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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO IDOSO EM UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO: AVALIAÇÃO DE QUARTA GERAÇÃO 

 

 

João Pedro Cadore, Rafaella de Souza Dutra e Leidyani Karina Rissardo. 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o Acolhimento com Classificação de Risco ao idoso em 

uma Unidade de Pronto Atendimento 24h, sob a percepção de idosos, familiares e 

profissionais de saúde. Realizou-se um estudo de natureza qualitativa, embasado no 

referencial teórico-metodológico da Avaliação de Quarta Geração, tendo como local de 

pesquisa uma Unidade de Pronto Atendimento 24h de um município do Noroeste do Paraná-

Brasil. Os dados foram coletados no transcorrer dos meses de fevereiro a setembro de 2017, 

por meio de entrevistas e encontros de negociação. Fizeram parte do estudo 33 atores sociais, 

divididos em 13 profissionais de saúde, 12 idosos e oito familiares de idosos. Verificou-se 

limitações na aplicação do protocolo Manchester no Acolhimento com Classificação de Risco 

pelo viés de entendimento de senilidade e senescência no serviço de emergência, além dos 

próprios desafios gerados pela dinâmica do serviço como falta de treinamento para assistência 

dessa população e inconsistência do próprio sistema de informação. Por meio da análise dos 

dados obtidos, evidenciou-se que a abordagem de cuidado ao idoso no serviço de urgência e 

emergência é incipiente, necessitando de ajustes diante dos conceitos da geriatria, bem como 

o maior fortalecimento de ações na atenção primária, a fim de reduzir os reflexos de limitação 

no serviço de urgência e emergência. Espera-se, através dos resultados encontrados, contribuir 

para o desenvolvimento de uma reestruturação desse modelo, com um atendimento que 

priorize as necessidades em saúde dos idosos. 

 

Palavras-chave: Serviços Médicos de Emergência; Serviços de Saúde para Idosos; 

Assistência Integral à Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde. 

 

 

RECEPTION WITH RISK CLASSIFICATIONTO THE ELDERLY IN A BRIEF 

ATTENTION UNIT: EVALUATION OF FOURTH GENERATION  

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the Reception with Risk Classification for the 

elderly in a 24-hour Emergency Care Unit, under the perception of the elderly, family 

members and health professionals. To this end, a qualitative study was carried out, based on 

the theoretical and methodological framework of the Fourth Generation Assessment, with a 

24-hour Emergency Care Unit in a municipality in the northwest of Paraná-Brazil as its 

research location. Data were collected during the months from February to September 2017, 

through information and negotiation meetings. The study included 33 social actors, divided 

into 13 health professionals, 12 elderly people and eight elderly family members. There were 

limitations in the application of the Manchester protocol in the Reception with Risk 

classification due to the bias of understanding senility and senescence in the emergency 



service, in addition to internal challenges due to the dynamics of the service, such as lack of 

training to assist this population in addition to the inconsistency of the information system 

itself. Through the analysis of the data obtained, it became evident that the approach to care 

for the elderly in the urgency and emergency service is incipient, requiring adjustments in 

view of the concepts of geriatrics, as well as the greater strengthening of actions in primary 

care, in order to reduce reflexes of limitation in the urgency and emergency service. It is 

expected, through the results found, to contribute to the development of a restructuring of this 

model, with a service that prioritizes the health needs of the elderly. 

 

Keywords: Emergency Medical Services; Health Services for the Aged; Comprehensive 

Health Care; Quality of Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os aspectos demográficos da população mundial têm sofrido mudanças de forma 

rápida e constante, com muito adultos sobrevivendo até os 80 anos (BLACK; GREGORIO; 

RAPPUOLI, 2015). Atualmente, cerca de 566 milhões de pessoas tem mais de 60 anos no 

mundo. Estima-se que esse contingente chegará a quase 1,5 bilhões em 2050, principalmente 

em países em desenvolvimento como o Brasil (A KLINE; BOWDISH, 2016). 

Ao considerar o perfil de morbidade e mortalidade dos idosos, fica evidente que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar apto para lidar com esse tipo de usuário. Embora a 

terceira idade seja marcada por condições crônicas, é vital atentar-se aos quadros de urgência 

e emergência que são amparados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 

Uma das formas de efetivar o cuidado do indivíduo idoso nessas unidades é através de 

protocolos, que garantam critérios uniformes ao longo do tempo e com diferentes equipes. 

