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RESUMO

Sabe-se que os serviços de urgência e emergência dos

hospitais, além de serem a porta de entrada da instituição,

são grandes consumidores de recursos humanos e

materiais. Pensando nisso, e na necessidade de reformular

o atendimento no setor, buscando a satisfação de usuários

e de profissionais, criou-se um projeto baseado nos

conceitos de humanização, acolhimento e triagem. Este

trabalho visou a reduzir o tempo de espera e a priorizar o

atendimento através de avaliação de risco. Seus resultados

indicam a importância da iniciativa, premiada com Menção

Honrosa no Prêmio Nacional David Capistrano - 2004,

uma iniciativa do Ministério da Saúde e da Política Nacional

de Humanização - HumanizaSUS.

PALAVRAS-CHAVE

Humanização, serviço hospitalar de emergência.

ABSTRACT

It's known that the emergency room in hospitals, besides

being the "entrance door" of the institution, it is a great

consumer of human and material resources. Thinking about

such matter and about the need of reformulating the

service in this sector, aiming at the users and professionals'

satisfaction, it was created a project based on the concepts

of humanization, welcome and screening. This work aimed

at shortening the waiting time and prioritizing the medical

attention with the risk evaluation.. The results show the

importance of the initiative, which was awarded  an

Honorable Mention from the David Capistrano National

Prize- 2004, a program of the National Health and

Humanization Policy Department and -   HumanizaSUS
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INTRODUÇÃO

O município de Novo Hamburgo possui
uma população de 250.000 mil habitantes, e o
HMNH é o único hospital do SUS na cidade.
Além da população de Novo Hamburgo, a insti-
tuição é referência em traumatologia, neurolo-
gia e UTI neonatal para os municípios de Estân-
cia Velha, Sapiranga, Campo Bom, Ivoti, Dois
Irmãos e Nova Petrópolis.

O Setor de Emergência e Urgência é for-
mado pela sala de emergência, com capacidade
para 08 pacientes, setor de observação, com 11
leitos, 01 isolamento, consultório para trauma-
tologia, clínica e pediatria (com consultas à noi-
te e finais de semana – sem internação), obser-
vação pediátrica, sala de medicação, sala de pro-
cedimentos contaminados e uma sala de peque-
nos procedimentos cirúrgicos.

O Hospital dispõe de 10 leitos de UTI adul-
to, UTI Neonatal e 100 leitos credenciados pelo
SUS. Serve de estágio a diversos cursos da área
da saúde, desempenhando um papel importan-
te na formação acadêmica de estudantes de en-
fermagem, fisioterapia e nutrição. Semestral-
mente, entre estagiários de cursos técnicos e de
graduação, passam aproximadamente 200 alu-
nos pelo HMNH.

O funcionamento do Serviço de Emergên-
cia/Urgência tem sido, ao longo dos anos, uma
preocupação constante. Por múltiplas razões, os
Serviços Emergência/Urgência têm se transfor-

mado na porta da entrada do sistema de saúde
e em grandes consumidores de recursos huma-
nos e financeiros.

Anualmente, verifica-se o crescimento da
procura por serviços de emergência/urgência,
sendo que aproximadamente 40% destes aten-
dimentos não necessitam efetivamente de cui-
dados de urgência. Conseqüentemente, existe
o desvio de recursos humanos e privação do
atendimento àqueles que realmente necessitam,
o que pode causar um impacto negativo na qua-
lidade dos cuidados prestados.

Os doentes, que recorrem indevidamente
a este serviço, recebem, em parte, atendimen-
to inadequado por:

– Impossibilidade de abordagem global ao
doente;

– Dificuldade no controle de doenças
crônicas;

– Impossibilidade de construir uma rela-
ção funcional médico-paciente;

– Dificuldade de abordar o paciente com
múltiplas patologias.

Para os serviços de saúde, tal fato implica
uma redução da eficiência, com maior dificulda-
de em dar respostas adequadas às reais necessi-
dades da população.

