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1 NTRODUCiiO 
Historicamente a educayáo 

em enfermagem tinha, como único ob- 
jetivo preparar o profissional a ser subor- 
dinado ao médico. A tarefa das enfer- 
meiras era obedecer às ordens dos 
médicos e prestar cuidados físicos aos pa- 
cientes. Inicialmente essa ocupa@0 era 
exercida apenas por mulheres (1) motivo 
de ser, até hoje, urna profissão pre- 
dominantemente feminina. 

A prática da enfermagem foi 
influenciada de forma marcante pelas 
transforma@es sofridas pela sociedade, 
relacionadas ao progresso da ciencia e da 
tecnologia, ao desenvolvimento dos 
meios de comunica@o, 5s modifica@es 
dos conceitos de saúde e doenfa e à maior 
procura dos serviSos de saúde. Esses fa- 
tores, somados a outros, aceleraram e 
acentuaram essas transforma@es (2, 3). 
De subordinada ao médico, a enfermeira 
passa a ser solicitada a dar cuidados mais 
elaborados, a liderar grupos de pessoal 

’ Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de 
Ribeifio Preto, Sáo Paulo, Brasil. 

* Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 
3 Hospital das Clínicas de fibeiráo Preto, Ambulatório, 

Secáo de Triagem e Controle de Consulta. 
4 Hospital das Clínicas de Ribeirzo Preto, Se@0 de Aten- 

diento Integrado. 

auxiliar e a tomar decisóes sobre suas pró- 
prias a@es. 

Em decorrência da amplicáo 
de seu papel, e centrados na própria pro- 
fissão, os cursos de forma@0 para essa 
ocupa@0 sofreram modifica@es. De 
nível colegial passou a universitário (4, 
5), dando a seus formandos condi@es 
para urna participacao mais racional den- 
tro do sistema de saúde, tornando-os 
mais competentes no desempenho de 
suas obrigacões. Hoje a enfermagem 
busca explicar suas asoes em bases cientí- 
ficas; surgem especialidades; surgem pre- 
ocupa@es de redefini@o de papéis que, 
paralelamente aos movimentos de eman- 
cipa@o da mulher, fomentam as profis- 
sionais para urna redefini@o mais ace- 
lerada de seu papel na sociedade. 

Atualmente espera-se que a 
enfermeira, para cumprir suas fun@es, 
eduque, administre e preste assistência 
aos pacientes. Portanto, para obter seu 
diploma, ela deve fater tres anos de gra- 
dua@o e um ano de habilita@0 em: En- 
fermagem de Saúde Pública, ou Enfer- 
magem Médico-Cirúrgica ou Obstetrícia. 



Cabe à enfermeira manter 
urna atitude que a identifique como pro- 
fissional capacitado e de alto nível, haja 
visto a freqüente avalia@o feita de seu 
desempenho (6). Acresca-se a necessi- 
dade de procurar novos campos dentro 
do atual sistema de saúde, quando a pre- 
ocupa@0 marcante é a aten@0 primária 
à saúde. 

Em decorrência do exposto, 
avalia-se, neste trabalho, sua capacidade 
e competencia para fazer a triagem de 
pacientes para consulta médica frente a 
do médico, até então o único no país a 
desempenhar essa fun@o. 

Descri@o do ambulatório 
0 ambulatório geral do hos- 

pital-escola, no Ribeirão Preto, Sao 
Paulo, Brasil, onde se realizou a pes- 
quisa, está classificado como de terceira 
linha, pois faz preven@es secundarias e 
terciárias. A grande maioria de sua assis- 
tência é, por-tanto, curativa. Atende, em 
média, a 1 143 pacientes por dia: ocupa 
urna área de ll 521 m2 e conta com 122 
funcionários na equipe de enfermagem. 
Apresenta tres grandes áreas de atendi- 
mento. A primeira, nao especializada, 
com as se@es de Triagem Médica e Con- 
trole de Consulta e a de Atendimento In- 
tegrado, sendo esta última mais conheci- 
da entre os profksionais e pacientes como 
de primeiro atendimento. A segunda, es- 
pecializada, com os ambulatórios de Pe- 
diatria, Ginecologia e Obstetricia, Otor- 
rinolaringologia, Oftalmologia; Clínica 
Médica, Neurologia, Psiquiatria, Cirur- 
gia, Endoscopia, Ortopedia, Dermatolo- 
gia e Medicina Nuclear. A terceira, cons- 
tituída pelo Servi<o de Enfermagem de 
Saúde Pública e as sesóes de Enferma- 
gem Preventiva e Educa@0 em Saúde. 
Os servisos afins ao ambulatório sáo: Ser- 
viso de Assistência Médica e Estatística, 
ServiSo Social, Radiologia e Neurofisiolo- 
gia Clínica (figura 1). 

