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RESUMO
A organização do fluxo de atendimento de emergência é um dos grandes desafios para as
instituições de saúde. Os sistemas de classificação de risco auxiliam os enfermeiros na
priorização do atendimento dos pacientes com maior risco, que podem ter sua condição de
saúde agravada durante a espera. Avaliar o desempenho de um sistema de classificação de risco
institucional para pacientes com infarto agudo do miocárdio permite conhecer a sua capacidade
para estabelecer adequadamente a prioridade de atendimento. Objetivos: Determinar a
sensibilidade e especificidade de um sistema institucional de classificação de risco para infarto
agudo do miocárdio em pacientes com dor torácica; verificar associações entre as variáveis
sociodemográficas com o desempenho do sistema na priorização desses pacientes. Método:
Estudo observacional em um hospital de cardiologia. A estimativa da sensibilidade foi avaliada
pela capacidade do sistema em classificar nas categorias de maior prioridade (vermelha e
amarela) os pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A estimativa da
especificidade foi avaliada pela capacidade do sistema em classificar com baixa prioridade
(verde e azul) os pacientes sem infarto agudo do miocárdio. O padrão de referência foi o registro
médico de infarto agudo do miocárdio. Resultados: A amostra foi constituída por 3.032 eventos
de classificação de risco, sendo 1.534 (50,6%) do sexo masculino; idade média de 57,9 (DP
15,1) anos;146 (4,8%) eventos de infarto agudo do miocárdio. A sensibilidade do sistema foi
de 73,3% (IC 65,2% - 80,1%) e a especificidade de 61,3% (IC 59,4% - 63,0%). O desempenho
do sistema foi pior com o aumento da idade dos pacientes (p<0,001); melhor com prioridades
mais elevadas (p<0,001) e na presença de supra desnivelamento de segmento ST (p<0,001).
Conclusão: O sistema institucional de classificação de risco teve bom desempenho na avaliação
de pacientes com queixa de dor torácica por otimizar o atendimento de pacientes com infarto
agudo do miocárdio, embora haja espaço para melhoria de desempenho do sistema
considerando o aumento do valor de sensibilidade e identificação dos falsos negativos.
PALAVRAS-CHAVE: Triagem. Sensibilidade e Especificidade. Infarto do Miocárdio.
Enfermagem em Emergência.

Vilanova VC. Sensitivity and specificity of a risk classification system for acute myocardial
infarction in patients with chest pain [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2018.

ABSTRACT
The organization of the flow of emergency care is one of the great challenges for health
institutions. Risk classification systems assist nurses in prioritizing the care of patients at higher
risk, who may have their health condition aggravated during waiting. Evaluating the
performance of an institutional risk classification system for patients with acute myocardial
infarction allows to know their capacity to adequately establish the priority of care. Objectives:
To determine the sensitivity and specificity of an institutional system of classification of risk
for acute myocardial infarction in patients with chest pain; to verify associations between the
sociodemographic variables with the performance of the system in the prioritization of these
patients. Method: Observational study in a cardiology hospital. Sensitivity estimation was
assessed based on the ability of the system to classify patients with a diagnosis of acute
myocardial infarction into the highest priority categories (red and yellow). Estimating
specificity was assessed based on the ability of the system to classify patients without acute
myocardial infarction with low priority (green and blue). The gold standard was the medical
record of acute myocardial infarction. Results: The sample consisted of 3,032 risk classification
events, of which 1,534 (50.6%) were male; mean age of 57.9 (SD 15.1) years, 146 (4.8%) events
of acute myocardial infarction. The sensitivity of the system was 73.3% (CI 65.2% - 80.1%)
and the specificity was 61.3% (CI 59.4% - 63.0%). System performance was worse with
increasing patient age (p <0.001); with higher priorities (p <0.001) and in the presence of STsegment elevation (p <0.001). Conclusion: The institutional system of risk classification
performed well in the evaluation of patients with chest pain for optimizing the care of patients
with acute myocardial infarction, although there is space for improvement of the system
performance considering the increase of sensitivity and identification of false negatives.
KEYWORDS: Triage. Sensitivity and Specificity. Myocardial Infarction. Emergency Nursing.
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1 INTRODUÇÃO
A necessidade de organização do fluxo de atendimento de emergência é um dos grandes
desafios para as instituições de saúde. O planejamento desse atendimento deve considerar a
prioridade clínica e a possibilidade de agravamento das condições de saúde dos pacientes por
conta dos tempos de espera e superlotação dos serviços de emergência (1, 2). Os sistemas de
triagem nos serviços de emergência estabelecem um processo de trabalho sistematizado e
estruturado para o atendimento dos pacientes. Essa sistematização considera diferentes graus
de necessidades dos indivíduos, reduzindo mortes evitáveis por priorizar o atendimento dos
pacientes com maior risco, que podem ter sua condição de saúde agravada durante a espera pelo
atendimento (3).
Os serviços de emergência têm adotado sistemas de triagem criados e disseminados para
uso em diversos países (4-7) ou desenvolvem seus próprios sistemas de triagem, que passaremos
a designar de sistemas institucionais de triagem.
O termo “triagem”, originado do francês “trier”, tem sido utilizado na área da saúde para
se referir a atividade de “ordenar”, “alocar”, “selecionar” pacientes que necessitem de
atendimento precoce (8). No Brasil, o termo mais utilizado é classificação de risco (CR) devido
as referências que estabelecem diretrizes para organização do fluxo de atendimento de
emergência (2, 3).
A avaliação do paciente por meio da CR pode ser realizada em diferentes cenários no
serviço de emergência: atendimento por telefone
atendimento médico inicial

(11)

(9)

, atendimento pré-hospitalar

(10)

,

e, mais comumente em serviços hospitalares de emergência.

Nesse serviço, a triagem refere-se aos métodos usados para avaliar a gravidade de lesões ou
doenças, considerando um curto período de tempo desde a chegada do paciente, a atribuição de
prioridades de atendimento e, caso necessário, a transferência de pacientes para locais
apropriados para o atendimento e/ou tratamento (12).
Na década de 1990 foi desenvolvido o primeiro sistema de triagem na Austrália: o
Australasian Triage System (ATS)

(4)

e surgiram os principais protocolos difundidos

atualmente: o Manchester Triage System (MTS)

(5)

, em 1997 no Reino Unido; em 1999; o

Americano: Emergency Severity Index (ESI) (6); e o Canadense: Canadian Triage Acuity Scale
(CTAS)

(7)

. Esses sistemas utilizam diferentes fatores para o estabelecimento de prioridades

clínicas, por exemplo, queixa ou situação de apresentação do paciente e algoritmos focados nos
tempos de espera ou na necessidade de recursos para o atendimento (13, 14).
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A CR tem efeito positivo no fluxo dos pacientes no serviço de emergência por priorizar o
atendimento dos indivíduos com maior risco de piora da condição de saúde

(15)

. Além disso,

avaliar o paciente no momento da chegada no serviço pode potencializar a atenção ao cuidado
no serviço de emergência, através da abordagem das queixas do paciente e ao informa-lo sobre
o tempo de espera para atendimento (3).
No Brasil, a CR é atividade privativa do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem
(16)

. Para executar a CR o enfermeiro deverá ter conhecimentos e habilidades que garantam

rigor técnico-científico, considerando o contexto do processo de enfermagem e atendendo às
demandas previstas na regulamentação profissional e políticas do Ministério da Saúde (16- 19).
Não há padronização de sistema de CR para estabelecimento de fluxo de entrada em
serviços de emergência no Brasil. Recomenda-se a utilização de um sistema que estabeleça
prioridades de atendimento e acolhimento de pacientes. É sugerida a utilização de eixos e áreas
que evidenciem os níveis de risco dos pacientes por meio de escala de prioridades clínicas
indicadas por cores e por meio do trabalho de equipe multiprofissional

(2, 3)

. Cabe, portanto, a

cada instituição escolher qual sistema será utilizado de acordo com a sua realidade e perfis de
pacientes (2, 3, 16, 20).
O MTS, principal sistema de triagem de direito privado empregado mundialmente, é
utilizado no Brasil desde 2007 e está presente em 21 estados brasileiros. Foi implantado a partir
de treinamentos do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco e instituições credenciadas para
utilização e capacitação de instituições no país (14, 21). No MTS o mecanismo de entrada é uma
situação pré-definida a partir de 53 fluxogramas, utilizados para situações rotineiras e para
situações de múltiplas vítimas. De acordo com a resposta apresentada pelo indivíduo, o
fluxograma leva a um resultado e o paciente é classificado em prioridades clínicas, que
delimitam os tempos de espera para o atendimento médico (14). Apesar de o MTS ser o sistema
de triagem mais disseminado no Brasil, algumas instituições têm optado pela construção de
sistemas de triagem informais para atender às suas necessidades

(22-24)

. Tais sistemas serão

considerados como aqueles que foram desenvolvidos institucionalmente, de acordo com as
peculiaridades de cada serviço ou população a que se destinam.
Em um serviço estadual de saúde em São Paulo, especializado em cardiologia, optou-se
pela criação de um sistema de CR que considerasse as necessidades dos pacientes com
comprometimento de saúde do sistema cardiovascular, devido as características específicas
desse grupo de pacientes (Anexo 1). A construção do sistema de classificação de risco do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SCR-IDPC) teve como referência os protocolos de
triagem existentes

(4-7)

, as recomendações do Ministério da Saúde

(1, 3)

e opiniões de
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especialistas. A principal motivação para a criação do SCR- IDPC foi a preocupação dos
profissionais de saúde com os pacientes com queixa de dor torácica que procuravam o prontosocorro (PS), considerando a potencialidade desses pacientes precisarem de atendimento
prioritário e a existência de serviço especializado em hemodinâmica na instituição.
A dor torácica é o principal sintoma de doença cardíaca nos serviços de emergência (25) e
por isso deve ser reconhecida e caracterizada como prioridade pela equipe de saúde (26). A dor
torácica de ocorrência tipicamente relacionada a doença cardíaca isquêmica, denominada de
dor torácica típica, é caracterizada por dor em opressão em região precordial que irradia para
braço esquerdo, direito, região dorsal, cervical e ou mandíbula. Pode ou não estar associada à
sudorese, náusea, vômitos e dor abdominal e geralmente tem duração de até 20 minutos (25). A
dor torácica típica diferencia-se da dor na região torácica por outras causas (dor torácica de
ocorrência tipicamente não relacionada a doença cardíaca isquêmica) e por isso deve ser de
clara identificação pelos os profissionais de saúde (26- 28).
A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é uma doença frequente nos serviços de
emergência, responsável pela maioria dos eventos fatais de causas cardiovasculares

(26, 29)

.