Entre esses protocolos, há o Sistema de Triagem de Manchester (STM), uma ferramenta 

operacional de baixo custo que objetiva reduzir o número de mortes nas UPAs. Essa 

classificação estabelece padrões para atendimento de emergências, substituindo o modelo 

tradicional de organização por demanda, que deve ser realizado de forma eficiente e 

condizente (MOREIRA et al., 2017).  

O STM funciona com base em cinco cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, 

sendo que cada cor representa o grau de urgência no atendimento do paciente. O usuário 

recebe uma identificação com a cor segundo a estratificação de risco realizada pelo médico ou 

enfermeiro. Esse sistema evita a superlotação dos outros componentes da rede de atenção 

primária e estabelece uma previsão de atendimento. Assim, os atendimentos podem ser 

realizados de maneira eficaz, permitindo que os casos graves recebam absoluta prioridade no 

atendimento e os menos graves, se não atendidos, sejam encaminhados a outros serviços. No 

que diz respeito aos idosos, há uma priorização desse público dentro de cada nível da 

estratificação (ANZILIERO et al., 2016). 

Não há, até o presente momento, um estudo que avalie o acolhimento com 

classificação de risco (ACCR) em UPAs. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o 

Acolhimento com Classificação de Risco ao idoso em uma Unidade de Pronto Atendimento 

24h, sob a percepção de idosos, familiares e profissionais de saúde. 
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2 METODOLOGIA 

 

Estudo avaliativo com abordagem qualitativa, apoiado no referencial teórico-

metodológico da Avaliação de Quarta Geração de Guba e Lincoln (2011), realizado com 33 

atores sociais, sendo 12 idosos, oito familiares de idosos e 13 profissionais de saúde de uma 

UPA 24h de um município do Noroeste do Paraná, Brasil.  

Os critérios de inclusão dos idosos foram: idosos que utilizaram os serviços da UPA 

24h, pelo menos uma vez nos últimos quatro meses, e que estivessem com estado cognitivo 

preservado, avaliado por meio da aplicação do teste Mini Exame do Estado Mental (MEEM). 

O MEEM leva em consideração o nível de escolaridade do entrevistado, sendo 20 pontos para 

analfabetos, 25 para indivíduos com até quatro anos de estudos, 26,5 para àqueles que 

estudaram de cinco a oito anos, 28 para pessoas com nove a 11 anos de escolaridade e 29 para 

quem tem escolaridade superior a 11 anos (MELO, 2015). 

Em relação aos profissionais, os critérios de inclusão foram: atuar no serviço há mais 

de seis meses e prestar cuidados diretos à pessoa idosa. Os familiares incluídos foram aqueles 

elencados como cuidador principal do idoso que o acompanhou durante a utilização do 

serviço da UPA 24h.  

O processo de Avaliação de Quarta Geração ocorreu de fevereiro a setembro de 2017, 

com as seguintes etapas: Contato com o campo; Organização da avaliação; Identificação dos 

grupos de interesse; Desenvolvimento das construções conjuntas; Ampliação das construções 

conjuntas; Agenda de negociação; Execução da negociação; e por fim, Construção dos 

resultados finais do processo avaliativo (GUBA, LINCOLN, 2011). 

O contato com o campo foi apresentação da proposta para direção da unidade que 

aconteceu em fevereiro de 2017. Logo após, aconteceu a organização da avaliação a partir da 

observação participante, totalizando 460 horas em campo. A observação aconteceu nos três 

turnos de trabalho e, inicialmente, obteve um panorama geral de todos os atendimentos, 

independentemente da idade do usuário (15 dias com 120 horas). Foram observados a 

infraestrutura da instituição, o fluxograma de atendimento e o plano de gestão da unidade. 

Com tais informações em mãos, identificou-se os grupos de interesse, sendo os profissionais, 

idosos e familiares.  

A próxima etapa, desenvolvimento das construções conjuntas, refere-se às entrevistas 

com os grupos de interesses que foram conduzidas pela aplicação do círculo hermenêutico 

dialético (CHD). No primeiro momento, as entrevistas foram menos estruturadas, a partir da 

questão inicial: Conte-me como tem sido realizada a classificação de risco a idosos na UPA 
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24h? A primeira entrevista no CHD foi realizada com o Respondente 1 (R1) e, ao final da sua 

entrevista, solicitou-se que este indicasse outro respondente, designado como R2, com o 

objetivo de que este pudesse apontar novas formulações acerca da classificação de risco ao 

idoso no serviço estudado.  