Apesar do conhecimento do problema e da
freqüente discussão empreendida pelos diver-
sos setores e profissionais da saúde, pouco se
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tem conseguido ou avançado, parecendo ine-
xorável o agravamento do problema. Já que o
problema existe, o que o Hospital Municipal de
Novo Hamburgo buscou, foram formas de me-
lhor administrá-lo e de diminuir a interferência
do mesmo na qualidade da assistência. Frente
a isto, foi proposta a implantação de um mode-
lo de recepção, acolhimento e triagem de priori-
dade que hierarquizasse o tempo de atendimen-
to e, ao mesmo, lhe conferisse um caráter huma-
no. Porque a dimensão humana é subjetiva, ela
está na base de toda intervenção de saúde, da
mais simples à mais complexa, e tem enorme
influência na eficácia dos serviços prestados
pelo hospital.

É preciso mudar a forma como os hospitais
se posicionam frente ao seu principal objetivo
de trabalho – a vida, o sofrimento e a dor de um
indivíduo fragilizado pela doença – sem o que,
valerão menos os esforços para aperfeiçoamen-
to gerencial, financeiro e tecnológico das orga-
nizações de saúde. Existem investimentos para
melhoria da gestão, para compra de equipamen-
to e tecnologia. Entretanto, é isto que a história
nos ensina: a mais formidável tecnologia, sem
ética, sem delicadeza, não produz bem-estar.
Muitas vezes, desertifica o homem.

A elaboração desta proposta de trabalho
está fundamentada nos conceitos de cidadania,
humanização e acolhimento. Entendemos que a
busca de uma assistência qualificada deve ser
baseada na realidade, e a proposta do Hospital
Municipal de Novo Hamburgo partiu da rotina
diária dos serviços. Buscaram-se alternativas aos
problemas identificados, com soluções práticas,
objetivas e humanizadas, que atendessem às reais
necessidades da população.

Agilizar e organizar o serviço não signifi-
ca, apenas, estabelecer normas, mas estabele-
cer uma relação humanizada com os usuários,
satisfazendo as suas necessidades de forma cor-
dial e ética.

Ao mesmo tempo, buscou-se a satisfação
dos profissionais pelo seu exercício profissional,
valorização e reconhecimento.

Um modelo apenas não satisfaria o que se
pretendia. Portanto, usaram-se os modelos de
acolhimento, humanização e triagem por acre-
ditar que este seria o caminho para atingir os
objetivos.

JUSTIFICATIVA

A desumanidade é uma marca da socieda-
de moderna: nunca se viram tanta insensibilida-
de, violência, desrespeito, impunidade, e tantas
injustiças a afetar a condição humana. Os profis-
sionais da saúde são testemunhas oculares des-
tes fatos num serviço de emergência. Lida-se
cotidianamente com vida e morte, dor e prazer,
ou seja, contradições.

Vê-se o homem sendo ultrajado em seus
direitos e, ao mesmo tempo, sendo negligente
com seus valores e no modo de agir com seus
semelhantes na assistência à saúde. Frente ao
exposto, é feito diariamente o mesmo questio-
namento: o que se tem feito para mudar?

As mudanças não ocorrem repentinamen-
te, nem por decreto governamental. Para cons-
truir um mundo melhor, não se pode viver sob
o lema “deitado eternamente em berço esplên-
dido”, aguardando a banda passar.

Parafraseando Paulo Freire, é importante
frisar que só estaremos mudando esta história
se, a partir da própria história, for possível rein-
ventar o aprendizado e aplicá-lo em situações
reais e concretas.

Levando em consideração o baixo nível de
satisfação dos usuários com os serviços ofereci-
dos pelo Setor de Emergência/Urgência, a frus-
tração dos profissionais e a necessidade de re-
formular a forma de atendimento, foi proposto
este projeto.



20 | ELIZABETH ANDRADE; TAGMA DONELLI

BOLETIM DA SAÚDE | PORTO ALEGRE | VOLUME 18 | NÚMERO 2 | JUL./DEZ. 2004

OBJETIVOS

Geral

– Acolher todo cidadão que busque aten-
dimento no HMNH, aprimorando e
melhorando o atendimento e dando
qualidade à identificação imediata do
problema apresentado pelo usuário.