Um paciente procurando pela 
primeira vez os servicos do ambulatório 
segue 0 seguinte fluxograma: Serviso So- 
cial, Registro, Triagem de Enfermagem, 
Triagem Médica e urna das áreas de pri- 
meiro atendimento (ou volta para casa). 
A enfermeira ou o médico que fzizer a 
triagem dará ao paciente um número de 
consulta a ser entregue quando se apre- 
sentar ao serviso para 0 qual for en- 
caminhado . 

Há duas defini@es para a ex- 
pressáo “triagem” válidas para o pre- 
sente trabalho já que, em um ambulató- 
rio de um hospital-escola de terceira 
linha, os pacientes atendidos sáo os mais 
variados. A primeira, de Estrada (7), dit 
que triagem é um “processo pelo qual 
um paciente é avaliado após sua chegada 
para determinar a urgencia do problema 
e designar as fontes apropriadas de assis- 
tência médica capazes de cuidar do pro- 
blema identificado”. Considerando que 
a definicáo de Estrada se referia a pa- 
cientes de emergencia hospitalar, 
Dornelles Alves (8), a redefiniu para ser 
aplicada ao servigo público de urna uni- 
dade sanitária como sendo um processo 
sistemático e contínuo no qual 0 paciente 
é avaliado inicialmente após a chegada 
num serviso de saúde para identifica@o 
de problemas e, após estabelecidas as 
prioridades, ser encaminhado 2 assistên- 
cia com 0 profissional necessário. 

Triagem médica e controle 
de consultas 

Objetiva a triagem dos pa- 
cientes que procuram o ambulatório por 
primeira vez a fim de encaminhá-los a 
urna das oito áreas de primeiro atendimen- 
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to (Neurologia, Psiquiatria, Otorrinola- 
ringologia, Obstetrícia e Ginecologia, 
Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia, En- 
doscopia e Dermatologia). Por sua logís- 
tica, deve dar atendimento de nível 1, 
isto é, atender aos pacientes com patolo- 
gias mais simples. Atende, em média, a 
270 pessoas por dia (incluíndo-se pa- 
cientes que vêm por primeira vez, os que 
faltaram à consulta marcada e os que an- 
tecipam a visita). 

Os médicos que fazem 
triagem recebem urna quota de 1.39 nú- 
meros de consultas para as áreas de pri- 
meiro atendimento, assim distribuídos: 
Neurologia, 20; Otorrinolaringologia, 
20; Ginecologia e Obstetrícia, 60; Psi- 
quiatria, 17; Clínica Médica, 22. Os pri- 
meiros atendimentos de Dermatologia e 
Ortopedia nao têm quota definida por- 
que nova triagem é feita nas respectivas 
áreas especializadas. 

Triagem de enfermagem. Anterior- 
mente, a triagem era feita somente por 
médicos mas, há cinco anos, foi criada a 
triagem de enfermagem, dentro da Se@o 
de Triagem Médica e Controle de Con- 
sultas, com o objetivo principal de ad- 
ministrar cuidados de enfermagem. Isto 
se justificava porque, como todos os pa- 
cientes que aguardam a consulta médica 
passam primeiro pela enfermeira, ela 
adquire urna visáo de conjunto pela 
oportunidade que tem de conversar com 
o paciente, ouvir suas queixas, saber 
realmente qual 0 motivo que 0 trouxe ao 
hospital, enfim, observá-lo e conhecer 
suas reais necessidades físicas, psicológi- 
cas e algumas de ordem social. Em ver- 
dade, a triagem médica já está pratica- 
mente feita pois todas essas informaSoes 