Conforme preconiza o referencial, antes da próxima entrevista, os temas, conceitos, 

ideais, valores, preocupações e questões centrais propostos por R1 foram analisados, com a 

extração de pontos relevantes que possibilitaram a construção 1, que serviu de fonte de 

informações para proceder a entrevista com R2, que também foi convidado, ao final de sua 

entrevista, a indicar um novo respondente e assim sucessivamente (GUBA, LINCOLN, 

2011). Quando necessário, a ampliação das construções conjuntas foi realizada por meio da 

inserção de novas informações no círculo.  

Com a finalização do CHD em cada grupo de interesse, que ocorreu com a 

redundância das informações, deu-se início à fase da agenda de negociação com a 

organização dos dados para o momento da negociação com cada grupo de interesse. A 

execução de negociação consistiu na apresentação das informações coletadas, para que todos 

os participantes pudessem ter acesso à totalidade do material. Dessa forma, validaram-se as 

informações, contemplando a última fase da avaliação que é a construção dos resultados finais 

do processo avaliativo, com definição dos eixos temáticos, de acordo com os 

excertos/depoimentos qualificados após negociação (GUBA; LINCOLN, 2011) 

A análise dos dados ocorreu concomitante às entrevistas, por meio do Método 

Comparativo Constante (GUBA; LINCOLN, 2011). Ao término de cada entrevista, realizou-

se a transcrição na íntegra e a análise do material aconteceu pela identificação das unidades de 

significação e construções de cada respondente com o objetivo de apresentar o conteúdo das 

entrevistas precedentes, nas entrevistas seguintes, ocorrendo novas formulações acerca das 

questões apontadas nos depoimentos. O material produzido nas entrevistas foi levado para as 

reuniões de negociação, em que cada grupo de interesse validou as informações expostas.  

A pesquisa cumpriu as exigências éticas e legais vigentes na Portaria nº 466/12 e o seu 

projeto, está registrado no Comitê Permanente de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (COPEP), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob o Parecer de nº 

1.889.677. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

em duas vias, e, para garantir-lhes o anonimato, os extratos/excertos dos depoimentos foram 

identificados pela sequência dos respondentes nas entrevistas, seguido pela letra P 

(profissional), I (idoso) e F (Familiar), além de uma breve caracterização da profissão e grau 

de parentesco entre familiar e idoso.  



8 

 

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram descritos a partir de duas categorias temáticas: A influência da 

senescência e senilidade na classificação de risco ao idoso e desafios para a classificação 

de risco ao idoso em unidade de pronto atendimento.  

 

3.1 A INFLUÊNCIA DA SENESCÊNCIA E SENILIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO AO IDOSO 

 

O investimento na APS, como forma de organizar o sistema de saúde, fortalece a 

mudança de paradigma com um olhar para o envelhecimento ativo (BERG; VAN LOENEN; 

WESTERT, 2015), bem como para prioridade e suporte aos idosos mais frágeis, através da 

atenção especializada. Embora o critério de prioridade para atendimento na UPA aconteça 

pela gravidade do paciente, quando se trata da população idosa, esta deve ser priorizada 

somente dentro da classificação com a mesma gravidade, contudo, para os atores sociais, essa 

classificação ainda gera muitas dúvidas:  

“A classificação do idoso ainda gera muitas dúvidas, porque a debilidade funcional e 

motora acaba pesando na nossa classificação. Mesmo ele com todos os sinais vitais estáveis, 

as vezes é classificado como prioridade” (R9P – Técnico de enfermagem). 

“O idoso tem um estado clínico e social que influencia na classificação e gera muitas 

dúvidas (...) na verdade, quando é idoso, a maioria é classificado de amarelo” (R1P – 

Enfermeira).  

O protocolo de Manchester contempla um fluxograma que resulta no estabelecimento 

da prioridade de atendimento, seguindo as seguintes etapas: 1º Passo: Identificar o motivo da 

procura a unidade/serviço (queixa principal). 2º Passo: Verificar ventilação, circulação, sinais 

vitais e, em gestantes, avaliar a dor. 3º Passo: Avaliação secundária: refere-se aos demais 

sinais e sintomas que não representam risco iminente de morte ou agravo. 4º Passo: Avaliar a 

presença de fatores de risco clínicos ou de trauma. 5º Passo: Classificação de Risco seguindo 

protocolo institucional pelo profissional que avalia o usuário buscando identificar os que 

necessitam de atendimento médico mediato ou imediato, por meio da escuta qualificada e 

avaliação dos sintomas/queixas/evento. 6º Passo: Encaminhamento para atendimento médico 

conforme classificação de risco (SES/DF, 2017). 