Estima-se que 16,5 milhões de americanos com 20 ou mais anos de idade têm doença
coronariana (30), com diminuição da mortalidade atribuída ao avanço de recursos terapêuticos e
melhora de acesso à informação pela população (31).
A SCA compreende manifestações distintas que consideram uma série de achados, entre
eles a dor torácica, que resulta em desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Indivíduos
do sexo feminino, idosos e diabéticos frequentemente apresentam sintomas atípicos de SCA, o
que dificulta a identificação dessa comorbidade (32).
Além das características do próprio paciente, condições dos serviços de saúde podem
dificultar a correta identificação da origem da dor torácica, colocando em risco o adequado
atendimento ao paciente que chega no PS com SCA. Alguns serviços de emergência, têm
estimulado a criação de protocolos especializados para indivíduos com queixa de dor torácica,
com o objetivo de diminuir o tempo para atendimento e melhorar o fluxo de atendimento desses
pacientes (27, 28).
A SCA possui três apresentações clínicas distintas: angina instável (AI), infarto agudo do
miocárdio sem elevação do segmento ST (IAM sem SST) ou infarto agudo do miocárdio com
elevação do segmento ST (IAM com SST). Nas diferentes apresentações clínicas da SCA há a
formação de placa aterosclerótica nas artérias coronárias, que ao se romperem expõem o
endotélio arterial aos elementos trombogênicos da luz do vaso sanguíneo, iniciando a cascata
de coagulação (33).
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Conforme dados da American Hert Association (AHA) a prevalência de diagnóstico
médico de IAM é de 10% a 15%, considerando os motivos de internação em unidades
coronarianas para definição diagnóstica (30). Dentre as apresentações de SCA, indivíduos com
IAM possuem mais desfechos de morte, e maior número de complicações relacionados a
choque cardiogênico e sangramento (33).
Considerando essas informações, optou-se para fins deste estudo, em avaliar o desempenho
do SCR-IDPC para pacientes que chegam com dor torácica com relação ao diagnóstico médico
de IAM considerando que os desfechos medidos são comparáveis nas diferentes apresentações
clínicas do IAM (30, 33).
No momento em que um indivíduo com dor torácica de origem cardíaca é admitido no PS,
o primeiro desafio é assegurar a capacidade do serviço para estabelecer a prioridade de
atendimento adequada, e o enfermeiro tem papel importante nessa avaliação. Essa situação é
criticamente dependente do tempo, e instituições que possuem um protocolo específico para
priorizar os pacientes com dor torácica estabelecem o fluxo diferenciado desses pacientes no
momento da admissão na instituição, por meio da triagem (34-36).
O processo de interpretação presente na aplicação do sistema de classificação de risco
inclui grau de incerteza que depende de juízo crítico do enfermeiro (16, 18, 37). Ao utilizar o SCRIDPC no atendimento a pacientes com queixa de dor torácica com relação ao IAM, a decisão
final do enfermeiro tem quatro possibilidades: o teste 1) ser positivo (classificar em alta
prioridade) quando a prioridade é alta; 2) ser positivo (classificar em alta prioridade) quando a
prioridade é baixa; 3) ser negativo (classificar em baixa prioridade) quando a prioridade é baixa;
e 4) ser negativo (classificar em baixa prioridade) quando a prioridade é alta. Esse último é o
de pior resultado, pois significa que a prioridade atribuída foi inferior à necessidade real do
paciente.
Mesmo não sendo um teste diagnóstico para a identificação de doenças (38, 39), os sistemas
de CR têm sido frequentemente avaliados a partir das sensibilidade e especificidade, para
diferentes desfechos

(12, 22- 24, 34, 35, 37)

. Um sistema de CR deve ser, na medida do possível,

específico para a população que a ele será submetida e ao mesmo tempo sensível o suficiente
para administrar a demanda do serviço de saúde (23, 34, 35).
A sensibilidade de um teste é a proporção de indivíduos com teste positivo na presença de
doença, isto é, a capacidade de um teste em detectar a doença quando essa está presente. A
especificidade é a proporção de indivíduos com teste negativo na ausência de doença, isto é, a
capacidade do teste em afastar a possibilidade de doença quando essa está ausente (38, 39).

19

INTRODUÇÃO

Até o momento desconhecemos estudos que tenham verificado o desempenho do sistema
do SCR- IDPC para avaliar indivíduos que chegam com dor torácica no PS na instituição
mencionada e que têm o diagnóstico médico de IAM. A monitorização do desempenho do SCRIDPC para os pacientes que chegam com dor torácica e que tem IAM permitirá otimizar a sua
utilização e comparar os resultados com cenários semelhantes.
Diante do exposto, a pergunta de pesquisa que orientou este estudo foi: Qual a sensibilidade
e especificidade de um sistema institucional de classificação de risco para IAM em pacientes
com dor torácica?
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OBJETIVOS

2 OBJETIVOS
 Determinar a sensibilidade e especificidade de um sistema institucional de
classificação de risco para infarto agudo do miocárdio em pacientes com dor
torácica;
 Verificar associações entre variáveis sociodemográficas (sexo e idade) com o
desempenho do sistema (classificação correta ou incorreta) na priorização
desses pacientes;
 Verificar associações entre prioridades clínicas selecionadas para atendimento
e variáveis sociodemográficas (escolaridade, vínculo conjugal e cor/raça) para
pacientes com infarto agudo do miocárdio;
 Verificar associações entre prioridades clínicas selecionadas para atendimento
e variáveis clínicas (tempo para classificação, pressão arterial sistólica, pressão
arterial diastólica, frequência cardíaca e tempo de permanência hospitalar) para
pacientes com infarto agudo do miocárdio.
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3 MÉTODOS
Estudo observacional, transversal, com coleta de dados retrospectiva.

3.1 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) que é um
serviço terciário de referência na área de cardiologia no Estado de São Paulo, criado em 1954
pela Lei n° 2552 de 13/01/54, na Secretaria da Saúde Pública e da Assistência Social. Oferece
378 leitos de internação, incluindo 11 leitos no PS e 36 na unidade de retaguarda do PS (40).
A instituição tem por finalidade a prestação de assistência médico-hospitalar, em regime
ambulatorial, de emergência e de internação na área cardiovascular. Entre as atividades
realizadas na instituição, podemos citar: realização de exames diagnósticos e terapêuticos,
transplantes cardíacos e renais; investigação e pesquisa, incluindo o desenvolvimento de novas
tecnologias, equipamentos, procedimentos, práticas e drogas; promoção de ensino de interesse
em saúde pública em cardiologia e cirurgia cardiovascular e nas áreas de enfermagem,
assistência social, psicologia, nutrição, educação física, farmácia, odontologia e fisioterapia (40).
O PS é não-referenciado e recebe pacientes com diversas condições clínicas, sendo as
condições cardiológicas, às de maior prevalência. No ano de 2016 foram realizados 34.786
atendimentos de CR no PS, de acordo com o sistema informatizado do SCR-IDPC. Desse total,
6.551 (18,8%) eventos de CR foram de pacientes com queixa de dor torácica.

3.1.1 Sistema de classificação de risco
O PS utiliza o SCR-IDPC desde 2009 no período diurno (7 às 19 horas) e, desde o ano de
2014 nas 24 horas do dia. É realizado com apoio de sistema eletrônico. Foi desenvolvido pela
chefia médica do PS, a partir da experiência de atendimentos de urgência e emergência,
considerando opiniões de especialistas e literatura na área de cardiologia. No entanto,
desconhecemos publicações de análise de desempenho desse sistema.
O atendimento do paciente no PS ocorre da seguinte forma: ao chegar na instituição o
indivíduo identifica-se na recepção do PS com documento com foto, realiza cadastro de dados
de identificação, abertura de ficha de atendimento e aguarda a avaliação pelo enfermeiro da CR
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(Anexo 1). Os pacientes referenciados de outras instituições ou dos ambulatórios e serviços
diagnósticos da própria instituição são avaliados por um médico responsável que recebe o
paciente e avalia a prioridade para o atendimento. Caso o médico responsável considere
adequado, o paciente retorna para a recepção e aguarda a CR.
O SCR-IDPC é realizado por um enfermeiro que faz o atendimento do indivíduo em até
dez minutos depois da abertura de ficha na recepção. Por meio de um sistema eletrônico há
inclusão dos dados do atendimento: condição clínica ou queixa referida pelo indivíduo, registro
de sinais vitais de acordo com a condição clínica ou queixa referida e a priorização do
atendimento do paciente, segundo o julgamento do enfermeiro. Associados aos registros
eletrônicos, o enfermeiro realiza o registro da condição clínica ou queixa referida e sinais vitais
manualmente dando sequência ao atendimento do paciente.
Há treinamentos para reconhecimento de fluxo para todos os profissionais que interagem
com o sistema de classificação: equipe de enfermagem, médicos, recepção e segurança. Aos
enfermeiros admitidos na instituição é oferecido treinamento para o SCR- IDPC por um período
de cerca de sete dias, realizado sob supervisão de um enfermeiro com mais experiência no uso
do sistema.
O SCR-IDPC agrupa os pacientes em função da probabilidade de requererem avaliação
médica ou intervenções com determinados níveis de urgência. A avaliação é feita com base na
queixa principal ou situação de apresentação do paciente identificada pelo enfermeiro. O
resultado da aplicação do sistema é a atribuição de cores representando quatro níveis de
prioridades clínicas conforme o quadro a seguir: (Quadro 1)
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• Pressão Arterial Sistólica > 200 mmHg;
• Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg;
• Pressão Arterial Diastólica > 120
mmHg;
• Saturação de oxigênio entre 80 e 90%;
• Dor torácica aguda (início nos últimos
sete dias), mas sem dor no momento
da consulta, porém presente há menos
de 48 horas;
• Temperatura axilar > 38º C;
• Glicemia capilar < 50 ou > 300 mg/dL;
• Idade < 2 anos, mesmo sem os dados
acima;
• Pré-síncope ou síncope há menos de 48
horas;
• Acamados.

