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Resumo 

Palavras-chave: triagem de prioridades, serviço de urgência, Australasian 

Triage Scale, Canadian Triage and Acuity Scale, Manchester Triage 

Protocol, Emergency Severity Index. 

Introdução: A triagem determina a prioridade de tratamento de doentes 

com base no seu estado clínico, retirando subjetividade e arbitrariedade à 

decisão. Dos sistemas de triagem de 5 níveis existentes, o Australian 

Triage Scale, o Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale, 

o Manchester Triage Scale e o Emergency Severity Index tiveram maior 

influência na triagem moderna.  

Objetivos: Estudar os sistemas de triagem de Serviço de Urgência 

dominantes, na ótica da gestão hospitalar e clínica. 

Desenvolvimento e Conclusões:  

O Australasian Triage Scale surge em 1994, sendo uma classificação 

simplificada e intuitiva, que inclui performance indicator thresholds.  

O Canadian Triage and Acuity Scale usa guidelines informatizadas 

baseadas nas queixas de apresentação, incluindo parâmetros anamnésicos 

associados com alto risco. Os modificadores auxiliam na atribuição 

adequada da classificação.  

O Manchester Triage Protocol constitui-se de 52 diagramas possíveis, que 

têm uma abordagem consistente por conterem informação cruzada, sendo, 

em cada um destes, definidos discriminadores.  

No Emergency Severity Index, a prioridade de tratamento é definida 

consoante a gravidade da doença e as necessidades de recursos 

expectáveis, não sendo definido um tempo-limite para que os doentes 

sejam avaliados por um médico. 
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Os sistemas de triagem são apoiados por evidência científica limitada e/ou 

insuficiente; os resultados dos estudos são heterogéneos e não existem em 

número elevado. Nas investigações, os métodos são, no geral, apresentados 

como tendo boas validade e fiabilidade.  

Os modelos de triagem não foram demonstrados como sendo válidos para 

a avaliação de parâmetros que não a prioridade de atendimento.  

A gestão clínica exige compreensão das necessidades particulares do 

doente e pode ser afetada por fatores extrínsecos. 

A auditoria é essencial para a continuidade de qualquer método de triagem. 

A variabilidade internacional entre sistemas de triagem é muito expressiva, 

o que limita a análise comparativa. 
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Summary 

Introduction: Triage determines the priority of treatment of patients based 

on their clinical status, removing subjectivity and arbitrariness of the 

decision. Of the existing 5-level triage systems, the Australian Triage 

Scale, the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale, the 

Manchester Triage Scale and the Emergency Severity Index had the greater 

influence on modern triage. 

Objectives: To study the dominant Emergency Department triage systems, 

from the perspective of hospital and clinical management. 

Development and conclusions: 

The Australasian Triage Scale appeared in 1994. It is a simplified and 

intuitive classification that includes performance indicator thresholds. 

The Canadian Triage and Acuity Scale uses computerized guidelines based 

on presenting complaints, including anamnestic parameters associated with 

high risk. Modifiers assist in assigning the appropriate classification. 

The Manchester Triage Protocol consists of 52 possible diagrams, which 

have a consistent approach that contains crossed information. In each of 

those, discriminators are defined. 

In the Emergency Severity Index, priority treatment is defined based upon 

the severity of the disease and expected resource needs. No time limit for 

evaluation by a doctor is set. 

The triage systems are supported by limited and/or insufficient scientific 

evidence; the results of the studies are heterogeneous and do not exist in 

large numbers. In researches, the methods are generally presented as 

having good validity and reliability. 
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Triage models have not been shown to be valid for the evaluation of 

parameters other than the priority of care. 

Clinical management requires an understanding of the particular needs of 

the patient and may be affected by extrinsic factors. 

The audit is essential for the continuity of any triage method. 

The international variability among triage systems is very expressive, 

which limits the comparative analysis. 
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I. Introdução 

O funcionamento e a organização dos Serviços de Urgência (SU) ocupam 

um lugar prioritário na estruturação de um sistema de saúde. A gestão 

deste serviço, internacionalmente designado como Emergency Department, 

envolve-se de questões vastas e complexas, interdisciplinares, e que se 

socorrem de várias áreas do conhecimento. Na racionalização e 

disciplinação da discussão sobre modelos de gestão divergentes e 

conceptualmente diferentes, podem assumir-se como parâmetros universais 

as seguintes componentes da estrutura de um Serviço de Urgência: 

sistemas de triagem de prioridades, fluxo e drenagem de doentes, 

organização logística dos espaços, racionalização dos recursos, 

implementação de protocolos de atuação específicos, capacidade formativa 

de profissionais, indicadores e avaliação da qualidade e articulação com a 

rede nacional de emergência e urgência. 