possibilitam-lhe especificar a seu pessoal 
auxiliar o tipo de cuidados, tanto imedia- 
tos quanto mediatos, a serem dados ao 
paciente, permitindo que o atendimento 
de enfermagem seja exercido em bases 
seguras. Este serviSo é executado por en- 
fermeiras com autonomia para en- 
caminhar pacientes com patologia bem 
definida para consulta médica mas, por 
rotina de servigo, elas náo têm autono- 
mia para encaminar casos de clínica mé- 
dica ou com patologia náo definida. A 
implanta@0 deste serviSo se deveu a pe- 
dido das próprias enfermeiras para su- 
perar o que consideravam urna inversáo 
dos princípios administrativos já que, an- 
tes de sua implantacao, muitas vezes só 
tomavam conhecimento da situagáo e 
condi@o dos pacientes sob sua responsa- 
bilidade após a ocorrência de algum pro- 
blema, e isto, por intermédio do pessoal 
auxiliar. Por outro lado, o servigo de 
triagem médica conta com apenas um s 
médico por dia para fazer a triagem e, 
como havia atraso no serviSo de en- 

z 

caminhamento de pacientes 2s diversas 
% 

áreas de primeiro atendimento, elas soli- 
2 

citaram o direito de fazer a triagem e en- 2 

caminhar pacientes, facilitando seu aten- 
dimento mais expedito. 

s 

0 setor de triagem de enfer- \Q 

magem dispõe de 45 números de consul- 
2 

tas sendo 30 para o primeiro atendi- 
mento de Ginecologia e Obstetrícia, 

% 
% 

cinco para o de Otorrinolaringologia, 8 
cinco para o de Neurologia e cinco para o 
de Psiquiatria (somente para retornos is 
programados). Quando sua quota se . 
esgota, mesmo sabendo onde o paciente 4; 
deveria consultar, ela o encamina ao < 
médico encarregado de triagem para a 
obten@0 do número de consultas. Como 

4 
2 

o médico náo tem autonomia para inter- L .N 
vir no número de consultas previamente 2 
estabelecido pelas várias áreas de atendi- 22 

c 
mento, caso a quota designada a urna ou 
mais áreas se esgote, o paciente terá de 
retornar em outro dia. Em caso de urgên- 151 



cia, ele procurará a Unidade de Emer- 
gencia do próprio hospital. 

A enfermeira avalia o fun- 
cionamento do ambulatório tanto de 
forma global como em suas particulari- 
dades. Todo o paciente desviado de seu 
tratamento em urna das áreas especializa- 
das, quer por interferencia do próprio 
serviso (exemplo: erro na marcagáo de re- 
torno), quer por limitasáo do próprio pa- 
ciente (exemplos: náo comparecimento 
por haver esquecido o dia da consulta, 
náo ter dinheiro para a conduSáo, doenca 
de familiares, etc.), acaba voltando ao se- 
tor de triagem de enfermagem em busca 
de solucáo para o seu problema. Nessa 
ocasiáo determina-se o que causou o des- 
vio a fim de adotar as medidas ade- 
quadas para sanear os problemas que ori- 
ginaram o truncamento e reenquadrar o 
paciente na rotina mantida pelo ambula- 
tório. Urna vez solucionados os proble- 
mas, marca-se nova visita à especialidade 
em que se enquadre. Trata-se, portanto, 
de um serviso preventivo para o bom 
funcionamento do ambulatório, pois os 
menores erros sáo checados e corrigidos 
antes que se tornem problemas insolú- 
veis que prejudicariam o atendimento ao 
paciente e interfeririam na dinâmica do 
ambulatório. Além disso, a enfermeira 
pode, indiretamente, solucionar proble- 
mas administrativos, de ordem geral, de- 

h 
5 

tectando lacunas no diversos servisos cor- 
relatos ao ambulatório. 

52 
0 que vem ocorrendo agora é 

2 
urna duplica@0 de servicos: a triagem de 

Y enfermagem com a@es amplas, como foi 
ti dito acima, e a triagem médica, com a@o 
8 a, 

restrita e específica, isto é, a sele@o de 

ti casos e encaminhamento para consulta 
?% 
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em outras áreas de atendimento. Diante 
dessa situasáo, os autores se propuseram 
a fazer o seguinte estudo: verificar a efr- 
cácia da triagem de pacientes para con- 
sulta médica quando feita por enfer- 
meiras e comparar as triagens feitas por 
médicos com as feitas por enfermeiras, 
em termos de efkácia e eficiencia. 

