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DISCIPLINA OU CARGO : ENFERMEIRO
QUESTÃO 38.

SITUAÇÃO: Recurso Procedente para Alteração de Gabarito
RECURSO:
O recursante solicita a anulação da questão argumentando, em síntese, que existem vários protocolos
usados para Classificação de Risco, que os mesmos podem ser seguidos e adaptados de acordo com a
realidade local e cita alguns casos específicos como os protocolos de acolhimento da prefeitura de São Luiz
e de Manchester.

JUSTIFICATIVA:
Os protocolos usados para Classificação de Risco podem ser adaptados de acordo com a realidade
local, todavia devem ser elaborados baseados nos existentes, sendo assim tais protocolos não podem ser
divergentes na sua classificação. Isso é confirmado pelo Ministério da Saúde HUMANIZA SUS, 2009 (pág.
41) quando diz que “A construção de um protocolo de classificação de risco a partir daqueles existentes e
disponíveis nos textos bibliográficos”.
Cabe ressaltar que essa adaptação não torna o protocolo subjetivo, pois “todos eles são baseados na
avaliação primária do paciente, já bem desenvolvida para o atendimento às situações de catástrofes e
adaptadas para os serviços de emergência” (Humaniza SUS, 2009, pág. 40).
Os casos de Alteração do estado mental e déficit cognitivo e intoxicação exógena encaixam-se como
prioridade 0 (zero) devido a necessidade de atendimento imediato, sendo portanto classificados no nível
vermelho e não amarelo como consta na questão. Portanto, a banca julga o recurso IMPROCEDENTE para
nulidade da questão, havendo necessidade de MUDANÇA DE GABARITO.
A resposta do gabarito deve ser alterada para ALTERNATIVA (B)
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