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INTRODUÇÃO
Resultados da revisão integrativa
A informatização dos sistemas e processos de assistência em saúde, seja de um banco de dados
epidemiológico ou nas tarefas rotineiras, vem ganhando espaço a cada dia. Neste caminho, pode-se

Artigos encontrados nas bases de dados: 844

construir e instrumentalizar processos e bases de dados que favorecem a organização assistencial e a
pesquisa, permitindo um vasto mundo de inúmeras possibilidades seja pelos gestores, profissionais e aos

Artigos excluídos após a leitura do título:812

Artigos selecionados para leitura: 32

pesquisadores (1).
O registro da informação tem uma significância e utilidade sempre ao destinatário, os dados tratados no

Artigos excluídos após a leitura do resumo: 22

Artigos selecionados para leitura na íntegra: 10

futuro, podem atribuir ao receptor, modificando suas expectativas ou sua tomada de decisão sobre as
possibilidades que no momento estejam disponíveis (2).

Artigos incluídos na revisão integrativa: 7

A informação tecnológica tem sido reconhecida como recursos não humanos (Software e Hardware), que
processam e armazenam informações de comunicação de modo que estes recursos são organizados em um
sistema com possibilidades de interligarem numerosas tarefas e resultados (2).

Nesta segunda etapa do estudo que consistiu na construção dos algoritmos com a utilização do

Espera-se com este estudo, fundamentar um algoritmo de classificação de risco clínico, isentar a prática
de enfermagem de modelos adaptados das propostas originais dos protocolos
qualidade/efetividade dos atendimentos e garantir a segurança dos

Da construção e resultados dos algoritmos

estudados,

aumentar

a

processos assistenciais de saúde em

prontos socorros.

software da Microsoft Visio®·, pacote Office®. O conteúdo foi desenvolvido de acordo com os
guidelines clínicos disponíveis na literatura, com os protocolos utilizados na triagem nos serviços de
urgência e emergência e com o apoio de material obtido por meio da revisão integrativa.
A próxima ilustração tem o objetivo de organizar o layout do escopo mestre do amplo Sistema de

OBJETIVOS

Apoio a Decisão Clínica, dividido por telas de fluxogramas de composição das estruturas dos

Desenvolver um algoritmo computacional de decisão clínica para classificação de pacientes adultos em

algoritmos propostos. A ilustração a seguir, contempla as interfaces para tomada de decisões, desde
a entrada de informações dos sistemas fisiológicos, apoiado pela inserção dos sinais vitais e pelos

urgência e emergência como um subsídio para sistemas de informação em saúde.

modificadores clínicos.

MÉTODOS

Resultados de alguns dos algoritmos construídos

Trata-se de um estudo metodológico tecnológico de abordagem transversal. Para atingir o objetivo do
estudo, a metodologia foi fundamentada em um ciclo de vida, sedimentado nos conceitos de prototipação.

BASE DE ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS SEGUNDO AO SINAIS, RELATOS E QUEIXAS
Recepção
Acolhimento

Classificação de Riscos

Entrada - Sistemas e Estruras

Entrada – Sinais Vitais

Algorítimo Computacional de Apoio a Decisão Clínica – Escopo de Avaliação de Sistemas do Paciente Adulto

Entrada – Modificadores Clínicos
Avaliação de Queixas e Sinais Clínicos

Decisão do Risco Clínico Adulto

Modificadores dos Riscos Clínicos

Neurológico

A trajetória metodológica deste estudo seguiu duas fases: sendo a primeira a revisão integrativa e a segunda

Considerar Sinais Vitais Alterados

Triagem

Nível de Consciência

Oftalmológico

1 – Sofrimento respiratório grave

Sepse

Pneumológico

Início do Processo

Pressão Arterial

etapa contemplou a construção do algoritmo.