Sendo assim, fica evidente a carência no protocolo em estabelecer especificidades de 

atendimento para os diferentes ciclos de vida, considerando principalmente a senescência e 
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senilidade, ou seja, o envelhecimento fisiológico e o patológico, fato que resulta na 

incapacidade resolutiva do sistema na área do idoso. É notório, por meio da avaliação dos 

profissionais, que os mesmos classificam o idoso com maior prioridade, mesmo ele não 

possuindo uma condição clínica, o que pode comprometer o fluxo daqueles usuários que, de 

fato, possuem uma criticidade clínica.  

Uma estratégia de resolução, diante do problema relatado, seria incluir no protocolo 

itens que contemplassem a idade do paciente, mas mantendo o critério clínico como fator 

determinante para a classificação, facilitando o processo de trabalho dos profissionais nos 

serviços de saúde. Sugere-se um olhar para a senescência e senilidade nas normas e rotinas de 

instituições que atendem a clientela idosa, principalmente no ACCR, que visa a abordagem 

inicial do indivíduo, com impacto no desfecho do atendimento.  

O processo de organização de trabalho dentro da UPA também é um fator que merece 

destaque no processo de envelhecimento, pois a gravidade do caso, com sua respectiva 

classificação de risco, determina o local para o idoso aguardar a consulta médica. Se a 

classificação de risco for de coloração azul ou verde, os pacientes retornam para a recepção. 

Entretanto, se a classificação for amarela ou laranja, os pacientes são alocados em um 

corredor próximo aos consultórios médicos. Para os profissionais de saúde, essa lógica 

organizacional, quando se refere a pacientes idosos fragilizados, necessita ser repensada:  

“Na UPA tem a rotina de colocar amarelo e laranja para dentro e deixar azul e verde 

aguardando na recepção (...). Minha função como médico não é ficar discutindo o que é 

amarelo ou não, minha função é atender o paciente. Mas o idoso, por exemplo, de 90 anos, 

que foi classificado como verde e está lá fora, acredito que poderia colocar esse indivíduo 

para dentro, acomodar ele dentro da unidade para aguardar atendimento. Poderia ser colocado 

na frente dos verdes, colocado na sequência de prioridades, independente se existe fichas de 

horas esperando porque o idoso muitas vezes está em uma cadeira de rodas, com sonda, 

gastrostomizado” (R5P – Médico).  

“Talvez caiba uma reclassificação na questão de quem é idoso e quem não é idoso, 

porque conheço pessoas de 70 anos que são maratonistas, faz yoga. A classificação tem que 

ponderar a fragilidade do indivíduo. Aqueles fragilizados tinham que ser colocados pra 

dentro, até porque tem a questão do familiar que está com ele, às vezes o familiar que está 

com ele, se o idoso for colocado pra fora, começa todo uma situação e deixa até o idoso 

nervosa porque este familiar não está preparado” (R7P – Agente Administrativo).  

Nas diretrizes de implantação do STM, também são contemplados alguns cuidados 

especiais com pacientes idosos. Mesmo não contando com fluxogramas de atendimento 
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exclusivos para essa faixa etária, os profissionais da classificação devem permanecer atentos a 

dificuldades associadas à idade, como dificuldade de locomoção, ansiedade frente à quebra de 

rotina, diminuição de acuidade visual e auditiva. A priorização e a alocação de pacientes 

idosos vão depender, principalmente, da habilidade do profissional em definir a queixa 

principal e os discriminadores (ANZILIERO, 2011). 

Com o crescimento da população idosa, políticas específicas como a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa vêm sendo formuladas para garantir os direitos dessa faixa etária e a 

atenção de suas necessidades. Essas políticas priorizam a integralidade de atenção, 

manutenção de direitos dos indivíduos e um trabalho em rede e multidisciplinar, indo ao 

encontro dos princípios do sistema de saúde brasileiro e do ACCR. Evidencia-se a relevância 

de avaliar as práticas direcionadas a esse grupo populacional no cotidiano dos serviços 

considerando, principalmente, os aspectos relacionados à senescência e senilidade. 