• Parada cardiorrespiratória;
• Sinais de choque;
• Dor torácica aguda (início até sete dias)
ou crônica no momento da consulta;
• Irresponsivo;
• Saturação de oxigênio < 80%;
• Frequência respiratória < 10 ou > 32
irm;
• Cefaleia intensa no momento do
atendimento;
• Rebaixamento do nível de consciência
(Escala de Coma de Glasgow ≤ 8);
• Traumatismo cranioencefálico;
• Palidez acentuada;
• Cianose central;
• Sudorese profusa;
• Frequência cardíaca < 50 ou > 150 bpm;
• Pressão arterial inaudível;
• Agitação psicomotora;
• Epistaxe no momento do atendimento;
• Dor intensa diferente da dor torácica;
• Agressividade;
• Receptor de coração.

• Pressão arterial > 140 x 90 mmHg com
queixas relacionadas, mas não
presente nas classificações vermelho e
amarelo;
• Dor torácica aguda (início nos últimos
sete dias) mas sem dor nas últimas 48
horas;
• Dor torácica em pontada, localizada,
que piora com a respiração profunda;
• Síncope há mais de 48 horas;
• História de melena ou hematêmese,
mas com sinais vitais normais;
• Frequência cardíaca entre 130 e 150
bpm.

Não- urgente
(verde)

• Sinais vitais normais e sem queixas;
• Encaminhado do ambulatório para
sem
porém,
exames,
verificar
apresentar sintomas e com sinais vitais
normais;
• Encaminhado ao PS para reavaliação;
• Orientado por outros serviços para
tratamento nesse hospital;
• Veio para trocar receita de
ambulatório;
• Veio para verificar a pressão arterial;
• Sintomas existentes há mais de um
mês;
• Perdeu consulta no ambulatório;
• Encaminhado do ambulatório para
internação por não haver vaga na
enfermaria e com sinais vitais normais;
• Sinais vitais normais e queixa há menos
de um mês.

Não configura atendimento de PS
(azul)

*°C- graus Celsius; bpm- batimentos por minuto; irm- incursões respiratórias por minuto; mg/dL- miligramas por decilitro; mmHg- milímetros de mercúrio; PS- Pronto-socorro.

Urgência
(amarelo)

Imediato
(vermelho)

PRIORIDADE CLÍNICA DE ATENDIMENTO

Quadro 1 – Fatores determinantes segundo as prioridades clínicas de atendimento do SCR- IDPC. São Paulo, 2016.
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Os pacientes classificados na prioridade clínica mais elevada (vermelho) terão atendimento
médico imediato. Os que são classificados nas prioridades clínicas amarela e verde têm
necessidade de atendimento urgente e pouco urgente com tempos de espera para o atendimento
médico de 15 e 60 minutos, respectivamente. Os pacientes classificados na cor azul são
atendidos pelo médico de acordo com a ordem chegada e não possuem tempo pré-determinado
para o atendimento, pois considera-se que o atendimento não é de emergência.

3.2 AMOSTRA
Foi realizada amostra consecutiva de prontuários de pacientes com idade maior ou igual a
18 anos, que foram submetidos ao SCR-IDPC, com queixa de dor torácica, no período de 1 de
janeiro a 30 de junho de 2016, classificados em qualquer categoria de prioridade clínica de
atendimento. O único critério de exclusão foi a impossibilidade de identificar o diagnóstico
médico.
O período foi estabelecido em função da viabilidade para a coleta dos dados no tempo
previsto para a finalização do estudo. Com esses critérios foram identificados 3.301 eventos de
CR. Em 269 eventos não foi possível identificar o diagnóstico médico, razão pela qual esses
eventos foram excluídos da amostra. A Figura 1 é um diagrama que representa o fluxo de
seleção da amostra.
Figura 1 – Seleção da amostra do estudo conforme critérios de inclusão e exclusão. São Paulo, 2016

CR- classificação de risco; n- amostra; IAM- Infarto Agudo do Miocárdio
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3.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola
de Enfermagem na Universidade de São Paulo (EEUSP) e para o CEP do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia (IDPC), onde os dados foram coletados. O estudo seguiu as
recomendações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Os dois Comitês de Ética em Pesquisa dispensaram a aplicação do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), com o comprometimento do pesquisador quanto à
confidencialidade na manipulação dos prontuários e informações. O estudo foi aprovado pelo
CEP- EEUSP, CAAE: 65139317.8.0000.5392 em 17 de março de 2017 (Anexo 2) e pelo CEPIDPC, CAAE: 65139317.8.3001.5462 em 4 de abril de 2017 (Anexo 3).

3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO
3.4.1 Variáveis sociodemográficas
• Sexo - variável categórica dicotômica: masculino ou feminino. Dado coletado do SCRIDPC.
• Idade - variável numérica discreta, considerada em anos completos. Dado coletado do
SCR-IDPC, preenchida na admissão do paciente no PS.
• Escolaridade - variável categórica nominal. Dado coletado do histórico de enfermagem,
categorizado para análise em: não alfabetizado, ensino fundamental incompleto, ensino
fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino
superior incompleto e ensino superior completo.
• Vínculo conjugal - variável categórica nominal. Dado coletado do histórico de
enfermagem. Informado pelo paciente ou familiar no momento da internação, conforme
vínculo conjugal no momento da abertura da ficha de atendimento do PS.
• Cor/raça - variável categórica nominal. Informado pelo paciente ou familiar* no
momento da internação. Dado coletado do histórico de enfermagem e posteriormente
*

A informação correspondente à cor/ raça é de escolha referendada e será coletada conforme informada pelo
paciente ou familiar ao profissional que realizou o preenchimento do histórico de enfermagem.
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categorizado conforme preconizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE): branca, preta, amarela, parda ou indígena (41).

3.4.2 Variáveis clínicas
• Tipo de demanda - variável categórica dicotômica. Categorizado segundo a forma de
admissão no PS: demanda espontânea ou transferência (ambulatórios ou outras
instituições). Dado coletado do histórico de enfermagem.
• Motivo de procura do serviço - variável categórica nominal. Representado por relato
verbal do paciente de caracterização de dor torácica, ou observação do enfermeiro da
CR. Dado coletado da ficha de atendimento do PS, conforme descrito pelo enfermeiro
na ficha de atendimento do PS ou conforme descrito pelo enfermeiro no SCR-IDPC.
• Tempo de espera para classificação - variável numérica contínua. Considerada em
minutos. Corresponde ao intervalo de tempo entre a hora de abertura da ficha de
atendimento na recepção do PS e a hora de atendimento do enfermeiro do SCR-IDPC.
O intervalo foi calculado pelo pesquisador.
• Prioridade clínica atribuída - variável categórica ordinal. Representada pela cor de
prioridade clínica de atendimento de acordo com a avaliação clínica do enfermeiro:
vermelha, amarela, verde ou azul, sendo a vermelha a mais alta e a azul a mais baixa.
Dado coletado do SCR-IDPC.
• Fator determinante da prioridade clínica atribuída - variável categórica nominal. Item
do SCR-IDPC que fundamentou a seleção da prioridade de atendimento estabelecida
pelo enfermeiro de acordo com o seguimento do protocolo informatizado. Dado
coletado do SCR-IDPC.
• Pressão arterial sistêmica (PA) na classificação de risco* - variável numérica discreta.
Valor verificado pelo enfermeiro no momento da classificação de risco. Foram
considerados normotensos pacientes com pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 90 e ≤ 140
milímetros de mercúrio (mmHg); hipotensos pacientes com PAS < 90 mmHg e
*

Os limites considerados para alterações de medidas clínicas foram os mesmos adotados pelo sistema de
classificação de risco institucional em estudo.
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hipertensos pacientes com PAS > 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) >
120 mmHg. Dado coletado da ficha de atendimento do PS.
• Frequência cardíaca (FC) na classificação de risco* – variável numérica discreta. Valor
verificado pelo enfermeiro no momento da classificação de risco. Foram considerados
normocárdicos pacientes com FC ≥ 50 e ≤ 130

batimentos por minuto (bpm);

bradicárdicos pacientes com FC < 50 bpm e taquicárdicos pacientes com FC > 130 bpm.
Dado coletado da ficha de atendimento do PS.
• Presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS) - variável categórica dicotômica: sim
ou não. Representada pelo registro médico de presença de HAS. Dado coletado da
evolução médica.
• Presença de diabetes mellitus (DM) - variável categórica dicotômica: sim ou não.
Representada pelo registro médico de presença de DM. Dado coletado da evolução
médica.
• Presença de dislipidemia - variável categórica dicotômica: sim ou não. Representada
pelo registro médico de presença de dislipidemia. Dado coletado da evolução médica.
• Presença de tabagismo- variável categórica dicotômica: sim ou não. Representada pelo
registro médico de presença de tabagismo atual. Dado coletado da evolução médica.
• Presença de supra desnivelamento de segmento ST- variável categórica dicotômica: sim
ou não. Dado coletado do registro médico de descrição do ECG na evolução médica.
• Registro de cintilografia miocárdica de perfusão - variável categórica dicotômica: sim
ou não. Representado pelo registro médico de realização de exame de cintilografia do
miocárdio. Dado coletado da evolução médica.
• Registro de angiotomografia de coronárias - variável categórica dicotômica: sim ou não.
Representado pelo registro médico de realização de exame de angiotomografia de
coronárias. Dado coletado da evolução médica.

*

Os limites considerados para alterações de medidas clínicas foram os mesmos adotados pelo sistema de
classificação de risco institucional em estudo.
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• Registro de cinecoronariografia - variável categórica dicotômica: sim ou não.
Representado pelo registro médico de realização de exame de cinecoronariografia. Dado
coletado da evolução médica.
• Registro de intervenção coronária percutânea (ICP) - variável categórica dicotômica:
sim ou não. Representado pelo registro médico de realização de ICP. Dado coletado da
evolução médica.
• Diagnóstico médico - variável categórica nominal. Representada pelo registro de doença
conforme descrito pelo médico. Dado coletado do resumo de alta hospitalar.
• Tempo de permanência hospitalar - variável numérica contínua. Período de permanência
na instituição contado a partir da data de abertura de ficha até o registro de saída da
instituição no resumo de alta hospitalar. Representado em dias completos.