Antes de entrar nos métodos 
empregados para este estudo, convém 
explicar o significado atribuído a alguns 
termos nele utilizados: 

Eficácia e eficiência. 0 termo eficácia 
foi empregado na determina@0 do nú- 
mero de acertos por médicos e por enfer- 
meiras. Efkiência representa a eficácia re- 
lacionada ao custo. 

Acerto e erro. Considerou-se como 
acerto, quando o médico da área em que 
0 paciente consultou aceitou 0 caso como 
sendo de sua especialidade, constando 
do prontuário o diagnóstico médico con- 
firmando que o caso se enquadrava na- 
quela área e, como erre, quando o médi- 
co náo aceitou o caso como sendo de sua 
especialidade, caracterizando-se erro de 
encaminhamento. 

M 
E MÉTODOS 

ATERLAIS 

A popula@o constituiu-se de 
tres enfermeiras, quatro médicos de 
triagem e 572 pacientes que procuravam 
habitualmente a SeSáo de Triagem Mé- 
dica e Controle de Consultas (pacientes 
de primeira vez, que faltaram à consulta 
marcada, que anteciparam sua visita e ca- 
sos de urgência e de retorno). 

Antecedendo à triagem de 
enfermagem, urna aluna de enfermagem 
procedia à identifica@0 dos pacientes 
em formulários próprios. De posse desse 
formulário, o paciente era submetido à 



triagem de enfermagem que constava do 
seguinte: entrevista com 0 paciente vi- 
sando saber o motivo que o levara ao am- 
bulatório, isto é, sinais e sintomas que o 
levaram a procurar consulta médica; ava- 
lia@0 da necessidade de receber cuidados 
médicos ou de enfermagem antecipada- 
mente; vistoria do cartáo para saber se se 
tratava de paciente de primeira vez ou se 
já pertencia a outras áreas do ambulató- 
rio e a situasáo de freqüência (se faltou à 
consulta ou se a antecipou); encaminha- 
mento para comparecer, se necessário, a 
um ou a mais de um dos seguintes ser- 
visos: Registro, ServiSo Social, Servigo de 
Enfermagem de Saúde Pública ou ou- 
tras; avaliacáo de fatores que pudessem 
constituir bloqueio de comunica@o en- 
tre o paciente e a equipe de saúde, tais 
como: fome, ansiedade, deficiências físi- 
cas ou psíquicas ou outros; marca@0 de 
retorno à área especializada a que se en- 
quadrasse, em se tratando de paciente 
que faltou à consulta ou que a antecipou. 
A própria enfermeira efetuava as ano- 
tacoes da entrevista realizada. 

Nos casos em que a enfer- 
meira tinha autonomia para fazer a 
triagem e encaminhar o paciente direta- 
mente a urna determinada área, ela as- 
sim procedia e registrava, no formulário 
próprio, 0 local em que 0 paciente seria 
consultado. (Isso permitiu avaliar, em 
termos de erros e acertos, a triagem feita 
apenas pela enfermeira). Nos casos em 
que náo tinha autonomia para fazer a 
triagem (casos com patologia náo de- 
finida e de clínica médica), ou quando 
sua quota de números estivesse esgotada, 
a enfermeira fatia a triagem como antes, 
registrando o local para onde encaminha- 

ria o paciente e, a seguir, o encaminhava 
ao médico encarregado de triagem. (Es- 
ses casos, avabados pelos dois profissio- 
nais, permitiram o estudo comparativo 
em termos de erros e acertos). Cabe men- 
cionar que ao fazer a triagem, diferente- 
mente do médico, a enfermeira náo es- 
tava de posse dos prontuários médicos. 
Esta etapa do estudo correspondeu a urna 
semana e seguiu a rotina do serviSo. 

Alguns dias após a consulta 
médica examinaram-se os prontuários 
dos pacientes para saber se haviam sido 
consultados nas áreas para as quais foram 
encaminhados, isto é, para verificar se os 
encaminhamentos foram corretos ou 
náo, registrando-se, depois, em formulá- 
rio próprio, o número de acertos e de er- 
ros tanto da enfermeira quanto do médi- 
co (quando ambos fiteram a triagem do 
mesmo paciente), bem como o número de 
acerros e de erres da enfermeira, quando a 
triagem foi feita somente por ela. 