Específicos

– Organizar a ordem de atendimento;
– Qualificar a relação usuário-trabalha-

dor, que deve se dar por parâmetros
humanitários, de solidariedade e cida-
dania;

– Acompanhar o usuário-cliente nas di-
versas etapas do atendimento;

– Prestar informações a familiares, sem-
pre que solicitado, ou conforme esta-
belecido pelo projeto, de forma respei-
tosa e clara, objetivando diminuir a an-
siedade, a angústia e o sofrimento na
sala de espera;

– Educar, através da orientação sobre a
necessidade daquele usuário que bus-
cou o setor de emergência, sobre a
possibilidade de acompanhamento na
UBS, dos benefícios desta prática para
sua saúde, das finalidades dos serviços
de urgência/emergência e todos escla-
recimentos necessários para o usuário
paciente e familiar;

– Facilitar seu ingresso no sistema de saú-
de quando necessário, agendando con-
sulta para acompanhamento na UBS
próxima de sua casa, num prazo a ser
determinado pelo médico;

– Prestar orientação pós-consulta sobre
medicação, exames, acompanhamento
por profissionais da saúde;

– Solucionar dúvidas do paciente e dos
familiares no momento da alta;

– Promover o trabalho interdisciplinar, va-
lorizando os profissionais da instituição;

– Exercer o efeito multiplicador na institui-
ção, usando o projeto e seus resultados
de modelo para a prática humanizada em
todos os setores da instituição. É a huma-
nização entrando no hospital pela recep-
ção, e se expandindo para as unidades.

METODOLOGIA

Antes da implantação do projeto, foram
realizadas reuniões do grupo técnico (enfermei-
ros e técnicos de enfermagem, coordenação da
recepção e psicóloga), com o objetivo de en-
contrar maneiras de desenvolver um trabalho
cooperativo e interdisciplinar. Em seguida, foi
feito um trabalho de motivação da equipe e de
zelo pelas relações interpessoais. Após, foi rea-
lizado treinamento sobre avaliação de risco, vi-
sando à classificação da prioridade nos proble-
mas de saúdes. Além disso, foram trabalhados
os conceitos de humanização, comunicação, ci-
dadania, liberdade e ética. E, finalmente, partiu-
se para o conhecimento e ajustes na área física.
As ações iniciais podem ser assim resumidas:

– Percepção de dificuldades nas assistên-
cias prestadas aos pacientes que che-
gam ao setor de emergência quando
realizada apenas por uma categoria de
profissionais;

– Avaliação da insatisfação do usuário;
– Ação inicial e elaboração do projeto;
– Trabalho de oficinas com participação

da equipe, com uma proposta de cons-
trução de conceitos de humanização,
que partiram da concepção do grupo
envolvido no trabalho;

– Implantação do projeto.
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O protocolo estabelece que a velocidade
do atendimento é determinada pela gravidade
do caso, em detrimento da ordem de chegada.
Portanto, o atendimento é por gravidade e não
por chegada. A seguir, são apresentados os pas-
sos seguidos pela equipe do acolhimento:

– Recepcionar o paciente e conduzi-lo de
forma correta (deambulando, em ca-
deira de rodas ou em maca);

– Saber quais os sintomas iniciais e verifi-
car sinais vitais, registrando-os (se não
foi caracterizado como emergência,
encaminhar paciente, deixando-o con-
fortável aguardando a consulta, seja na
sala de espera ou no consultório);

– Comunicar a equipe do setor sobre
chegada do paciente, passando o caso.
Ao chegar ao setor, o usuário é recebi-
do pelo profissional de saúde – enfer-
meiro e técnico de enfermagem – que
avalia qual a possibilidade de seu esta-
do agravar-se em um período de duas
horas, comunicando ao médico, que lhe
atribui uma senha/cor:

Vermelho: Emergência - atendimento
imediato no setor de emergência: dor
torácica, TCE, queda de altura, perda
de consciência, Insuficiência Respirató-
ria Grave.
Laranja: Atendimento no período má-
ximo de 10 minutos, no setor de emer-
gência.
Amarelo: Atendimento em até 30 mi-
nutos.
Verde: Casos pouco urgentes, que
podem ser atendidos num prazo de
uma hora. Tosse e febre com história
de 24 horas ou mais, pacientes seqüe-
lados por diminuição de aceitação de
VO e HGT em 80-100.