• Motivo de saída da instituição - variável categórica nominal. Dado coletado do resumo
de alta hospitalar e categorizado: alta hospitalar, transferência, evasão ou óbito.

3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS
De posse das autorizações necessárias foi iniciada a coleta de dados, que pôde ser dividida
em duas etapas: identificação da sub-amostra do estudo e extração dos dados. A sub-amostra
do estudo foi composta pelos eventos de CR cujos pacientes receberam o diagnóstico médico
de IAM durante a permanência na instituição depois de passarem pela CR.
Como no local do estudo, os registros clínicos não estão informatizados, os pacientes que
tiveram IAM na internação correspondente à CR da amostra foram identificados por meio de
consulta direta dos prontuários e fichas de PS. Com a inviabilidade de consultar os 3.301
prontuários e fichas da amostra total, optou-se por rastrear os possíveis eventos de IAM a partir
dos motivos de internação que ficam registrados eletronicamente junto ao Serviço de Arquivo
Médico e Estatística (SAME) do IDPC. Foram assim considerados os seguintes motivos de
internação como sugestivos de IAM: tratamento de infarto agudo do miocárdio, tratamento de
síndrome coronariana aguda, tratamento de cardiopatia isquêmica crônica, revascularização do
miocárdio com uso de circulação extracorpórea, tratamento de parada cardíaca com
ressuscitação.
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Dos 3.301 eventos identificou-se que em 629 havia o registro de um desses motivos de
internação. Os 629 prontuários foram solicitados ao SAME do IDPC. Desse total, 214 possuíam
diagnóstico médico registrado diferente de IAM e em 269 o diagnóstico de IAM não pôde ser
confirmado ou excluído de acordo com os motivos apresentados na Tabela 1. Dessa forma, a
amostra do estudo foi constituída por 3.032 eventos de CR e a sub-amostra de 146 eventos de
IAM.
Tabela 1 – Frequência de motivos de exclusão da amostra (N=269). São Paulo, 2016
MOTIVO DE EXCLUSÃO DE PRONTUÁRIOS

NÚMERO DE EVENTOS

Prontuário não localizado no SAME

219

Ficha de atendimento não localizada no prontuário

33

Sem registro médico do diagnóstico

17

N- Número de eventos; SAME- Serviço de Arquivo Médico e Estatística.

A extração dos dados dos 3.032 eventos de CR, foi realizada a partir das seguintes variáveis
do sistema informatizado do SCR- IDPC: sexo, idade, data da CR, hora de abertura da ficha de
atendimento, hora da CR, motivo de procura do serviço, prioridade clínica atribuída, fator
determinante da prioridade clínica atribuída e tempo para CR.
A sub-amostra do estudo (146 eventos de IAM), teve análise adicional a partir da análise
dos prontuários, utilizando o instrumento de coleta de dados (Apêndice A). Nessa etapa, foram
considerados os seguintes impressos e variáveis:
• Ficha de atendimento do PS (motivo de procura do serviço, PAS, FC);
• Histórico de enfermagem (escolaridade, vínculo conjugal, cor/raça, tipo de demanda);
• Evolução médica (presença de HAS, DM, dislipidemia, tabagismo, supra
desnivelamento de segmento ST, registro de cintilografia miocárdica de perfusão,
angiotomografia de coronárias, cinecoronariografia, ICP);
• Resumo de alta hospitalar (diagnóstico médico, tempo de permanência hospitalar e
motivo de saída da instituição).

Os dados foram coletados pelo pesquisador e registrados manualmente em instrumentos
em papel e posteriormente armazenados em uma planilha eletrônica no Microsoft Windows
Excel, 2010.
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados da coleta foram encaminhados a um estatístico do IDPC que usou o Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19, 2010 (42).
As análises descritivas dos dados foram feitas por frequências absolutas, porcentagens,
médias e desvio-padrão (DP).
As associações entre variáveis categóricas foram analisadas pelos testes de qui- quadrado
ou Exato de Fisher. As variáveis contínuas foram analisadas quanto a sua curva de distribuição
pelo teste de Shapiro-Wilk e, a partir dessa informação, foram considerados os seguintes testes
de associação: as variáveis com distribuição normal foram analisadas pelo teste t de Student; as
variáveis com distribuição assimétrica dos foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney ou
pelo teste de Kruskal- Wallis. Foram considerados os intervalos de confiança de 95%, portanto,
os p-valores menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
Para a análise da estimativa de sensibilidade e da especificidade do SCR-IDPC para
priorização de pacientes com queixa de dor torácica e IAM, a variável preditora foi o resultado
do teste e a variável desfecho a presença de IAM. Essas estimativas foram feitas a partir dos
resultados das variáveis “resultado do SCR-IDP” (positivo = vermelho ou amarelo / negativo =
verde ou azul) e “diagnóstico de IAM” (sim ou não), ambas dicotômicas, conforme
apresentados a seguir:
•

Sensibilidade: será estimada pela capacidade do SCR-IDPC de classificar nas cores
vermelha ou amarela (teste positivo) os eventos de IAM considerando o registro do
diagnóstico médico de IAM na evolução de alta hospitalar como referência.

•

Especificidade: será estimada pela capacidade do SCR- IDPC de classificar nas cores
verde ou azul (teste negativo) os eventos negativos para IAM.
A seleção das prioridades clínicas de cor vermelha ou amarela como “teste positivo”

decorreu das recomendações da AHA (26), que indicam realização precoce de eletrocardiograma
(ECG) diante da queixa de dor torácica típica, para evitar o retardo na identificação de IAM
CSST. Como as prioridades clínicas vermelha e amarela conforme o protocolo SCR-IDPC
estabelecem tempos para atendimento médico de até 15 minutos, consideramos essas
classificações como teste positivo.

33

MÉTODOS

Para a estimativa de sensibilidade foram computados os verdadeiros positivos (VP) e falsos
negativos (FN). Para a estimativa de especificidade foram computados os verdadeiros negativos
(VN) e falsos positivos (FP) (Quadro 2).
•

Verdadeiros positivos (VP): pacientes com prioridade clínica vermelha ou amarela e
diagnóstico médico de IAM.

•

Falsos negativos (FN): pacientes com prioridade clínica verde ou azul e diagnóstico
médico de IAM.

•

Verdadeiros Negativos (VN): pacientes com prioridade clínica verde ou azul e ausência
de diagnóstico médico de IAM.

•

Falsos positivos (FP): pacientes com prioridade clínica vermelha ou amarela e ausência
de diagnóstico médico de IAM.

Quadro 2 – Quadro de contingência do SCR-IDPC para o diagnóstico médico de IAM. São
Paulo, 2016
IAM
Referência:
Registro médico de IAM

TESTE
Classificação de risco para priorização
de pacientes com IAM

Presente

Ausente

Positivo
(Vermelho ou Amarelo)

a

b

Negativo
(Verde ou Azul)

c

d

S=

𝒂
𝒂+𝒄

E=

𝒅
𝒃+𝒅

IAM- Infarto Agudo do Miocárdio; a- verdadeiro positivo; b- falso positivo; c- falso negativo; d- verdadeiro
negativo; S- Sensibilidade; E- Especificidade. Adaptado de Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS, 2014.
Epidemiologia Clínica: elementos essenciais. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 120.

A sensibilidade e especificidade do SCR- IDPC inerente ao teste foi calculada, assim como
a prevalência do IAM. Como a amostra de eventos estudados foi representativa do grupo de
pacientes para os quais o teste foi utilizado, foram analisados os valores preditivos positivo
(VPP) e negativo (VPN):
•

Valor preditivo positivo (VPP): será estimado pela probabilidade de o paciente ter IAM
quando o resultado do SCR- IDPC é positivo (cor vermelha ou amarela).
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•

Valor preditivo negativo (VPN): será estimado pela probabilidade de o paciente não ter
IAM quando o resultado do SCR- IDPC é negativo (cor verde ou azul).

A sensibilidade e a especificidade do SCR- IDPC para IAM foram apresentados em uma
tabela de contingência 2x2; os valores das estimativas de sensibilidade, especificidade,
prevalência, valores preditivos positivos e negativos e razões de verossimilhança positiva e
negativa foram apresentados a partir de medida de proporção e intervalo de confiança (IC) de
95%.

35

4 RESULTADOS

RESULTADOS

4 RESULTADOS
4.1 ANÁLISE DESCRITIVA
4.1.1 Caracterização da amostra
A amostra deste estudo foi constituída por 3.032 eventos de CR em que houve queixa de
dor torácica que atenderam aos critérios de inclusão. Do total de eventos analisados houve a
confirmação do diagnóstico médico de IAM em 146 (4,8%) eventos e em 2.886 (95,2%)
eventos foi excluído o diagnóstico médico de IAM. Portanto, a sub-amostra foi constituída
pelos eventos dos 146 pacientes com a confirmação do diagnóstico médico de IAM.
A caracterização sociodemográfica da amostra do estudo, bem como da sub-amostra está
apresentada na Tabela 2.
Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica da amostra segundo o diagnóstico de IAM. São Paulo,
2016
IAM
NÃO
(N= 2.886)

VARIÁVEIS

SIM
(N=146)

N

%

N

%

Sexo
Feminino
Masculino
TOTAL

1.457
1.429
2.886

50,5
49,5
100,0

41
105
146

28,1
71,9
100,0

Idade
18-39 anos
40-59 anos
60- 89 anos
90 anos ou mais
TOTAL

409
1.075
1.384
18
2.886

14,2
37,2
48,0
0,6
100,0

1
45
100
146

0,7
30,8
68,5
100,0

Data de admissão
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
TOTAL

534
479
486
488
469
430
2.886

18,5
16,6
16,8
16,9
16,3
14,9
100,0

25
28
26
32
20
15
146

17,1
19,2
17,8
21,9
13,7
10,3
100,0

IAM- Infarto Agudo do Miocárdio; N- número de eventos.