2 
IL 

R 
SULTADOS 2 

Eficácia 
A popula@o constituiu-se de 9 

tres enfermeiras, quatro médicos e 799 % 
pacientes, aprovados pelo critério de in- 
clusáo do hospital-escola, e, um sua 

$ 

grande maioria, adultos. Mas, para o es- s 
tudo da eficácia da triagem só se consi- 
deraram 572. Os 227 excluídos da amos- 

% 

tra 0 foram pelos seguintes motivos: falta 2 

de número de consulta nas diversas áreas l 

de primeiro atendimento. 0 paciente foi 2 
instruído a voltar em outro dia porém P) 

náo voltou (112); paciente fora de dia, 4 
encaminhado para marcar retorno (54); 
paciente já havia feito triagem para caso 

$ 
3 

novo de clínica médica (41); anotacões u % 
incompletas no formulário (15); paciente a, 

náo esperou a consulta e se retirou (2); 
paciente procurou 0 servigo para fazer 153 



curativo (1); paciente procurou 0 ser@0 
para receber resultado de exames (1) e 
prontuário desaparecido (1). 

Dos 572 que participaram, 
73,8% pertenciam ao grupo etário de 20 a 
60 anos, ll ,O% tinham 60 anos ou mais, 
14,1% eram crianfas e jovens de até 20 
anos de idade. A porcentagem dos que 
procediam de Ribeiráo Preto foi 5 8,7 % e 
de outras cidades do estado de Sao Paulo 
36,3%. 

A tabela 1 mostra os percen- 
tuais de acertos e erros ocorridos nos en- 
caminhamentos feitos exclusivamente 
por enfermeiras, e dos encaminhamentos 
feitos por médicos, comparando o resul- 
tado das triagens feitas por um e outro 
profissional. Observa-se que no primeiro 
caso, o total de acertos foi da ordem de 
97,2 % , considerada urna porcentagem 
muito boa; o percentual de erros foi de 
23,7 % e a média de erro, por área, foi de 
l,37%. Deve-se frisar que, ao fazer a 
triagem, a enfermeira náo dispunha do 
prontuário do paciente. No segundo 
caso, verifica-se ter sido pequena a di- 

ferega no número de acertos obtidos pe- 
los dois profissionais. 

Para a avalia@o estatística 
aplicou-se a teste t pareado (2), usando- 
se a freqüência de erros e acertos por área 
e por profksionais. A média de acertos 
dos médicos foi de x = 15,667, com um 
desvio padrão de 28,298. A média de 
acertos das enfermeiras foi de X = 
14,667, com um desvio padráo de 
25,695. A média das diferencas entre os 
acertos dos médicos e das enfermeiras foi 
de x = - 1 000 e o desvio padrão igual 
a 3,162. 0 valor do t pareado = 0,949 
com grau de liberdade; DF = 8; e o 
número de pares = 9, com um valor ta- 
belado ao quadrado: p<O,O5 = 2,306 e 
p<O,Ol = 3,355 o que quer dizer que 
náo houve diferensa significativa entre o 

TABELA 1. Triagem e encaminhamentas feitos pelos profissionais tis diversas áreas do ambulatório de primeiro 
atendimento. Freqiiência e porcentagem 

Encaminhamentos feitos pela Encaminhamentos feitos pelo médico e pela 
enfermeira enfermeira 

Médico Enfermeira 

Áreas Acertos Erros Total Acertos Erros Total Acertos Erros Total 
d0 ------- 

Ambulatório No. % No. % No. No. No. No. No. No. No. 

