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 O  Acolhimento  Com  Classificação  de  Risco  (ACCR)  representa  um  sistema
parâmetros objetivos e subjetivos, tempos e fluxos passíveis de modificações, a
critério  da  instituição.  O  Trabalho  teve  por  objetivo relatar  a  importância  do
Acolhimento com Classificação de Risco para a organização da assistência em
um  hospital  de  emergência  do  agreste  alagoano. Trata-se  de  um  trabalho
descritivo do tipo relato de experiência sobre as práticas realizadas no Projeto de
Extensão da Universidade Federal de Alagoas: Liga Acadêmica Multiprofissional
em Urgência e Emergência – LAMUE, no período de março a abril de 2016.  As
atividades  foram  realizadas  no  ACCR  do  HEDH  localizado  no  município  de
Arapiraca-AL.  O  acolhimento  com  classificação  de  risco  operacionalizou
mudanças no cenário,  favorecendo uma resposta positiva,  contribuindo para a
mudança do foco do atendimento e reorganizando o processo de trabalho. No
dinâmico para identificação e ordenação dos pacientes de acordo com risco de
agravos  à  saúde e grau de sofrimento.  Além disso,  as  escalas  ou protocolos
utilizados para a classificação da gravidade no ACCR são definidos pelas reais
necessidades  e  gravidade  de  cada  caso,  não  mais  deixando  pessoas  que
precisam de atendimento rápido aguardando nas filas;  diminuindo o tempo de
espera do paciente em situação de real urgência/emergência; a diminuição de
ocorrências indesejadas; a melhoria no prognóstico dos pacientes associada à
intervenção mais rápida e oportuna conforme a necessidade. O ACCR se revela
como  um  importante  instrumento  no  atendimento  hospitalar  em  Urgência  e
Emergência, permitindo uma assistência prestada de acordo com as prioridades,
reduzindo o tempo de espera e os riscos de complicações e morte. Os resultados
na prática do ACCR são inúmeros, evidenciando a ordenação do atendimento de
acordo  melhorando  o  prognóstico  dos  pacientes  devido  à  aplicação  de
intervenções de forma mais rápida.
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