37

RESULTADOS

Do total de eventos analisados, houve discreta predominância de pacientes do sexo
masculino (1.534 / 50,6%) na população total, sendo mais evidente na sub-amostra de pacientes
com IAM (105 / 71,9%). A média de idade em anos foi de 57,9 (DP 15,1), sendo que a faixa
etária de 60 a 89 anos foi a predominante (1.484 / 48,9%) na população total e (100 / 68,5%)
para a sub-amostra. Quanto ao mês de maior número de eventos de queixa de dor torácica,
houve discreta predominância dos meses de janeiro (559 / 18,4%) e abril (520 / 17,2%) para a
população total, com discretas variações entre os grupos.
Os dados referentes a avaliação do enfermeiro que realizou a SCR-IDPC são apresentados
na Tabela 3.
Tabela 3 – Distribuição dos eventos de classificação de risco segundo variáveis do SCR-IDPC e
diagnóstico de IAM. São Paulo, 2016
IAM
VARIÁVEIS

NÃO

SIM

(N= 2.886)

(N=146)

N
Prioridade clínica atribuída
Azul

%

N

%

472

16,4

5

3,4

1.295

44,9

34

23,3

705

24,4

55

37,7

414
2.886

14,3
100,0

52
146

35,6
100,0

2.051

71,1

123

84,2

835

28,9

23

15,8

2.886

100,0

146

100,0

2.237

77,5

102

69,9

Noturno

649

22,5

44

15,8

TOTAL

2.886

100,0

146

100,0

0-10 minutos

1.071

37,1

79

54,1

11-30 minutos

1.579

54,7

60

41,1

31 minutos ou mais
TOTAL

236
2.886

8,2
100,0

7
146

4,8
100,0

Verde
Amarelo
Vermelho
TOTAL
Fator determinante da prioridade clínica
Dor torácica
Outro fator
TOTAL
Hora da classificação de risco
Diurno

Tempo de espera para classificação de risco

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; N- número de eventos.
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Na Tabela 3 pode-se observar que, quanto a prioridade clínica atribuída, os pacientes
foram avaliados com a prioridade clínica de cor verde em 1.329 (43,8%) eventos, seguidos de
cor amarela 760 (25,1%) eventos, cor azul 477 (15,7%) eventos e cor vermelha 466 (15,4%)
eventos. Com relação a sub-amostra observou-se predomínio de pacientes avaliados com a cor
amarela em 55 (37,7%) eventos, seguidos de cor vermelha 52 (35,6%), cor verde 34 (23,3%) e
cor azul 5 (304%).
Entre os fatores determinantes para seleção da prioridade clínica atribuída, a queixa de dor
torácica esteve presente em 2.174 (71,7%) eventos; outros fatores relevantes foram as alterações
de sinais vitais 352 (11,6%) eventos, a cronicidade das queixas 473 (15,6%) eventos e 33 (1,1%)
eventos de outros fatores determinantes selecionados pelos enfermeiros da CR, que incluíram
“síncope e /ou pré-síncope”, “encaminhados ao pronto-socorro para reavaliação”; “palidez
acentuada” e “sudorese profusa”.
O período diurno, das 7 às 19 horas, foi o de maior concentração de eventos (2.339/ 77,1%)
para a população total, assim como para a sub-amostra 102 (69,9%) eventos. É importante citar
que esse resultado é condizente com o fluxo de atendimento no serviço de pronto-socorro da
instituição. O tempo médio para atendimento, considerando o intervalo entre a abertura de ficha
de atendimento do paciente no PS até avaliação do enfermeiro, foi de 15 minutos (DP 7,9).
Para a sub-amostrta, 79 (54,1%) dos pacientes foram avaliados em até 10 minutos.
Na correlação de motivo de procura do serviço com o diagnóstico médico de alta hospitalar
foram identificados 137 (4,5%) eventos de outras doenças de artéria coronária, que não o IAM
e 77 (2,5%) eventos de dor torácica de origem não isquêmica, que incluíram causas
osteomusculares, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, doenças cerebrovasculares.
Os dados referentes a caracterização adicional da sub-amostra são apresentados na
Tabela 4.
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Tabela 4 – Caracterização sociodemográfica adicional dos pacientes com IAM (N=146). São Paulo,
2016
VARIÁVEIS

N

%

Escolaridade
Não-alfabetizado

10

6,8

Ensino fundamental incompleto

31

21,2

Ensino fundamental completo

34

23,3

8

5,5

33

22,6

5

3,4

22

15,1

3

2,1

11

7,5

2

1,4

100

68,5

Separado

12

8,2

Viúvo

19

13,0

2

1,4

4

2,7

Branca

95

65,1

Parda

26

17,8

Preta

17

11,6

4

2,7

Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Dados faltantes
Vínculo conjugal
Solteiro
União estável
Casado

Dados faltantes
Cor/Raça
Amarela

Dados faltantes
IAM- Infarto Agudo do Miocárdio; N- número de eventos.

Conforme a Tabela 4, o grau de escolaridade dos pacientes dos eventos de IAM,
demonstrou discretas variações. Em 102 (69,9%) eventos houve a declaração de viver com
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companheiro. Quando a cor/raça, houve predominância de indivíduos de cor branca (95 /
65,1%).
As principais comorbidades associadas a fatores de risco para IAM são apresentadas na
Tabela 5, sendo que poderia haver uma ou mais comorbidades para cada paciente.
Tabela 5 – Frequência de fatores de risco para IAM (N=146). São Paulo, 2016
FATORES DE RISCO
Hipertensão arterial sistêmica

N

%
120

82,2

Diabetes mellitus

61

41,8

Dislipidemia

69

47,3

História de tabagismo

70

47,9

1

0,7

Dados faltantes
IAM- Infarto Agudo do Miocárdio;N- número de eventos.

O principal fator de risco identificado, conforme a Tabela 5, foi a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) (120/ 82,2%).
Quanto ao tipo de demanda para procura do serviço em 137 (93,8%) eventos houve
demanda espontânea e em 8 (5,5%) eventos, houve transferência de outros serviços ou dos
ambulatórios do próprio serviço. Houve dado faltante em 1 (0,7%) evento. Esses pacientes
fizeram parte da análise, pois considerou-se que foram avaliados por um médico responsável e
retornaram para avaliação pelo SCR-IDPC.
Quanto aos desfechos de internação, a alta hospitalar foi observada em 142 (97,3%)
eventos e óbito em 2 (1,4%) eventos, com o dado faltante em 2 (1,4%) eventos. O tempo médio
de internação hospitalar foi de 8,2 dias (DP 7,1), com o dado faltante em 9 (6,2 %) eventos.
As medidas clínicas obtidas dos registros do SCR-IDPC para a sub-amostra de IAM foi a
seguinte: média da PAS = 136,6 mmHg (DP 28,7); média da PAD = 79,7 mmHg (DP 17,2) e
média da FC de 81,6 (DP 20,3), com o dado faltante em 9 (6,2 %) eventos.
Os principais exames diagnósticos realizados para os pacientes com IAM são apresentados
na Tabela 6, sendo que cada paciente pode ter realizado um ou mais exames diagnósticos.

41

RESULTADOS

Tabela 6 – Frequência de realização de exames diagnósticos para IAM (N=146). São Paulo, 2016
EXAMES DIAGNÓSTICOS

N

Cinecoronariografia

%
136

93,2

Cintilografia

9

6,2

Angiotomografia

3

2,1

Dados faltantes

1

0,7

IAM- Infarto Agudo do Miocárdio; N- número de eventos.

O diagnóstico médico de IAM com SST foi identificado em 37 (25,3%) eventos. Quanto
ao tratamento realizado, em 87 (59,6%) eventos os pacientes foram submetidos a ICP. Houve
dado faltante em 1 (0,7%) evento. É importante considerar que se trata de um serviço terciário
com serviço de hemodinâmica disponível, sendo a ICP, o tratamento prioritário aos casos
indicados.

4.2 ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁREIS
Foram realizadas análises de associações adicionais entre a prioridade clínica atribuída
(azul, verde, amarelo e vermelho) e variáveis selecionadas para a sub-amostra de pacientes com
IAM (N= 146) a fim de testar associações de determinadas variáveis com a priorização de
pacientes. Os resultados das análises são apresentados nas tabelas a seguir em termos de pvalores.
Os dados da Tabela 7 evidenciam que, para os pacientes com IAM, não houve associação
estatisticamente significativa entre a escolaridade, o vínculo conjugal, a cor/ raça e as
prioridades clínicas estabelecidas pelo SCR- IDPC.
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Tabela 7 –Associações entre prioridades clínicas de atendimento do SCR- IDPC e variáveis
sociodemográficas para pacientes com IAM. São Paulo, 2016
VARIÁVEIS

Azul
N

Verde
%

N

%

Amarelo

Vermelho

N

N

%

%

Escolaridade (N=145)

pvalor
0,239

Não-alfabetizado

-

-

4

40,0

5

50,0

1

10,0

Ensino fundamental incompleto

1

3,2

8

25,8

12

38,7

10

32,3

Ensino fundamental completo

3

8,8

6

17,6

14

41,2

11

32,4

Ensino médio incompleto

-

-

-

-

3

37,5

5

62,5

Ensino médio completo

-

-

5

15,2

12

36,4

16

48,5

Ensino superior incompleto

-

-

1

20,0

1

20,0

3

60,0

Ensino superior completo

1

4,5

9

40,9

8

36,4

4

18,2

Vínculo conjugal (N=144)

0,232

Solteiro

-

-

5

45,5

2

18,2

4

36,4

União estável

1

50,0

1

50,0

-

-

-

-

Casado

4

4,0

20

20,0

43

43,0

33

33,0

Separado

-

-

3

25,0

4

33,3

5

41,7

Viúvo

-

-

4

21,1

6

31,6

9

47,4

Cor/ raça (N=142)

0,394

Amarela

1

25,0

-

-

3

75,0

-

-

Branca

3

3,2

20

21,1

36

37,9

36

37,9

Parda

1

3,8

6

23,1

10

38,5

9

34,6

Preta

-

-

6

35,3

5

29,4

6

35,3

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; N- número de eventos.

