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A Classificação de Risco foi implantada nos serviços de urgência com a finalidade de 

priorizar o atendimento, considerando a gravidade da situação clínica e a necessidade de 

cuidados imediatos dos usuários. Consiste em uma avaliação rápida do problema de saúde, 

realizada com base na queixa principal do usuário e na avaliação dos sinais e sintomas 

apresentados. Os enfermeiros são os profissionais que reúnem as condições necessárias para o 

desenvolvimento dessa atividade. Entretanto, algumas dificuldades têm sido identificadas em 

sua implantação no Brasil. Assim, o objetivo do estudo é sistematizar a opinião dos 

enfermeiros sobre a atividade de Classificação de Risco nos serviços de urgência, 

identificando potencialidades, fragilidades e sinalizando tendências para o futuro. O estudo é 

descritivo de natureza quantitativa, de mensuração de opinião, com utilização da Técnica 

Delphi. Essa técnica é um método destinado ao refinamento de opiniões de um grupo de 

especialistas, com sucessivas rodadas de aplicação de questionários entre os participantes para 

a obtenção de um consenso sobre o tema. A cada nova rodada as perguntas são repetidas e os 

participantes devem reavaliar suas respostas mediante aquelas apresentadas pelos demais 

respondentes na rodada anterior. Para a coleta de dados foi elaborado um questionário, 

validado por sete juízes quanto à aparência e ao conteúdo. A seleção da amostra foi realizada 

por conveniência, com a utilização da técnica em cadeia de rede em bola-de-neve para seleção 

dos participantes. Foi realizado um pré-teste, em condições reais, com os sete primeiros 

respondentes, para indicar possíveis fragilidades na aplicação do instrumento. Foram 

convidados a participar do estudo 436 enfermeiros, por meio de correio eletrônico. O 

questionário foi disponibilizado na Plataforma Eletrônica SurveyMonkey, para os 186 

enfermeiros que sinalizaram interesse de participação na pesquisa. A primeira rodada de 

opiniões foi realizada de 30 de abril a 14 de junho de 2013, com 129 questionários 

respondidos. Na seqüência do estudo serão analisadas as respostas dos enfermeiros, sendo que 

as questões que obtiverem percentual de concordância menor que 70% serão reenviadas aos 

participantes, dando início à segunda rodada de opinião. Os resultados do estudo podem 

favorecer reflexão sobre a temática e buscam estabelecer consensos com sinalização de 

tendências para a prática dos enfermeiros na realização da Classificação de Risco.  


