

Fonte: Questionário elaborado pelos autores. 

De acordo com a pesquisa, os profissionais estão possuindo diversas dificuldades, 

principalmente na parte de entrevistar o cliente, uma vez que não conseguem fazer com que ela se 

torne eficiente, isto é, compatível com o que o protocolo estabelece. 

Além disso, os enfermeiros consideraram muito importante a classificação de risco na unidade 

de pronto atendimento, todavia, encontram dificuldades quanto à forma de conduta na sua 

implementação.Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de promover intervenções através de 

educação permanente para uma melhor organização no atendimento (HERMIDA et al., 2017). 
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No que confere à questão seis, observou-se que a classificação de risco é muito importante e 

necessita de constante estudo, a fim de tornar os profissionais mais qualificados em sua 

colaboração. No entanto, 100% dos entrevistados não se aprofundaram nessa classificação, estando 

ainda somente com o que foi repassado durante a graduação. 

Por essa razão, os enfermeiros devem estar em constante atualização, visto que o protocolo de 

Manchester abre muitas lacunas, as quais as vezes podem passar despercebidas pelos profissionais 

classificadores.Logo,quanto mais qualificado for, mais pontual será sua dúvida durante a consulta 

de enfermagem. 

Nessa atividade, a triagem revela-se como uma atividade essencial para o direcionamento 

adequado dos pacientes. Portanto, deve ser realizada por enfermeiros qualificados e deforma 

humanizada,com o intuito de melhorara resolubilidade dos problemas, assim como a qualidade do 

atendimento(SPAGNUOLO, et al., 2017). 

Na nona questão, notou-se que apesar das dificuldades, os enfermeiros estão mais seguros 

com o protocolo de Manchester, classificando na maioria das vezes através dele e acreditando que 

com a correta utilização, os pacientes possuem chances maiores de prevenir possíveis agravos, 

conforme citações abaixo: 

 

“Sim, pois nos pacientes que necessitam de atendimento de urgência são atendidos primeiro 

do que os que não são emergência, otimizando a melhora do mesmo” (E4).  

 

“Acredito que sim, uma boa classificação de risco diminui as chances de agravo no quadro 

clínico do paciente” (E8). 

 

“Sim, com a correta classificação os pacientes têm maior segurança de não desenvolver mais 

agravos, pois será atendido primeiro” (E7). 

A classificação de risco é muito importante, já que distingue os diferentes agravos relatados 

pelos pacientes e sendo atendidos pelo médico conforme sua necessidade. 

Aos enfermeiros classificadores, visualiza-se que a classificação de risco é um mecanismo 

indispensável para favorecer a otimização da assistência prestada aos usuários, já que apresentam 

quadros clínicos específicos de Urgência e Emergência(PRUDÊNCIO et al., 2016). 

Nessa perspectiva, a classificação de risco é imprescindível para suporte médico imediato em 

casos potencialmente fatais, tendo em vista que resulta na diminuição da mortalidade(HERMIDA et 

al., 2017). 

Sobre a questão oito, esta demonstra que nas unidades de atendimentos de urgências, todos os 

enfermeiros entrevistados citaram que não possuem cursos e palestras de educação continuada para 
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suas atualizações. Além disso, nem quando começaram a ser colaboradores do local, não tiveram 

explicação acerca do funcionamento do processo. 

Em serviços de saúde, principalmente os de urgência e emergência,deve-se possuir um 

programa de educação continuada para os profissionais, pois eles necessitam sempre estar 

atualizados com seu setor de contribuição. 

Por conta disso, as instituições de saúde devem organizar, adaptar as ações de educação 

continuada para as exigências da sociedade e do mercado de trabalho, assim capacitando de forma 

permanente os profissionais de enfermagem, além de torná-los críticos (FERREIRA, 2018). 

Portanto, pode-se concluir que mesmo com os conhecimentos adquiridos pelos profissionais 

durante a formação ou até mesmo em cursos complementares, ainda há dificuldade de como 

proceder corretamente com a classificação e de como implementá-la na sua unidade de 

atendimento. Destarte, deve-se priorizar atividades de educação continuada, de modo a capacitar e 

proporcionar ainda mais segurança aos enfermeiros na classificação de risco, à medida quese 

reforça ainda mais a importância da implantação deste protocolo nas unidades. 

 

3.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM RELAÇÃO AO 

PROTOCOLO DE MANCHESTER: 

 

Esta categoria buscou apresentar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros no momento 

da classificação, de acordo com as respostas dos entrevistados. 

Dessa forma, na questão quatro, constatou-se que os enfermeiros têm muitas dificuldades 

relacionadas ao ato de classificação. Entretanto, as que mais se sobressaíram refere-se à falta de um 

local adequado para realizar o trabalho, assim como a ausência de entendimento dos pacientes com 

todas as etapas do processo,conforme os trechos apresentados abaixo:  

 

“Uma das maiores dificuldades encontradas por mim é a falta de uma sala específica para a 

classificação” (E10). 

