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RESUMO

A microalocação de recursos é uma prática constante nas Unidades de Pronto Atendimento. Fatores como subfinanciamento da saúde, transição 
epidemiológica agravam este cenário por aumentarem a demanda pela utilização dos serviços dado o maior número de usuários portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis com agravo em saúde. Priorizar pacientes então envolve dilemas bioéticos, morais e a necessidade de um 
preparo acadêmico para esta tomada de decisão, a fim de maximizar os benefícios com qualidade assistencial. Este estudo buscou analisar as 
narrativas de profissionais de saúde atuantes em uma Unidade de Pronto Atendimento que lidam com a tomada de decisão em situações de 
recursos escassos à formação acadêmica e bioética.  Trata-se de um estudo qualitativo realizado por meio da entrevista narrativa. O cenário foi 
uma Unidade de Pronto Atendimento em Belo Horizonte MG.  Participaram 25 profissionais de saúde que foram identificados pelas letras (TD) 
tomador de decisão e um número inteiro para cada um. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas 
Gerais sob os parecer número 54212116.0.0000.5149 e pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Risoleta Tolentino Neves. A 
abordagem foi determinada pela solicitação: Relate sua experiência sobre a tomada de decisão em situações de recursos escassos no âmbito da 
microalocação. Na análise das práticas discursivas dos profissionais foi possível perceber falas com ansiedade ao referi se a tomada de decisão, 
conflitos morais em relação à microalocação dos recursos para a assistência e indefinição do que é bioética. Percebe-se através das falas que o 
conhecimento adquirido na graduação não contemplou alternativas assistenciais em meio à escassez de recursos refletindo diretamente na 
maneira como ocorrerá a priorização de pacientes em âmbito microalocativo na urgência. Assim sendo utilizando o Protocolo de Manchester 
para respaldar a priorização do paciente na classificação de risco, se sentem despreparados para a realidade quando necessitam microalocar 
recursos para pacientes em urgências com a mesma classificação. Assim sendo as narrativas mostram fragilidade na formação acadêmica e 
bioética, para a priorização de pacientes no âmbito microalocativo, sendo este processo aprendido na prática assistencial.
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