(GONÇALVES; BIERHALS; PASKULIN, 2015).  

Outro ponto importante a ser explanado é que segundo a Lei 9656/98, qualquer 

prestador de serviço ou profissional de saúde, tem como responsabilidade atender às 

necessidades dos beneficiários, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim 

como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes 

e crianças até cinco anos (BRASIL, 1998). Sendo assim, a partir do momento em que o idoso 

chega a UPA, ele tem preferência para realizar a classificação de risco antes dos demais 

presentes que ainda não realizaram.  

Contudo, essa prioridade para realizar a classificação de risco no ingresso da unidade 

não é a mesma no momento da classificação - em que o idoso só tem prioridade dentro da cor 

recebida e não recebe uma cor que remete ao atendimento mais rápido pelo fato de ser idoso 

(GBCR, 2016).  Essa informação não é muito difundida. Alguns profissionais, como os 

entrevistados, por desconhecimento, acabam classificando um idoso estável com cores que 

refletem prioridade maior.  

Sabe-se que o idoso possui limitações devido à senilidade e a senescência, que os 

difere das demais parcelas populacionais. Seu estado de saúde pode ser mais vulnerável e suas 

limitações acontecem progressivamente. Por isso, a fragilidade do idoso deve ser avaliada no 

contexto assistencial, levando em conta as necessidades do indivíduo. Esta questão foi 

consenso entre os familiares, os quais avaliaram que a síndrome da fragilidade do idoso 

precisa ser considerada para a prioridade no ACCR, bem como em todo o processo 

assistencial na UPA 24h:  
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“O idoso não tem prioridade por ser idoso. Meu pai foi triado e voltou para a recepção 

com 37.8C de temperatura. Menos de 10 minutos pedi para colocar o termômetro nele, já 

estava com 38.2C, subiu. As enfermeiras não consideraram que ele é mais sensível do que a 

gente” (R6F – Funcionária Pública – Filha do idoso).  

“Quando estive lá na UPA ficou um cadeirante uma hora para fazer o RX 

(radiografia), me comovi.  Acho que tinha que dar prioridade para eles” (R3F – Auxiliar de 

cozinha – Enteada do idoso).  

A classificação de risco deve, portanto, considerar aspectos ligados ao estado de saúde 

do indivíduo, com uma avaliação individual de cada usuário, porque a resposta fisiológica de 

um idoso é, sem dúvida, diferente de um adulto jovem. Destaca-se também, que essa 

classificação deve ser seguida em todo o desfecho do atendimento, não apenas na consulta 

médica, em que o idoso com prioridade deve ser prioritário na medicação, nos exames entre 

outros serviços oferecidos naquele serviço.  

Outra situação que gera impacto na qualidade da classificação são os casos passíveis 

de atendimento na APS, ou seja, os idosos robustos que procuram atendimento no serviço de 

urgência e emergência: 

“Aqui na UPA 80% dos casos são condições que poderiam ser resolvidas na UBS. 

Então por esses casos, mesmo o idoso não tendo a clínica como prioridade, ainda assim 

muitos profissionais o classificam como amarelo” (R1P – Enfermeira). 

Essa questão gera viés no atendimento, visto que muitos acompanhantes questionam 

quando o idoso é classificado não urgente. Salienta-se a relevância da disseminação das 

informações frente ao uso correto dos serviços de saúde.  

 

3.2 DESAFIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO IDOSO EM UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO 

 

A discordância entre os profissionais sobre a prioridade de atendimento gera conflitos 

na equipe de saúde (BOHN; LIMA; DURO; ABREU, 2015). As dificuldades na padronização 

das ações, resultado da fragilidade da educação permanente do serviço proporciona diferentes 

condutas para um mesmo problema, acarretando no descontentamento nos casos em que o 

tempo de espera é maior.  

“Sei que tem as questões das cores, mas não sei como funciona a classificação de 

risco. Como o idoso é classificado, não tenho conhecimento” (R6P – Técnico de 

enfermagem).  
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“Não é passado para a recepção como funciona o processo de classificação de risco, 

mas a gente sempre procura saber um pouco como funciona as cores, o protocolo de 

Manchester. Quando descobri sobre isso, li até para entender, que é muito fácil você chegar e 

falar “Olha passa na frente” e não sabe o porquê deve passar na frente. É uma equipe, não 

adianta, trabalhei com gente ali na frente que fez as enfermeiras e técnicas como inimigas 

mortais” (R7P – Agente Administrativo).  