Psiquiatria 80 98,8 1 1,2 81 10 2 12 12 0 12 
Ginecologia e Obstetricia 170 98,8 2 1,2 172 8 0 8 7 1 8 
Ortopedia 51 96,2 2 3,8 53 10 2 12 12 0 12 
Neurologia 28 96,5 1 3,4 29 15 2 17 12 5 17 
Moléstias Infecciosas 2 100,o 0 0 2 - - - - - - 
Endoscopia 0 0 1 100,o 
Oermatologia 8 100,O 0 0 

1 0 1 1 1 i 1 
8 1 1 2 2 2 

Otorrinolaringologia 51 92,7 4 7.8 
Clínica Médica _ - - - 

55 4 I 5 2 1: 5 
- 90 95 82 95 

Cirurgia - - - - - 3 0" 3 2 1 3 

Total 390 97,2 11 2,7 401 141 14 155 132 23 155 



número de acertos obtidos pelos médicos 
e pelas enfermeiras (9, 10). 

Em 16 dos casos estudados os 
pacientes apresentaram mais de urna 
queixa no momento da triagem, o que 
justificou consultas em duas áreas di- 
ferentes, no mesmo dia ou em dias sub- 
seqüentes. Nesses casos a concordância 
entre os dois profissionais foi de 100%. 

Como um dos objetivos da 
triagem de enfermagem é fazer com que 
os pacientes sejam atendidos de acorde 
com suas necessidades imediatas e me- 
diatas, observa-se que 1,3% do total foi 
encaminhado à sala de repouso para rece- 
ber cuidados médicos e de enfermagem; 
1,6% foi encaminhado para consulta 
médica com prioridade de atendimento 
(passando a frente dos demais) sendo 
que destes, cinco o foram por serem defi- 
cientes. Visando manter o paciente dentro 
das normas exigidas pelo ambulatório, 
para que pudesse ser atendido, 100% 
dos cartões foram aferidos. Vinte e cinco 
pacientes (4% do total) foram encami- 
nhados para marcar nova visita nas áreas 
especializadas; 43 (7,5 %) encaminhados 
a outros serviSos sendo que, destes, o 
maior percentual (5,3%), isto é, 33 dos 
encaminhamentos, foi para a área de 
registro. 

Eficiência 
Para realizar a triagem ou se- 

le@o dos pacientes que procuram o am- 
bulatório de um hospital de terceira 
linha, para encaminhamento às diversas 
áreas de atendimento, existem quatro 
médicos. Cada um recebe um salario de 
$Cr 1 800 000 ($US 300,00)5 por mes, 
para urna carga horária semanal de 20 
horas. 0 custo por médico, por hora é, 
pois, de $Cr 26 487 ($US 4,41). 

Urna enfermeira recebe 
$Cr 1 551 079 ($US 258,51) por mes, 
para trabalhar 40 horas semanais (de se- 
gunda a sexta-feira). 0 custo por hora, 
por enfermeira é $Cr ll 412 ($US 1,90) 
(tabela 2). 

Observa-se que o custo por 
hora de uma enfermeira é 56,92% me- 
nor que o de um médico. 0 esrudo com- 
parativo entre as triagens efetuadas por 
médicos e por enfermeiras mostrou que, 

s Taxa de tibio empregada: $US 1.00 = $0 6 000.00. 

TABELA 2. Gusta da triagem segundo o profissional que a executaa em $Cr 

Saláliob Números de Cutio anual 
Profissional mensal contratos (13 meses)c 

M&diW i 800 000 04 93 600 000 
Enfermeira 1 551 079 02 40 328 054 

03 60 492 081 
04 80 656 108 

a A paddede cmzeim/d&r aparece na Mgha 156 do texto. 
b Gusto auahdo para jultw de 1985. 

- tis ne ano (44.17). 
Númem de tdagens fe¡¡ pelo rn&likf~ w outubm de 1982 (4 693). 
Olas úteis etn wtubm (18). 
Hofx de trabalho midii/semana (20). 
Horas de babalho enfermekakwana (40). 

c 13 meses inclui 0 130. salado. 

Gusto por hora 
Horas úteis útil ou custo 

de profissional/ Custo por triagem 
trabalho/ano hora julho, 85 

3 533,76 26 487 1 600 
3 533.76 ll 412 715 
5 300,64 11 412 1 072 
7 067,52 11 412 1 430 
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do ponto de vista qualitativo parece náo 
haver diferenca significativa entre as taxas 
de acerto de um e de outro. Portanto, 
este set-viso, se for executado por enfer- 
meiras, manterá o mesmo padráo de 
qualidade por um custo menor. 