O teste de associação entre a variável tipo de demanda e a prioridade clínica de atendimento
resultou em p-valor de 0,289, e entre o motivo de saída e as prioridades clínicas de atendimento,
o teste resultou num p-valor de 1,000. Portanto, não houve significância estatística nessas
associações.
Quando analisada a associação da variável registro médico de supradesnivelamento de
segmento ST com as prioridades clínicas de atendimento, obtivemos um p-valor <0,001, sendo
observado associação significativa entre ter IAM com SST e ser classificado nas prioridades
clínicas de atendimento vermelha ou amarela.
As associações entre as variáveis contínuas e a prioridade clínica de atendimento, são
apresentadas na Tabela 8.
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Tabela 8 – Associações entre prioridades clínicas de atendimento do SCR- IDPC e variáveis contínuas
(tempo para classificação, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência
cardíaca e tempo de permanência) para pacientes com IAM (N=137). São Paulo, 2016
VARIÁVEIS

Azul

Verde

Amarela

Vermelha

p- valor

Tempo para classificação
(min)

Média
23,0
(DP 13,2)

Média
14,6
(DP 8,5)

Média
13,5
(DP 9,7)

Média
9,2
(DP 6,9)

< 0,001

PAS (mmHg)

Média
124,2
(DP 21,1)

Média
139,3
(DP 20,8)

Média
132,7
(DP 26,3)

Média
140,2
(DP 34,9)

0,554

PAD (mmHg)

Média
72,0
(DP 16,2)

Média
82,5
(DP 12,6)

Média
75,7
(DP 14,9)

Média
82,8
(DP 20,9)

0,164

FC (bpm)

Média
85,0
(DP 17,9)

Média
79,3
(DP 14,1)

Média
80,8
(DP 17,6)

Média
83,4
(DP 25,8)

0,960

Tempo de permanência (dias)

Média
8,5
(DP 11,0)

Média
8,2
(DP 5,3)

Média
8,5
(DP 8,6)

Média
8,0
(DP 6,4)

0,625

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; N- número de eventos; min- minutos; PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão arterial
diastólica; mmHg- milímetros de mercúrio; FC- frequência cardíaca; bpm- batimentos por minuto.

Os dados da Tabela 8 evidenciam que os testes de associação das variáveis contínuas com
a prioridade clínica de atendimento só resultaram significativos estatisticamente para o tempo
para classificação de risco e a prioridade clínica de atendimento, com p-valor < 0,001. Nessa
análise, os dados estavam faltantes em 9 (6,2%) eventos.

4.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE
Para a avaliação da sensibilidade e especificidade do SCR- IDPC na classificação de
pacientes que chegaram ao PS com queixa de dor torácica e que depois receberam o diagnóstico
médico de IAM, foi construída uma tabela de contingencia 2x2 com os dados de todos os 3.032
eventos de queixa de dor torácica. Os resultados da variável preditora (resultado do teste) e da
variável de desfecho (IAM) são apresentados com os respectivos VP, FP, FN e VN, na
Tabela 9.
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Tabela 9 – Tabela de contingência 2x2 da classificação pelo SCR- IDPC, considerando o diagnóstico
médico de IAM. São Paulo, 2016
IAM
CLASSIFICAÇÃO PELO SCR- IDPC
Presente

Ausente

Total

Teste positivo (vermelho ou amarelo)

107

1.119

1.226

Teste negativo (verde ou azul)

39

1.767

1.806

Total

146

2.886

3.032

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; N- número de eventos.

Como mencionado na descrição dos métodos desse estudo, foram considerados testes
positivos as prioridades clínicas de atendimento de cor vermelha e amarela, pois esses
determinavam tempos de espera para atendimento médico igual ou menor que quinze minutos,
sendo o mais próximo utilizado no SCR- IDPC ao tempo de recomendação da AHA (26).
Os valores das análises de estimativas do SCR-IDPC para a priorização dos pacientes com
IAM são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 – Valores das propriedades de estimativas e respectivos intervalos de confiança do SCRIDPC para a priorização dos pacientes com dor torácica e diagnóstico de IAM (N=3.032).
São Paulo, 2016
ESTIMATIVAS
Prevalência

VALOR ESTIMADO

INTERVALO DE
CONFIANÇA DE 95 %

4,8 %

4,0- 5,6%

Sensibilidade

73,3 %

65,2- 80,1%

Especificidade

61,3 %

59,4- 63,0%

Valor preditivo positivo

8,7%

7,2- 10,4%

Valor preditivo negativo

91,3%

89,5- 92,7%

Razão de verossimilhança positiva

1,9%

1,7- 2,1%

Razão de verossimilhança negativa

0,4%

0,3-0,6%

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; N- número de eventos.

É possível verificar a baixa prevalência do IAM (probabilidade pré-teste) entre os eventos
de indivíduos com a queixa de dor torácica que passaram pelo SCR-IDPC, o que determina um
alto valor preditivo negativo (VPN).
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A probabilidade pré-teste de um paciente com queixa de dor torácica que passa pelo SCRIDPC ter IAM foi representado pela prevalência de 4,8%. Após a avaliação do enfermeiro pelo
SCR-IDPC, podemos inferir que a probabilidade de o paciente com teste positivo (vermelho ou
amarelo) ter IAM aumentou para 8,7%. Se o teste for negativo (verde ou azul), a probabilidade
de o paciente não ter IAM foi de 91,3%.

4.4 DESEMPENHO DO SCR-IDPC E VARIÁREIS
Para a análise de desempenho do SCR- IDPC, foram considerados como acerto do SCRIDPC para o diagnóstico de IAM: os verdadeiros positivos (classificação vermelha ou amarela
e diagnóstico de IAM) e verdadeiros negativos (classificação azul ou verde e diagnóstico de
IAM ausente). Foram considerados erros do SCR-IDPC para o diagnóstico de IAM: os falsos
positivos (classificação vermelha ou amarela e diagnóstico de IAM ausente) e falsos negativos
(classificação azul ou verde pacientes e diagnóstico de IAM).
Os resultados dos testes de associação do desempenho do SCR-IDPC com as variáveis sexo
e faixa etária para a amostra total do estudo estão apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Resultados dos testes de associação do desempenho do SCR-IDPC com o sexo e com a
faixa etária (N=3.032). São Paulo, 2016
ACERTO
VP+VN
(N=1874)

VARIÁVEL
Sexo

ERRO
FP+FN
(N=1158)

p- valor

N

%

N

%

Masculino

951

62,0

583

38,0

Feminino

923

61,6

575

38,4

18-39 anos

313

76,3

97

23,7

40-59 anos

680

60,7

440

39,3

60-89 anos

875

59,0

609

41,0

6

33,3

12

66,7

0,852

Idade

90 anos ou mais

< 0,001

SCR- IDPC- sistema de classificação de risco do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; IAM- Infarto Agudo
do Miocárdio; VP- verdadeiro positivo; VN- verdadeiro negativo; FP- falso positivo; FN- falso negativo; Nnúmero de eventos.
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Os dados da Tabela 11 evidenciam associação estatisticamente significativa entre a faixa
etária e o desempenho do SCR- IDPC, com p- valor < 0,001. Portanto, à medida que a idade
dos indivíduos aumentou, observou-se uma redução na capacidade do SCR-IDPC de classificar
de forma adequada os pacientes com dor torácica.
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Os resultados deste estudo permitiram avaliar o desempenho de um SCR desenvolvido
institucionalmente para realizar classificação de risco de pacientes num serviço de PS de um
hospital especializado em cardiologia. O interesse principal era verificar as estimativas de
sensibilidade e especificidade para priorizar adequadamente os pacientes que chegam com dor
torácica no PS e que recebem o diagnóstico médico de IAM. O ideal seria: 1) que todos os
pacientes que recebem o diagnóstico médico de IAM fossem classificados nas cores vermelha
ou amarela que, no SCR-IDPC, são indicativas de que o paciente deve ser atendido pelo médico
em, no máximo 15 minutos; e 2) que todos os demais – que não recebem diagnóstico de IAM
– não fossem classificados nas cores vermelha ou amarela.
A amostra do estudo foi de 3.032 pacientes que chegaram ao PS com queixa de dor torácica
e dentre eles 146 tiveram o diagnóstico médico de IAM. A sensibilidade do SCR-IDPC foi de
73,3% (IC 65,2% - 80,1%) e a especificidade foi de 61,3% (IC 59,4% - 63,0%) (Tabela 10).
Esses resultados significam que cerca de 65% a 80% dos pacientes com dor torácica que têm
IAM são classificados corretamente (vermelho ou amarelo); e que aproximadamente 60% dos
pacientes com dor torácica sem IAM não são classificados como vermelho ou amarelo.
De fato, 39 (26,7%) dos 146 (100,0%) pacientes que tinham IAM, foram falsos negativos
(Tabela 9). Ao considerar que o SCR-IDPC os classificou como “verde ou azul” pode-se
ressaltar que há espaço para melhorar o desempenho do sistema. No entanto, não foi possível
definir quais valores de sensibilidade e especificidade seriam aceitáveis para um SCR. A
interpretação do resultado do desempenho do SCR-IDPC para IAM em pacientes com dor
torácica foi conduzida pela comparação com os resultados de outros estudos semelhantes.
A avaliação da sensibilidade e especificidade dos SCR, considerando-os como testes
diagnósticos preditores de diferentes desfechos, tem sido realizada por diferentes autores
28, 34, 37,43)

(9, 23,

. Entende-se, no entanto, que os SCR objetivam priorizar pacientes com probabilidade

de piora do quadro clínico em função do aumento do tempo de espera para atendimento médico,
e não diagnosticar doenças.
A comparação com estudos realizados com pacientes com queixa de dor torácica utilizando
outros protocolos de CR (34-35, 37, 44- 46, 48) foi limitada em razão da heterogeneidade dos estudos.
Entre as diferenças destacam-se as relacionadas à definição da amostra, à definição de padrões
de referência, as características específicas do SCR e das instituições que fazem uso do SCR
para aceitar os resultados dos SCR como verdadeiros ou falsos. No entanto, como estudos que
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avaliaram o desempenho do SCR- IDPC não são conhecidos, algumas discussões sobre outros
protocolos de CR comparando-os com o SCR-IDPC são apresentadas a seguir.
Uma revisão sistemática integrou resultados de seis estudos primários com pacientes com
queixa de dor torácica avaliados pelo MTS em serviços de emergência, com a finalidade de
estimar a sensibilidade e especificidade desse sistema para SCA (47). A heterogeneidade dos
estudos primários impediu que fosse feita metanálise, mas foi possível extrair ou calcular a
sensibilidade nos seis estudos e a especificidade em apenas dois. Os valores de sensibilidade
dos estudos primários apresentaram pouca variação (0,70% - 0,80%)