Gastrintestinal

abordagem quantitativa, exploratória e descritiva, com o intuito de embasar o

com

desenvolvimento

Saturação de Oxigênio

de

um

Ortopédico

Temperatura

Prioridade 2 –
Considerar Sinais Vitais e Mecanismo de
Lesão
Decisão de Prioridade
Clínica

1 – Inconsciente (Glasgow 3-9)

2 – Comprometimento hemodinâmico
2 - Alterações do NC (Glasgow 10-13)

Prioridade 2 –
Glicemia < que 50 mg/dl ou Sintomático

2 – Febre, Imunocomprometidos
2 – Parece séptico (3 Critérios de SIRS)

Comportamento

3 – Sofrimento respiratório leve

Estrutura Nasal

Estrutura Oral
Definição da
Prioridade

Prioridade 3 –
Considerar Sinais Vitais

Sangramento

Trauma

identificação do tema e seleção da

questão norteadora; estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra; definição das informações a

Avaliação Neurológica
Alterações do Nível de
Consciência

Amplitude da Lesão

Ginecológico/Obstétrico

1 – Choque

2 – Sofrimento respiratório moderado

Pele

Frquencia Respiratória

Meio Ambiente

algoritmo. Para esta revisão foram utilizadas as seguintes fases:

Frquência Cardíaca

Geniturinário

Entrada e Processamento
da Informação

Prioridade 1 –
Considerar Sinais Vitais

Hemodinâmica

Cardiovascular

Na operacionalização da primeira fase, foi realizado uma revisão integrativa da literatura,

Primeira Avaliação

Escala de Dor

3 - Normocárdio / Normotenso
3 – Parece doente (< Critérios de SIRS)

Substâncias Indevidas

Clínica Geral

Outros Modificadores Clínicos de
Primeira Ordem

Definição do Risco Clínico
2 – Mecanismo de lesão de alto risco

Estrutura da Garganta

Estrutura do Pescoço

serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e,
finalmente, a interpretação dos resultados e apresentação da revisão e por conseqüente a construção do
algoritmo na segunda fase.

Dentre os protocolos e escalas de classificação de pacientes estudados, pode-se entender que

O desenvolvimento e elaboração das artes e ilustrações dos algoritmos propostos do estudo, foram
construídas a partir da plataforma de criação do ambiente do sistema operacional
Visio® versão Professional, um recursos para construção de

CONCLUSÕES

Windows® via Microsoft

organogramas, fluxogramas, diagramas e

modelação de dados (3) .

eles possuem características diferentes, alguns com vantagens, limitações e aplicações a depender
das condições e características demográficas de cada população atendida. A atuação e autonomia do
enfermeiro , foi considerada a fim de observar o empoderamento e tomada de decisões.
Ao findar-se do estudo, entende-se que foi possível atingir os objetivos propostos, este estudo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

produziu uma dissertação de mestrado profissional em enfermagem, as limitações da pesquisa,

Da revisão integrativa

permeiam pela oportunidade de aplicação prática do produto.

Foram identificados 844 artigos, sendo 176(20,85%) na LILACS, 638(75,60%) na MEDLINE e 30(3,56%) na

A próxima fase desta obra, deverá caminhar para o desenvolvimento de um sistema robusto

BDEnf, destes 196(23,23%) estavam disponíveis gratuitamente. Dos 844 artigos encontrados, 812(96,20%)

computacional com estrutura de software para validação e funcionamento em ambiente prático de

foram excluídos após a leitura do título, 32(3,80%) selecionados para leitura, 22(2,60%) foram excluídos após

saúde hospitalar.

a leitura do resumo, 10(1,19%) foram selecionados para leitura na íntegra, e 7(0,83%) artigos selecionados

Por fim, com esta experiência exitosa, esperamos que outros estudos sejam estimulados, que

para revisão integrativa. Das 7 publicações da revisão integrativa, com os seguintes níveis de evidências: (1-

venham contrapor, sustentar ou avançar no sentido de contribuir, no mas emergente espaço de

“I”), (1-“III”), (2-“IV”) e (3-“V”) Níveis de evidência variam de I a VII. As publicações apresentam origens:

assistência de saúde das urgências e emergências hospitalares.

4(57,14%) Enfermagem, 2(25,57%) Médica e 1-(14,28%) Multidisciplinar.
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