Azul: Serão atendidos num prazo de 01
a 02 horas, pois não é situação de ur-
gência. Estes são os casos que deveriam
buscar as Unidades Básicas de Saúde
(UBS), e serão orientados para terem
acompanhamento em UBS. Conforme
necessidade, terão consulta agendada
em UBS após o atendimento no Hospi-
tal: lombalgia crônica, suprimento de
medicamentos, problemas dentários

Não é negado atendimento a nenhum usuário
que busque atendimento no hospital, e tampouco é
feito encaminhamento a outro local sem prestar
atendimento. A necessidade de atendimento pode
ser resumida:

Vermelho: imediato
Laranja: em até 10 minutos
Amarelo: em até 30 minutos
Verde: em até 01 hora
Azul: Prazo de 01 a 02 horas

– Caso ocorra a chegada de 2 (dois) pa-
cientes ao mesmo tempo, seguir os
passos descritos e comunicar médico,
que determina a ordem do atendimen-
to por prioridade.

– Manter diálogo com paciente e famili-
ares na sala de espera, orientando-os
sobre acompanhamento posterior e
suas vantagens na UBS.

– Acompanhar o paciente passo a pas-
so, desde sua entrada no setor até a
conduta médica.

– Prestar informações aos familiares
que aguardam na sala de espera so-
bre local em que está o paciente, se
já recebeu atendimento, se aguarda
exames, etc. Ser o elo de ligação pa-
ciente/família.

– Agendar consulta para o paciente na
UBS mais próxima de sua residência,
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caso necessite acompanhamento pro-
fissional após atendimento.

– Orientar quanto ao uso da medicação
prescrita.

– Em caso de óbito, providenciar ambiente
adequado e reservado para o médico co-
municar aos familiares o ocorrido. Permi-
tir a manifestação dos seus sentimentos.

– Coordenar a entrada dos familiares junto
a portarias, no horário de visita.

– Realização de reuniões periódicas (no
mínimo mensal), para avaliar o projeto
e buscar a alternativa para melhorar o
atendimento.

A metodologia utilizada é a participativa, e as
decisões são tomadas em grupos. Nas reuniões,
são discutidas avaliações dos usuários. Se houver
problemas, buscar as prováveis causas para solu-
cioná-los.

PÚBLICO ATENDIDO

A maioria dos atendimentos no setor de
emergência do HMNH é por demanda espon-
tânea dos pacientes e, entre estes, 1/3 referem
habitualmente consultar no serviço de emergên-
cia. Outros referem falta de acesso ou dificulda-
de de acesso ao serviço adequado nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e outras facilidades,
como a de realizar prontamente os exames, ou
a resolutibilidade do serviço. Os sintomas deste
grupo são, geralmente, dor abdominal, dor to-
rácica, cefaléia, tosse e, hipertermia e mal-estar.

O tempo de espera para a consulta não ultra-
passa, em média, uma hora, mas a maioria é atendi-
da nos primeiros 30 minutos desde a sua chegada
no setor. Estas consultas costumam resultar em
observação para aguardar resultados ou realizarem
exames. A internação se dá com aproximadamente
10 a 30% dos pacientes que buscam o serviço.

Outros grupos são compostos daqueles en-
caminhados pelas UBSs e clínicas privadas, ou en-
caminhados por outros municípios para avaliação
específicas de especialistas da Neurologia e Trau-
matologia.

As vítimas de acidentes ou FAF ou FAB são pelos
bombeiros ou por serviços de resgates da iniciativa
privada. Em menor número, há os trazidos pela Bri-
gada Militar para exames de lesões corporais.

No ano de 2003, foram realizados, em mé-
dia, 5.216 atendimentos no Setor de Urgência e
Emergência.

Já entre os meses de janeiro e agosto de 2004,
houve um incremento de aproximadamente 30%,
totalizando uma média mensal de 6.539 atendimen-
tos neste período.

RESULTADOS

Através da pesquisa de satisfação do usuário,
obteve-se algumas respostas, especialmente em
relação à melhoria da qualidade da assistência. Esta
pesquisa era realizada antes da implantação do pro-
jeto, e, mensalmente, pôde-se observar a melhoria.