“Não sei como as enfermeiras priorizam isso (classificação). Depende de quem me 

atende porque vou com a mesma queixa e as vezes espero lá fora e às vezes já passo direto” 

(R6I – Aposentado). 

Além do treinamento e da experiência da equipe, as auditorias são fundamentais para o 

aprimoramento desse processo de triagem. É importante verificar as falhas de aplicação do 

sistema a fim de melhorá-las (COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012). Desse modo, há 

necessidade de envolvimento dos gestores das instituições, no intuito de buscar a 

resolutividade dos problemas apresentados (BOHN; LIMA; DURO; ABREU, 2015). Essa 

fiscalização interfere, não apenas nas condutas dos profissionais, mas também nas ferramentas 

que utilizam para a realização da classificação de risco, como o sistema utilizado na 

respectiva unidade:  

“Infelizmente foi um sistema que não funcionou muito porque não dá tempo, ontem, 

por exemplo, deu 157 fichas de atendimento, você não consegue classificar no Trius, porque 

infelizmente o computador tem internet, e a internet é lerda, aí fica processando e demora 

muito tempo para imprimir, então a tarde não utilizamos” (R1P – Enfermeira).  

A fim de estabelecer uma classificação de risco clínico efetiva e organizar o fluxo de 

pacientes em serviços de Urgência e Emergência, as Unidades de Pronto Atendimento 

utilizam uma Unidade de Triagem “TRIUS”, ferramenta criada pela empresa ToLife que 

integra todos os equipamentos necessários para a classificação de risco: esfigmomanômetro, 

glicosímetro, oxímetro e termômetro, aprimorando o atendimento inicial.  

Com isso, quando o usuário adentra o serviço, retira uma senha na entrada, esse 

número cai no sistema do Trius e a enfermeira chama o usuário para fazer a classificação. Os 

resultados dos valores de pressão, glicemia capilar, oxigenação e temperatura são lançados 

automaticamente no sistema e a classificação do paciente é gerada e o médico já tem acesso a 

esses dados. No entanto, essa ferramenta depende de uma internet de qualidade para funcionar 

adequadamente.  

De acordo com os atores sociais, a principal barreira em relação a utilização dessa 

ferramenta é a ausência de uma internet eficiente que garanta agilidade no processo de 
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estratificação de risco. Sendo assim, em função da alta demanda nesses serviços, 

principalmente no período vespertino, os profissionais deixam de utilizá-la para agilizar o 

processo de classificação e, consequentemente, de atendimento. Uma estratégia plausível 

exposta na reunião de negociação seria verificar com o responsável e solicitar uma conexão 

melhor a fim de garantir a utilização constante dessa ferramenta.  

Outro desafio avaliado pelos grupos de interesse da pesquisa foi a demora de 

atendimento para os idosos classificados como não urgentes, ou seja, aqueles classificados da 

cor azul:  

“Se o idoso é classificado de azul, a questão é delicada, porque esse indivíduo vai ficar 

horas para ser atendido, quando o fluxo está grande, acarretando em um maior tempo de 

espera dele, exatamente pela sua queixa. Temos que vencer o laranja, verde, amarelo e depois 

o azul. Então muitos idosos vem com queixas aqui e não entendem a função da UPA, qual o 

objetivo da UPA. Se tem muita ficha verde, a gente vai deixar as azuis, até ser chamado a 

atenção “olha está demorando pra chamar fichas azuis”. Não sei se a lógica é essa, porque 

acaba ficando esses pacientes, talvez atendemos até errado e fica como errado (R5P – 

Médico).  

“Quando o idoso está classificado de azul acho que tem diferença, os médicos atendem 

com pouco mais de desdenho, até a gente comete esse erro, ah é azul, vem aqui toda hora, não 

sai daqui (...). Às vezes até o administrativo lá na frente que inicia o acolhimento já trata o 

idoso com certa diferença. Fala “a esse vô outra vez aqui”. Precisava ter uma abordagem 

diferente. Se ele está vindo aqui todos os dias, tem que investigar o que está acontecendo, não 

podemos deixar passar em branco” (R10P – Enfermeiro).  