(47)

e são próximos dos

valores encontrados para o SCR-IDPC neste estudo (73,3% / Tabela 11). Observou-se que o IC
da sensibilidade do SCR-IDPC (IC 65,2% - 80,1% / Tabela 11) foi também semelhante a
maioria dos encontrados nos estudos primários, em que o limite inferior mais baixo foi 0,55 e
o mais alto 0,92 (47).
Em estudo primário, não incluído na revisão em discussão, em que foi avaliado o
desempenho do MTS para IAM, a sensibilidade foi de 44,6% (IC 36,2% - 53,3%) (46), valores
bem mais baixos que os observados no presente estudo. Talvez essa diferença seja decorrente
do fato de que o estudo de comparação foi realizado em um hospital geral secundário em que a
prevalência de IAM (1,4%; IC 1,2% - 1,6%) era bem inferior à observada neste estudo realizado
em serviço especializado em cardiologia (4,8%; IC 4,0% - 5,6% / Tabela 10).
Quanto à especificidade do SCR-IDPC, é mais difícil interpretar os resultados aqui obtidos
pela escassez de outros estudos de comparação. Na revisão sistemática acima mencionada (47),
em apenas dois dos seis estudos foi possível calcular a especificidade. Num estudo, a
especificidade foi de 0,59% (IC 0,52% - 0,66%), e no outro foi de 0,97 (IC 0,97% - 0,98%). As
diferenças entre essas duas estimativas foram atribuídas a variações importantes nas
características das populações investigadas pelos estudos (47). A especificidade do SCR- IDPC
foi 61,3% (IC 59,4% - 63,0% / Tabela 11), valores muito próximos a um dos estudos da revisão
sistemática (47), mesmo considerando que o protocolo do MTS tem um padrão de avaliação de
fluxo de pacientes com queixa de dor torácica diferente do proposto pelo SCR- IDPC. No estudo
primário em que se analisou o desempenho do MTS para o IAM, a especificidade foi 91,3%
(IC 90,1% - 91,8%)(46), bem mais alta que a encontrada para o SCR-IDPC.
A prevalência de IAM neste estudo (4,8%; IC 4,0% - 5,6% / Tabela 10) foi
aproximadamente 3,5 vezes a observada em estudo semelhante realizado em um hospital geral
secundário (1,38 %/ IC 1,17% - 1,63%)

(46)

. Embora o local deste estudo seja um hospital

especializado, o fato de possuir porta aberta para atendimentos e de a dor torácica ser uma das
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principais queixas de várias doenças cardíacas (26), pode ter influenciado na prevalência menor
deste estudo se comparado com a referência da população geral, de cerca de 10% (33).
A partir dos valores de verossimilhança pode-se estimar a probabilidade de IAM após
avaliação de desempenho do SCR-IDPC. A probabilidade pós-teste de um indivíduo ter IAM
após avaliação do MTS em um hospital geral secundário (5,13%; IC 4,22% - 6,24 %)

(46)

foi

aproximadamente 2,5 vezes maior que a observada neste estudo (1,9%; IC 1,7% - 2,1%/ Tabela
10). Por outro lado, a predição de ausência de ausência de doença (0,61%; IC 0,52% - 0,70%)
(46)

não foi tão significativa (0,4%; IC 0,3% - 0,6%/ Tabela 10).
Pode-se presumir que os pacientes que são avaliados pelo SCR- IDPC com dor torácica

decorrente de IAM poderão se beneficiar de um SCR com bom desempenho, pois terão o
atendimento médico priorizado, especialmente em condições de superlotação do serviço de
emergência. No entanto, o tempo para atendimento médico não foi variável deste trabalho, não
sendo possível inferir se os tempos-alvos para atendimento, segundo o SCR-IDPC, foram
cumpridos.
Os resultados das estimativas de sensibilidade e especificidade do SCR-IDPC foram
semelhantes aos observados em outros estudos que testaram um protocolo geral de SCR (46-47).
Se, por um lado, a prevalência de IAM neste estudo foi significativa, por outro, chama a atenção
o fato de que o SCR-IDPC tenha sido desenvolvido considerando as especificidades da
população a que é destinado e mostra resultados 2,5 vezes menores para a estimativa de
probabilidade de IAM.
Quanto ao desempenho do SCR- IDPC considerando faixa etária e sexo, os resultados da
Tabela 11 mostram que quanto mais velhos são os indivíduos, pior é o desempenho do sistema.
Esse fato já é conhecido na literatura e atribuído às manifestações atípicas de dor torácica entre
os idosos que muitas vezes, também têm dificuldades para esclarecer o sintoma

(32)

. Esse

resultado também foi observado na análise do desempenho do MTS para IAM em hospital geral
(46)
.

Não houve associação entre a correta classificação pelo SCR-IDPC e o sexo do paciente

(Tabela 11).
O principal motivo de saída da instituição, conforme os estudos analisados, foi a alta
hospitalar (46, 48), o mesmo observado neste estudo entre os pacientes com IAM (142 / 97,3%).
Houve dois (1,4%) óbitos entre os pacientes com IAM deste estudo, mas é importante ressaltar
que os pacientes que chegam ao serviço em piores condições de apresentação clínica são
atendidos diretamente pelo médico e não passam pelo SCR-IDPC.
Nesse estudo foram encontradas associações entre registro médico de supra
desnivelamento de segmento ST e as prioridades clínicas de atendimento (p< 0,001); os
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pacientes com IAM com SST são classificados em prioridade mais alta. Para análise desse
resultado podemos considerar que provavelmente indivíduos com IAM com SST apresentam
manifestações típicas da doença conforme descrito na literatura

(26)

, o que provavelmente

favorece a avaliação feita pelos enfermeiros que aplicaram o SCR-IDPC.
Um estudo que propõe uma abordagem simplificada com base na avaliação inicial de
pacientes no serviço de emergência para estabelecimento de prioridades, sugere que a queixa
de dispneia também seja valorizada como sintoma atípico de SCA, definindo-a a percepção de
uma incapacidade de respirar confortavelmente (36). No entanto, outras condições de procura de
serviço de emergência como dispneia ou dor torácica inespecífica, não puderam ser verificadas
para o desempenho do SCR-IDPC. A avaliação de desempenho do SCR-IDPC para o IAM foi
feita de acordo com o registro do enfermeiro que realizou a avaliação do paciente e selecionou
a queixa de dor torácica para escolha da prioridade clínica para atendimento médico. Outras
queixas diferentes de dor torácica, não foram variáveis do estudo, impossibilitando esse tipo de
análise.
Foi observada associação entre o tempo para classificação de risco e as prioridades clínicas
de atendimento (p< 0,001/ Tabela 9) sendo que quanto maior o nível de prioridade, menor foi
o tempo de espera para atendimento do SCR- IDPC. Não foram identificados na literatura,
estudos que descrevessem os tempos para atendimento da CR. No entanto, pode-se presumir
que indivíduos que tiveram maior prioridade clínica para atendimento médico, provavelmente
manifestaram à equipe que permanece na recepção do pronto-socorro queixas ou sinais e
sintomas indicativos de maior gravidade ou risco, mobilizando os profissionais que primeiro
atendem os pacientes a agilizar os procedimentos prévios à CR. Seria interessante que outros
autores descrevessem esse tempo de espera para a triagem.
Os resultados de avaliação da sensibilidade e especificidade do SCR-IDPC para IAM em
pacientes com dor torácica demonstraram o bom desempenho do SCR-IDPC, com undertriage
(nível de prioridade do paciente menor do que deveria ser) menor (39; 26,7%/ Tabela 9) para
IAM se comparado a um protocolo geral (77; 55,4%) (46).
Esse resultado sugere que o desempenho do sistema pode ser melhorado, no entanto a partir
da análise de associações entre as variáveis estudadas não foi possível verificar quais são as
possíveis variáveis que afetaram a undertriage. Considera-se que essa condição representa um
risco para a segurança do paciente, a medida que uma prioridade clínica subestimada poderia
resultar em retardo no cuidado dos pacientes que apresentam um risco real de piora de
condições clínicas

(47)
.