No mes de outubro de 1982, 
4 699 pacientes passaram pelo serviso de 
triagem médica, representando urna mé- 
dia de 261 atendimentos diarios. 0 custo 
por triagem médica, atualizado para julho 
de 1985, foi de $Cr 1 660 ($US 0,28). Se 
esse serviso houvesse sido executado só 
por enfermeiras, cada triagem teria cus- 
tado $Cr 715 ($US O,l9), se feita por 
duas enfermeiras; $Cr 1 072 (SUS 0,18), 
se por tres; e $Cr 1 430 @US 0,24), se 
por quatro. Considerando esta última 
proposi@o, as triagens teriam custado 
14, OO % menos do que num serviso man- 
tido somente por médicos. Ressaltando- 
se que com duas enfermeiras executando 
essa tarefa ter-se-iam, por dia, 16 horas 
de trabalho; com tres, 24 horas e com 
quatro, 32 horas. Parece evidente que 
haveria melhora no nível de atendi- 
mento . 

É importante salientar que a 
forma@0 do médico o prepara para o de- 
sempenho de outras tarefas, tais como 
diagnóstico e tratamento de pacientes. 
Em geral, após sua graduagáo, o médico 
passa ainda dois ou tres anos em residên- 
cia para se especializar em determinada 
área, a fim de exercer um trabalho espe- 
cífico. Portanto, isso leva a crer que está 
havendo um desperdício ou mal apro- 
veitamento de suas habilidades ao uti- 
M-lo para o servigo de triagem. 

Já a enfermeira, em sua for- 
masáo, aprende a dar assistência aos pa- 
cientes, preocupando-se também com a 

infra-estrutura que a cerca, neste caso 0 
serviso. Administra@0 é urna das maté- 
rias que faz parte de seu curriculum de 
graduasáo, em que aprende a atender 
aos pacientes de forma adequada tendo 
em vista a manuten@o da ordem do ser- 
viso. Também aprende a cumprir horá- 
rios, daí ser habitual sua permanencia no 
serviso no horário que lhe cabe, o que 
nem sempre acontece com os médicos. 

Em termos operacionais, por- 
tanto, um servigo de triagem deverá fun- 
cionar melhor quando realizado por en- 
fermeiras, por ter ela melhor visáo de 
conjunto. Além disso, sua competência 
para exercer essa fun@o, em termos de 
acertos, já foi comprovada. 

Com base em um levanta- 
mento realizado em 1982, verifica-se que 
quatro médicos, representando 16 horas 
por dia (de acorde com seus contratos 
eles têm de prestar quatro horas de ser- 
viso, cinco dias por semana), executando 
a triagem, dispendem, em média, três 
minutos e 41 segundos por paciente. Se 
essa triagem fosse feita por duas enfer- 
meiras (representando as mesmas 16 ho- 
ras diárias), o tempo gasto por triagem 
seria igualmente de tres minutos e 41 se- 
gundos. Se o mesmo número de pacien- 
tes fosse atendido por tres enfermeiras, o 
tempo gasto por triagem seria de cinco 
minutos e 31 segundos e, se por quatro 
enfermeiras, sete minutos e 2 1 segundos. 
Esse maior tempo dispendido com cada 
paciente leva a crer que haveria urna 
melhora no padrão de atendimento. 

Ressalte-se que esta área do 
ambulatório é destinada aos pacientes 
que procuram o hospital pela primeira 
vez, donde ser importante dar-lhes um 
bom atendimento - em ambiente pró- 
prio, Le., em sala com porta fechada, 
sentado, tendo um profissional que o 
ousa e olhe para ele denotando interesse 
em ouví-lo, dando-lhe tempo para expor 
os motivos que 0 levaram a procurar 0 



servigo. Somente assim ele se sentirá bem 
atendido. 

Quanto aos pacientes que 
faltaram à consulta marcada ou que a an- 
teciparam, é preciso saber nao apenas os 
motivos que 0 levaram a procurar con- 
sulta médica em outra área que nao a do 
especialista a que tem direito, mas tam- 
bém os que o levaram a faltar ou a anteci- 
par a consulta. Muitas variáveis poderáo 
estar intervindo em tais comportamen- 
tos, grande parte delas passíveis de so- 
lu@o . 