 

“Maiores dificuldades são: desconhecimento do paciente e falta de um local adequado para 

realizar a classificação” (E1). 

 

“A maior dificuldade está nos pacientes, pois muitas vezes eles não entendem o processo e 

acabam reclamando da demora do atendimento” (E6). 

 

“A meu ver, minha maior dificuldade está na falta de entendimento população” (E3). 
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A maioria das instituições de saúde não possui uma sala adequada para classificar os 

pacientes, condição necessária para melhorar a qualidade do serviço prestado. Outrossim, os 

pacientes que são leigos quanto à classificação não entendem o porquê de tantas perguntas, ficando 

muitas vezes estressados, além de não informar dados reais aos enfermeiros. 

Nos serviços de urgência e emergência, a classificação de risco é uma atividade significativa e 

complexa, a qual depende tanto da experiência e habilidade dos enfermeiros, quanto de fatores 

externos e subjetivos. Desse modo, ambiente de trabalho, recursos tecnológicos e a questão do 

relacionamento interpessoal são indispensáveis(SILVA et al., 2016). 

Na última questão, indagou-se a respeito do protocolo de classificação de Manchester, a fim 

de comprovar se auxilia na otimização do tempo e melhora na qualidade de atendimento. Com 

efeito, todos os enfermeiros apontaram que ele facilita a classificação, conforme expressam as 

citações abaixo: 

 

“Auxilia, pois nos ajuda a identificar a gravidade do quadro clínico do paciente no momento 

de sua chegada do serviço” (E4). 

 

“Auxilia, pois os pacientes mais graves serão atendidos primeiro, otimizando assim o seu 

prognostico e a sua recuperação” (E7). 

“Auxilia, pois o protocolo otimiza o atendimento dos pacientes e facilita seu prognostico” 

(E9). 

 

O protocolo de Manchester orienta tanto os enfermeiros quanto os pacientes, já que otimiza o 

atendimento no momento da classificação, proporcionando melhor atendimento sucessor, chegando 

mais rápido no tratamento do cliente. 

 O Sistema de Triagem Manchester tem se mostrado um excelente preditor da necessidade de 

internação, mortalidade e uso de recursos assistenciais. Logo, tornou-se uma ferramenta gerencial 

muito importante para além da classificação de risco(ZACHARIASSE et al., 2017). 

Dessa forma, conclui-se que os profissionais reconhecem a importância do protocolo de 

Manchester e como a classificação correta auxilia na otimização dos atendimentos. Contudo,faz-se 

necessário a presença de um local adequado para que essa classificação possa ser realizada sem 

interrupções ou fatores externos que possam interferir na escuta do profissional. Ademais, deve-se 
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oferecer informativos e educação continuada voltada para os pacientes, buscando alcançar uma 

maior colaboração em relação às questões a serem respondidas na escuta de enfermagem. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, a presente pesquisa abordou o papel do enfermeiro na classificação de risco 

baseado no protocolo de Manchester. Nessa perspectiva, teve por objetivo apresentar o grau de 

conhecimento dos enfermeiros em relação ao protocolo e quais as dificuldades encontradas nas 

classificações. 

Nesse sentido, o trabalho permitiu observar que as unidades de urgência e emergência são 

importantes portas de entrada para os pacientes à assistência de saúde. Todavia, em virtude das 

superlotações, torna-se evidente um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Assim, para amenizar 

a superlotação desses estabelecimentos foi realizado a implantação do protocolo de Manchester para 

a classificação de risco dos pacientes dentro dos seus dois eixos, eixo vermelho (níveis: 1, 2, 3,4) e 

eixo azul (nível 5).  

No que condiz à realização desta classificação, o profissional enfermeiro é o mais indicado, 

pois além de todo conhecimento científico é ele quem consegue interpretar também os sinais 

psicológicos, comunicativos e sinais externos que possam estar afetando o prognóstico do paciente 

durante o acolhimento.  

Por fim, a partir desta pesquisa evidenciou-se que os profissionais se encontram conscientes e 

seguros em relação ao seu papel diante o protocolo. Apesar disso, é necessário ainda a oferta de 

educação continuada voltada tanto para o profissional de enfermagem quanto para os pacientes, 

para que sejam sanadas todas as dúvidas em relação à correta classificação de risco. Ainda cabe 

acrescentar, a busca por um local adequado, sem a presença de fatores que atrapalhem o 

acolhimento/escuta do profissional.  

Dessa forma, uma proposta a ser apresentada aos locais em que foi realizado a presente 

pesquisa para que a resolução destas dificuldades aconteça é a implantação de treinamentos para os 

profissionais sempre que evidenciado dúvidas e inseguranças na hora da classificação. Além disso a 

implantação de palestras e rodas de conversas com os pacientes em relação a classificação de risco e 

como ela deve ser realizada. 
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