O fluxograma de classificação pelo STM estabelece prioridades de atendimento com 

base na estabilidade clínica do paciente. Sendo assim, idosos que se encontram estáveis no 

momento da consulta serão classificados com cores de menor urgência – como a azul – fato 

que resulta em maior espera para o atendimento, podendo demorar até 240 minutos. Como 

citado nas falas dos profissionais, muitas vezes o idoso já recebe uma abordagem que limita 

sua queixa a partir do momento que ingressa na UPA, considerando a visita diária do mesmo 

sem necessidade clínica.  

Este fato, consequentemente, reflete a carência de vínculo em outros pontos da 

Atenção Primária à Saúde, visto que essas visitas representam a ausência de efetividade na 

resolução de tópicos que não deveriam ser abordados nessas unidades (GONÇALVES; 

BIERHALS; PASKULIN, 2015). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com base no exposto, constata-se que os idosos encontram dificuldade de acesso à 

atenção básica devido à diversos fatores, como por exemplo:  alta burocracia, baixo vínculo 

entre profissionais e usuários e à incapacidade resolutiva dos problemas.  

Outra situação que gera impacto na qualidade da classificação são os casos passíveis 

de atendimento na APS. Essa situação gera viés no atendimento, visto que muitos 

acompanhantes questionam quando o idoso é classificado como não urgente. Sendo assim, 

salienta-se a relevância da disseminação das informações frente ao uso correto dos serviços de 

saúde a fim de evitar superlotação dos serviços com problemas que poderiam ser resolvidos 

em outros pontos da rede de atenção, como na Atenção Primária.  

Devido à habitual demora do atendimento nesse serviço, os profissionais de saúde 

classificam os idosos fragilizados como prioritários, independentemente de seu estado 

hemodinâmico e de situações que representem risco à vida. Como consequência, surgem 

transtornos na dinâmica assistencial do cuidado ao idoso na unidade. Perante a lei, o idoso 

possui prioridade de classificação e em relação aos usuários classificados com a mesma cor, 

ou seja, essa não é uma prioridade absoluta de atendimento.  

Dessa forma, há limitações para aplicar-se o protocolo Manchester no ACCR, pois as 

circunstâncias próprias do envelhecimento e a dificuldade de acesso à atenção básica 

comprometem o fluxo da UPA 24h. Conclui-se, portanto, a necessidade de maiores 

investimentos na APS, como forma de organizar o sistema de saúde e estabelecer prioridade e 

suporte aos idosos mais frágeis, através da atenção especializada na UBS.  

Além disso, torna-se indispensável definir especificidades em protocolos de 

atendimento nos diferentes ciclos de vida, fato que auxilia o processo de trabalho dos 

profissionais nos serviços de saúde, melhorando a dinâmica do atendimento e estimulando o 

envelhecimento ativo. 

Portanto, sugere-se um olhar para a senescência e senilidade nas normas e rotinas de 

instituições que amparem a clientela idosa, principalmente no ACCR, que visa a abordagem 

inicial do indivíduo, com impacto no desfecho do atendimento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE COLETA DE DADOS COM OS GRUPOS DE 

INTERESSE 

 

1. ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Data: ___/___/______ Horário- Início:  Término: 

Nome (Iniciais): Idade:  

Sexo: (   ) F (   ) M     Escolaridade: 

Profissão: Estado Civil:   

Tempo de formação: Filhos:   

Tempo de serviço na UPA:  Carga Horária:  

Forma de contratação:  Turno de trabalho:  

Especialização: (   ) sim       (    ) não                      Qual: 

Trabalha em outro emprego: (   ) sim    (    ) não                                                     Onde:                                  Tempo: 

Já trabalhou com urgência e emergência antes?  (   ) sim    (    ) não       Se sim, onde:                                          

Teve algum curso ou preparo específico para iniciar suas atividades profissionais na UPA?    