A enfermeira vê o paciente 
como um elemento dentro do contexto 
ambulatoria1 e hospitalar, daí procurar 
solucionar o problema, seja ele de ordem 
assistencial ou administrativa. Ela vê o 
paciente como um todo, e procura re- 
solver os problemas que possam prejudi- 
car a assistência a Ihe ser dada. AIEm de 
se cientificar dos motivos que o levaram a 
procurar o serviso, procura saber em que 
condi@es ele deverá aguardar a consulta 
médica, se sentado ou se deitado na sala 
de repouso; se precisa antecipar sua con- 
sulta médica seja por dor, desconforto 
físico ou deficiência física ou psíquica; se 
deve marcar nova consulta ou procurar 
outros serviSos; se tem exame para fater, 
etc., inclusive se sofre de algum problema 
que possa constituir bloqueio para sua 
comunicaSao com membros da equipe 
de saúde (por exemplo: fome). Enfrm, a 
enfermeira procura dar o atendimento 
levando em conta as necessidades reais e 
o que o serviso pode oferecer. 

Os autores deste trabalho 
oferecem duas sugestóes: que o servico 
de triagem seja executado por quatro en- 
fermeiras (32 horas por dia) e que os qua- 
tro médicos que ora exercem atividades 
de triagem sejam melhor aproveitados 
em outra área quer no primeiro atendi- 
mento de Clínica Médica, ampliando sua 
capacidade de atendimento (por ser urna 
das áreas que mais dispensa pacientes), 
quer em outro primeiro atendimento, de 

acorde com sua especialidade. 0 atendi- 
mento de casos de urgência seria feito por 
um médico de Clínica Médica, solicitado 
sempre que necessário, e que estaria à 
disposi@o deste serviSo. Ou, então, que 
0 servil0 seja feito por quatro enfermeiras 
e um médico de clínica geral sendo que 
este nao se encarregaria das triagens 
mas sim, consultaria aqueles pacientes 
com patologias menos complexas, elimi- 
nando a necessidade de encaminhá-los a 
outras áreas, já que, em muitas áreas, os 
pacientes têm de aguardar muito tempo 
pela consulta devido à sobrecarga exis- 
tente. Se esta medida for adotada, have- 
ria maior racionalizaSao do servigo em 
benefício dos pacientes e dos próprios 
profissionais. Sugere-se, finalmente, que 
todo o servico de triagem antes da con- 
sulta, seja feito por enfermeira. 

RE SUMO 
Quem executa a sele@o pré- 

via dos pacientes para consulta médica 
em áreas especializadas de servisos de 
ambulatório é o médico. Considerando a 
formacao da enfermeira e julgando-a 
com capacidade para exercer esse tipo de 
atividade, os autores fizeram um estudo 
comparativo entre triagens feitas por 
médicos e por enfermeiras de pacientes 
para consulta, verificando-se a eficácia e 
eficiência desse trabalho quando execu- 
tado por enfermeiras. A popula@o do es- 
tudo constituiu-se de três enfermeiras, 
quatro médicos e 572 pacientes que pro- 
curaram um hospital-escola em Ribeirão 
Preto, Sao Paulo, Brasil. A triagem do 



paciente foi feita inicialmente pela enfer- 
meira e depois pelo médico. Ao término 
da pesquisa os autores concluiram que 
um serviso de triagem, quando execu- 
tado por enfermeiras, é tão eficaz (em 
termos de selecão) quanto ao feito por 
um médico, porém mais eficiente (em 
termos de custo). 0 
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S UMMARY 

PATIENT SCREENING 
BY PHYSICIANS 
AND NURSES 

The screening of patients to be 
seen by physicians in specialized areas of am- 
bulatory wards is done by the physician. In 
view of the training received by nurses, and 
considering them capable of performing this 
task, the authors made a comparative study 
of patient screenings by physicians and nurses 
in order to establish the effectiveness and ef- 
ficiency of that work when done by nurses. 
The study population consisted of three 
nurses, four physicians, and 572 patients at a 
teaching hospital at Ribeiráo Preto, Sao 
Paulo, Brasil. The patient screening was done 
first by a nurse and then by a physician. On 
completion of the research the authors con- 
cluded that screening by nurses is as effective 
(in terms of selection) as screening by physi- 
cians, but also more effrcient (in terms of 
cost). 