De forma semelhante, uma prioridade clínica superestimada para

atendimento resulta em maior utilização de recursos e custos para a instituição. Por outro lado,
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outros autores já verificaram que a CR realizada por enfermeiros tende a “overtriage”,
estabelecendo tempos de atendimento com prioridade mais elevada do que o necessário após
analisarem o desfecho hospitalar (44, 49).
Acredita-se que a análise de variáveis relacionadas ao profissional que realiza a CR, como
por exemplo o grau de escolaridade, e o tempo de experiência profissional e em PS, assim como
características inerentes ao profissional como acolhimento, carisma, confiança e coragem; pode
afetar o desempenho da CR

(19, 50)

. Seria interessante que outros autores considerassem essa

variável quando analisassem o desempenho de outros SCR.
A tomada de decisão de CR é um desafio para os enfermeiros de serviço de emergência,
pois são necessárias rápidas ações a partir de informações limitadas do paciente e compreensão
de seus problemas (44). A doença cardiovascular é um problema de saúde global e a compreensão
do quadro clínico e efeitos na população é de importância crítica para os profissionais de saúde,
sobretudo, de serviços de emergência (26).
As principais limitações deste estudo são listadas a seguir:
• Dificuldades de generalização dos resultados, por se utilizar um protocolo institucional
de CR que é utilizado em um hospital especializado em cardiologia;
• Os desfechos mais graves podem ter sido afetados pelo fato de não passarem pelo SCRIDPC;
• Outras condições de procura de serviço de emergência como dispneia, náusea, sudorese,
entre outros equivalentes isquêmicos não foram considerados neste estudo;
• Variáveis relacionadas aos profissionais que realizam a a CR não foram avaliadas neste
estudo;
• O enfermeiro desta instituição que aplica o SCR-IDPC, pode ter um viés de
confundimento pela indicação para o teste

(38, 39)

, uma vez que os indivíduos testados

poderiam ter também risco relativamente alto de apresentar o desfecho (IAM), já que os
enfermeiros têm motivos para estar seriamente preocupados com a queixa de dor
torácica e a probabilidade de IAM.
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A análise da estimativa de desempenho do SCR- IDPC para a priorização de pacientes com
IAM e queixa de dor torácica identificou valores de sensibilidade de 73,3% (IC 65,2% - 80,1%)
e especificidade de 61,3% (IC 59,4% - 63,0%). Concluímos que o SCR- IDPC para pacientes
com queixa de dor torácica teve bom desempenho para IAM por permitir otimizar o
atendimento de pacientes com maior probabilidade de piora do quadro clínico, com espaço para
melhoriar os valores de sensibilidade e falsos negativos.
Foram encontradas associações estatisticamente significantes entre:
• registro médico de supra desnivelamento de segmento ST e as prioridades clínica de
atendimento mais elevada (vermelha) (p< 0,001);
• menor tempo para a classificação e a prioridade clínica para atendimento mais elevada
(vermelha) (p<0,001) e
• o desempenho do sistema e a faixa etária dos pacientes (p<0,001), com maior frequência
de classificação correta a medida que as faixas etárias são mais baixas.

Portanto, a partir da aplicação do SCR- IDPC indivíduos com IAM com SST tiveram
priorização do atendimento médico; assim como os tempos para classificação de risco foram
menores em indivíduos com prioridade clínicas mais graves e à medida que a idade dos
indivíduos aumentou, observou-se uma redução na capacidade do SCR-IDPC de classificar de
forma adequada os pacientes com dor torácica.
Dessa forma, devem ser discutidas formas de melhorar a sensibilidade do SCR- IDPC
considerando o fato de que esse sistema foi criado com a intenção de priorizar pacientes com
queixa de dor torácica.
O SCR-IDPC é um sistema complexo, mas com grande benefício e baixo risco para
pacientes com queixa de dor torácica e diagnóstico médico de IAM. Nestas circunstâncias, é
uma boa opção para utilização de triagem desses pacientes.
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7 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E PESQUISA
Esse estudo permitiu avaliar o desempenho do SCR- IDPC para pacientes com IAM. Os
resultados obtidos apontam para a necessidade de outras avaliações da qualidade do SCR- IDPC
considerando às características do profissional que realiza a CR e os fatores potencialmente
envolvidos na melhora do seu desempenho.
A generalização dos resultados, apesar de limitada, fortalece a importância de protocolos
institucionais para avaliação de CR, a fim de adequar os critérios de avaliação de pacientes em
pronto-socorro às necessidades dos pacientes que fazem do sistema, a partir das melhorias dos
fluxos de atendimento; às necessidades dos profissionais e do serviço que institui o mesmo.
O treinamento dos enfermeiros que realizam a SRC-IDPC deve ser estimulado,
principalmente quanto ao reconhecimento de sinais e sintomas dor torácica típica e,
especialmente, das manifestações atípicas da SCA para estabelecimento de prioridades de
atendimento em pacientes que possam ter sua condição clínica piorada com o aumento do tempo
para espera de atendimento médico.
Embora o SCR-IDPC seja um instrumento para facilitar o julgamento clínico do enfermeiro
do PS, pode-se supor que a prática do profissional de saúde é um dos fatores essenciais para a
decisão de escolha de prioridade de atendimento. Sugere-se que o enfermeiro tenha atenção em
casos de pacientes com queixa de dor torácica atípica, principalmente nos grupos de risco:
mulheres, idosos e diabéticos.
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Sugere-se que os trabalhos realizados a partir dos resultados deste estudo considerem a
análise do desempenho de protocolos institucionais para a avaliação de diferentes desfechos de
pacientes, considerando, inclusive, os grupos de especialidades, como por exemplo, na área de
cardiologia.
Sugere-se que algumas variáveis que não puderam ser relacionadas neste estudo sejam
consideradas em trabalhos futuros como as manifestações de equivalentes isquêmicos: dispneia,
náusea, sudorese, entre outros e avaliação de características inerentes aos profissionais que
realizam a CR.
Sugere-se ainda, que outros autores apresentem resultados do desempenho dos SCR,
sobretudo considerando a apresentação dos tempos para atendimento nos diversos momentos
do fluxo de atendimento de pronto-socorro.
Ressalta-se a heterogeneidade dos estudos disponíveis, o que dificultou a síntese das
evidências. Portanto, o estabelecimento de uma análise de referência para avaliação de
qualidade de estudos sobre CR, facilitaria a comparação de resultados considerando as
diferentes abordagens e cenários, inclusive entre os protocolos de CR existentes.
Considera-se que outros desenhos de estudo para análise de SCR poderiam ser propostos,
de forma a diminuir os vieses de seleção característicos de estudos retrospectivos e incluir na
amostra de avaliação de sensibilidade e especificidade pacientes sem queixa de dor torácica
para avaliação de IAM, a fim de que possam ser reduzidos os vieses de confundimento.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS
1) Formulário nº: ________

2) Registro Hospitalar: ______ 3) Iniciais: ____________

4) Data: __/__/____

5) Hora: ________: ______min

6) Hora da classificação:
__________:_________ min

15) DM:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )

7) Tempo para classificação:
______________________ min

16) Dislipidemia:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )

8) Idade: _____________ anos
Sem registro ...................... 99( )
9) Sexo:
Masculino ............................ 1( )
Feminino ............................. 0( )
Sem Registro .................... 99 ( )
10) Escolaridade:
__________________________
Sem registro ...................... 99( )
11) Vínculo conjugal:
__________________________
Sem registro ...................... 99( )
12) Cor/ raça: _____________
Sem registro ...................... 99( )
13) Tipo de demanda:
Espontânea .......................... 1( )
Transferência ....................... 2( )
Sem registro ...................... 99( )
14) HAS:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )

17) Tabagismo:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
18) Supra de ST:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
19) Cintilografia:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
20) Angiotomografia:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
21) Cinecoronariografia:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
22) ICP:
Sim ...................................... 1( )
Não ...................................... 0( )
23) Diagnóstico médico:
__________________________
__________________________

24) Motivo de procura:
__________________________
__________________________
25) Prioridade clínica:
Vermelha ............................. 1(
Amarela ............................... 2(
Verde ................................... 3(
Azul ..................................... 4(

)
)
)
)

26) Fator determinante:
__________________________
__________________________
__________________________
27) PA: _____________mmHg
Sem registro ...................... 99( )
28) FC: _______________ bpm
Sem registro ...................... 99( )
29) Tempo de permanência:
__________ dias
30) Motivo de saída:
Alta...................................... 1(
Transferência....................... 2(
Evasão ................................. 3(
Óbito ................................... 4(

)
)
)
)
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ANEXO 1 – ATENDIMENTO INICIAL / PROTOCOLO DE
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO PRONTO- SOCORRO (PS)

1) OBJETIVO:
É um processo de gestão do risco clínico e vulnerabilidade, que tem por objetivo estabelecer
prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços de urgência e
emergência. Possibilitando ao paciente mais grave o atendimento imediato, enaltecendo que
nenhum paciente será dispensado sem atendimento.

2) RECURSOS/ MATERIAIS UTILIZADOS:
Sala de classificação de risco e procedimentos iniciais com os seguintes materiais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa
Duas cadeiras
Gaveteiro
Giz de cera nas cores vermelha, amarela, verde e azul
Computador
Monitor de pressão arterial não invasiva
Oxímetro de pulso
Glucosímetro
Recipiente de materiais perfuro cortantes
Caixa de luvas de procedimentos
Termômetro
Avental vermelho que sinaliza atendimento imediato ao paciente
Swab de álcool 70%
Álcool gel 70%
Lavatório
Dispenser de sabão
Dispenser de papel toalha

3) DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO/PROCESSO:
Profissionais responsáveis/Envolvidos: Recepção do PS
1) Paciente chega na recepção do PS;
2) Preenchimento da ficha de atendimento na recepção do pronto-socorro;
3) Colaborador da recepção encaminha ficha para o enfermeiro da classificação de risco;
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Profissionais responsáveis/Envolvidos: Enfermeiro
4) Enfermeiro deve aferir os sinais vitais (Pressão arterial, frequência cardíaca e
Saturação de oxigênio). Quando necessária temperatura corporal e glicemia capilar, de
acordo com a queixa do paciente;
5) O profissional se apresenta ao recepcionar o paciente, explica a necessidade da
entrevista. Escutando suas queixas, identificando riscos, vulnerabilidades e
necessidades de saúde trazidas pelo usuário;
6) Preenchimento de protocolo pré-estabelecido, via sistema informatizado, identificando
o grau de necessidade do usuário, priorizando a complexidade do estado clínico do
paciente;
7) As fichas são sinalizadas com as cores pertinentes a classificação de risco, dada pelo
enfermeiro (vermelho, amarelo, verde e azul);
8) A ficha é encaminhada para o atendimento médico de acordo com a classificação de
necessidade do usuário.

3.1) CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Cuidados
•

Avaliar o paciente logo na sua chegada ao PS humaniza o atendimento;

•

Classificar mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam o serviço de
urgência e emergência;

•

Checagem e monitoramento constante de todos os passos do atendimento.

Ações em casos de não conformidade:
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Caso ocorra condição em que o paciente agrave o seu estado de saúde, deverá ser feita
uma nova classificação de risco para os cuidados necessários.

4) RESULTADO ESPERADO:
• Reduzir o tempo de espera para o atendimento médico, fazendo com que o paciente
seja visto de acordo com sua gravidade, informando o paciente que não corre risco
imediato, assim como a seus familiares, sobre o tempo provável de espera.
• Aperfeiçoamento do trabalho em equipe com integração e complementaridade de cada
ação.
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CEP-EEUSP)
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ANEXO 3 – APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA (CEP-IDPC)
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