(   ) sim    (    ) não           

Participa de cursos/treinamentos/capacitações para o trabalho na UPA? (    ) sim       (    ) não  

Já fez alguma capacitação voltada para a clientela idosa: (    ) sim       (    ) não     Se sim, 

quando e onde:  

Participa das capacitações oferecidas pelo serviço:                                                                     

Data da última capacitação:                                        Tema:  

 

Questões norteadoras do Círculo Hermenêutico-Dialético - Profissional 

 
 Conte-me como é a classificação de risco ao idoso na UPA 24h; 
 Conte-me sobre os desafios vivenciados neste processo. Exemplifique. 
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2. ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O IDOSO  

 

Data: ___/___/______ Horário- Início:  Término: 

Nome (Iniciais): Idade:  

Sexo: (   ) F (   ) M     Escolaridade: 

Profissão: Estado Civil:   

Doença de base: Reside com quem:  

Medicamentos em uso:  

Número de vezes que procurou da UPA nos últimos quatro meses:  

Setor que recebeu atendimento na UPA:  

Tempo de permanência na UPA 

Diagnóstico recebido:       Desfecho do tratamento:  

Classificação de risco que recebeu:  

Acompanhante: (   ) Sim (   ) Não       Quem:      

 

Questões norteadoras do Círculo Hermenêutico-Dialético Idoso 

 
 Conte-me como é a classificação de risco ao Sr(a) na UPA 24h; 
 Fale-me das dificuldades vivenciadas neste processo;  

 

3. ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A FAMÍLIA DO IDOSO 

 

Data: ___/___/______ 

 

Horário- Início:  

 

Término: 

Nome (Iniciais): Idade:  

Sexo: (   ) F (   ) M     Escolaridade: 

Profissão: Estado Civil:   

Ocupação:  Parentesco com o Idoso:  

Doença de base do idoso: Reside com quem:  
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Idoso (   ) independente     (   ) dependente  

Medicamentos em uso:  

Número de vezes que o idoso procurou da UPA nos últimos quatro meses:  

Setor que o idoso recebeu atendimento na UPA:  

Tempo de permanência na UPA:  

Diagnóstico recebido:       Desfecho do tratamento:  

Classificação de risco que o idoso recebeu:  

Acompanhamento:  (   ) tempo integral      (  ) parcial   

 

Questões norteadoras do Círculo Hermenêutico-Dialético Família 

 
 Conte-me como é a classificação de risco ao idoso na UPA 24h; 
 Fale-me das dificuldades vivenciadas neste processo;  
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APÊNDICE B – TERMO DE LIBERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE  
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APÊNDICE C – PARECER COSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 

PROPONENTE 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Assistência em saúde ao 

idoso em Unidade de Pronto Atendimento: Avaliação de Quarta Geração” que faz parte 

do curso de Pós Graduação em Enfermagem (Doutorado) e é orientada pela Profª Drª Lígia 

Carreira da Universidade Estadual de Maringá. O objetivo geral da pesquisa é Avaliar a 

assistência prestada aos idosos em Unidade de Pronto Atendimento, para isto a sua 

participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: por meio de uma entrevista 

em um local de sua preferência, na data e horário que considerar mais pertinente, onde o(a) 

senhor(a) deverá responder algumas questões à pesquisadora. Suas respostas serão gravadas 

por meio de uma aparelho gravador. Após a entrevista, com data e horário marcado o(a) 

senhor(a) irá ser convidada a participar de um grupo com todos os envolvidos da pesquisa, a 

fim de discutir os resultados que surgirão. Vale lembrar que poderá ocorrer um desconforto, 

uma vez que, trata-se de um assunto pessoal, porém, a pesquisadora se compromete a 

esclarecer qualquer dúvida ou necessidade demonstrada pelo senhor (a). Gostaríamos de 

esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, e o senhor (a) pode recusar e até 

mesmo desistir de participar da pesquisa, a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer 

ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. Os registros gravados e as transcrições das entrevistas 

serão armazenadas por um período de três anos e após tal fato, serão inutilizadas, sendo 

excluídos dos aparelhos e os impressos incinerados. Quanto aos benefícios esperados da 

pesquisa são indiretos, ou seja, o senhor (a) contribuirá para o processo ensino-pesquisa, na 

área da saúde, que fornecerá dados fundamentais para a compreensão dos fatos cotidianos, a 

fim de propor melhorias nos serviços de urgência e emergência, buscando adequar o 

atendimento de todos os indivíduos que passam pela mesma situação. Caso você tenha mais 

dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços abaixo ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, cujo endereço consta neste documento. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente 

preenchida e assinada entregue ao senhor (a). 

Eu,………………………………………………......................(nome do sujeito da pesquisa ou 

cuidador principal) declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 

VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Profª Drª Lígia Carreira da 

Universidade Estadual de Maringá  - UEM – Pr. 

 

 

Data:……/……/……….. _____________________________________   

Assinatura 

 