No item “Cordialidade e apresentação da equi-
pe” da Recepção, o mês de julho do ano de 2003
revelou que 23% dos participantes da pesquisa atri-
buíram conceito “péssimo” para o setor. No mês
de agosto do mesmo ano, ocorreu um decréscimo
do conceito “ótimo” (de 23% para 10%), e o au-
mento dos conceitos “regular” (de 22% para 30%)
e “péssimo” (de 23% para 30%). Já no mês de ou-
tubro de 2003, mês no qual o projeto foi implanta-
do, o conceito “ótimo” voltou a crescer (de 10%
para 19%), e houve uma melhora no conceito “pés-
simo”, que decaiu de 30% para 19%. E o mês de
novembro parece ter revelado os melhores re-
sultados dos últimos meses de 2003, pois o con-
ceito “péssimo” foi o mais baixo desde julho
(apenas 11%). Já o conceito “bom” também foi
o melhor dos últimos meses (35%).
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Em relação à assistência de enfermagem, a
avaliação do item “Cordialidade e apresentação
da equipe” revelou que o mês de novembro
novamente foi o de melhor desempenho: os
conceitos “ótimo” e “bom” somam, juntos, 63%
da opinião dos participantes.

Já em relação à assistência médica, perce-
beu-se uma queda no seu desempenho no mês de
agosto, em comparação com o mês anterior: o con-
ceito “ótimo” caiu de 33% para 13%, e o conceito
“péssimo” aumentou de 15% para 25%. O desem-
penho do setor voltou a melhorar no mês de outu-
bro, e apresentou excelente resultado no mês de
novembro, em relação à cordialidade e apresenta-
ção da equipe: os conceitos “ótimo” e “bom” so-
maram, juntos, 71%.

No ano de 2004, percebeu-se um incremento
gradativo nos níveis de satisfação do usuário. A Por-
taria e Recepção foram avaliada como “ótimas” e
“boas” por mais de 50% dos participantes da pes-
quisa, tanto nos itens Cordialidade e Apresentação
da Equipe e Agilidade no Atendimento, como no
item Clareza nas Informações. A equipe de enfer-
magem também obteve resultados semelhantes,
assim como a equipe médica, que foi avaliada como
“ótima” e “boa” no item Qualidade da Assistência
por mais de 60% dos usuários.

CONCLUSÃO

A partir da avaliação das pesquisas de satis-
fação dos usuários, tem-se o respaldo para dar
continuidade ao projeto, considerando a mudan-
ça de opinião para melhor que houve depois de
sua implantação. O HMNH vive, hoje, uma nova
realidade, onde os diversos setores do hospital
buscam, através de suas características, huma-
nizar a assistência e o trabalho dos profissionais.
Foram formados, espontaneamente, grupos que
trabalham, no momento, na adequação dos es-
paços assistenciais com os mais diversos recur-

sos, a fim de criar um local de convivência para
os pacientes e familiares.

A semente do projeto desenvolvido criou
raízes e se expandiu por todos os setores do hos-
pital. Os benefícios concretos estão aparecendo
para todos: trabalhadores de saúde, usuários e
gestores do sistema hospitalar.

Para o usuário, a oferta de um tratamento dig-
no, solidário e acolhedor por parte de quem o aten-
de não é apenas direito, mas contribui com uma
etapa fundamental na conquista da cidadania.

Para o profissional do hospital, há a oportu-
nidade de resgatar o verdadeiro sentido de sua
prática, o sentido e valor de se trabalhar numa
organização de saúde – realização pessoal, pro-
fissional e valorização.

Contudo não existem soluções mágicas,
nem atalhos fáceis nesta caminhada, pois, com
esta proposta, iniciou-se a mudança de um mo-
delo assistencial para a construção do hospital
humanizado. Será um processo gradual e com-
plexo.

Será necessário transitar obstinadamente de
uma forma a outra. Trocar velhos paradigmas por
novos hábitos, exercer a criatividade e a refle-
xão coletiva, o agir comunicativo, a participação
democrática na busca de soluções que sejam
úteis para cada realidade singular.

Existe a participação dos gestores, seja pelo
apoio ao projeto ou participação da avaliação do
mesmo com a equipe. Percebe-se, por parte dos
gestores, estímulo à continuidade das ações com
a satisfação do usuário, proporcionando, assim,
condições para corrigir problemas surgidos.

Este trabalho significa a construção de uma
relação de diálogo entre companheiros e uma
relação de muitas mãos. É o trabalho interdisci-
plinar e a construção de um espaço de recria-
ção do trabalho em saúde, o melhor em um hos-
pital. É a reconstrução da ética solidária do
dia-a-dia do serviço de saúde, o que significa que
não há saúde sem cidadania.
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