Os sistemas de triagem de prioridades – isto é, o processo pelo qual se 

determina a prioridade de tratamento de doentes com base no seu estado 

clínico, de acordo com protocolos e planos de análise específicos, 

racionando os recursos – são o primeiro passo para a boa gestão do 

Serviço. Este trabalho propõe um estudo sobre os sistemas de triagem de 

Serviço de Urgência na ótica da gestão hospitalar e clínica, com o 

pressuposto inequívoco dos objetivos essenciais de um Serviço Nacional 

de Saúde na ótica do utilizador: universalidade, qualidade, assistência e 

proteção e defesa da Saúde. 
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II. Contextualização histórica 

O termo triage, com origem no verbo francês trier1, terá sido pela primeira 

vez utilizado – no sentido médico – por Dominique Jean Larrey, médico 

chefe da Guarda Imperial de Napoleão, por volta de 1792, após ter 

reconhecido a necessidade de avaliar e classificar os soldados feridos 

durante as batalhas.[1-3] 2 Larry criou, ainda, pequenas carruagens para 

transportar rapidamente os doentes – as Ambulance Volante (Ambulâncias 

Voadoras).[1, 3] Outro agente terá sido central para a triagem militar: John 

Wilson, cirurgião naval britânico, introduziu, em 1846, a ideia de que o 

tratamento aos menos feridos e aos doentes com lesões provavelmente 

fatais deveria ser deferido.[1] Já o exército americano terá sido mais lento a 

implementar sistemas de triagem: no início da Guerra Civil, em 1861, os 

serviços médicos ainda eram escassos e mal organizados, e não existia 

qualquer método uniforme de triagem – o princípio era o “first come, first 

served”.[1] 3 Após um primeiro ano desastroso, a mortalidade diminui 

significativamente quando Jonathan Letterman, diretor médico do Exército 

de Potomac de 1862 a 1864, implementa uma combinação de 

procedimentos de triagem com cuidados médicos de primeira linha e 

ambulâncias.[1] 

                                                      
1 Separar, classificar. 

2 Ao invés da espera de horas ou dias até ao término da batalha para serem 

prestados cuidados médicos, como até então terá sido feito. O seu sistema 

consistia em tratar e evacuar os doentes com necessidade de tratamento 

mais urgente. Nas suas memórias sobre a Campanha da Rússia (Invasão 

Francesa) de 1812, Larrey descrevia a seguinte normativa: "Aqueles que 

estão gravemente feridos devem receber atenção imediata, 

independentemente da sua posição ou distinção [social/militar]. Aqueles 

que têm lesões menos importantes podem esperar até que os seus irmãos 

de armas gravemente mutilados sejam tratados; caso contrário, os últimos 

não iriam sobreviver muitas horas."  

3 Walt Whitman, que trabalhara como enfermeiro nesta guerra, descreve, 

no seu poema “The Wound-Dresser” (1865) a ordem de tratamento da 

seguinte forma: “The men, whatever their condition, lie there, and 

patiently wait till their turn comes to be taken up.” 
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Mais tarde, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o aparecimento de 

metralhadoras e gases venenosos provoca um número massivo, sem 

precedentes, de mortos e feridos graves, situação que obriga ao surgimento 

de um sistema de triagem diferente: “the greatest good for the greatest 

number” 4 .[1] Nesta abordagem, quando os recursos são limitados, alguns 

doentes podem ser deixados morrer para salvar outros. Há ainda outro 

modelo de triagem em prática neste período, que lista, como primeira 

prioridade, a conservação do poder militar – tratando primeiramente os 

feridos ligeiros, para que pudessem voltar rapidamente a combate.[1]  

Com a Segunda Guerra Mundial, surgem o apoio aéreo e novos e mais 

detalhados protocolos de triagem.[1] As forças armadas modernas 

conseguem transportar grandes números de doentes críticos do campo de 

batalha para serviços médicos de alto nível, capazes de tratar todas as 

vítimas na maioria das circunstâncias.[1]  

Para responder às crescentes necessidades, muitos SU começaram a 

introduzir sistemas mais formais de triagem, tendo sido utilizados 

variadíssimos modelos, contendo desde 2 a 10 categorias [4] [I]. Em 2001, 

a maior parte dos hospitais nos EUA utilizava modelos de 3 níveis, mas, 

dado que a validade e a fiabilidade de tais modelos são limitadas – os 

instrumentos de 5 níveis são superiores aos de 3 níveis em validade e 

fiabilidade, permitem uma maior sensibilidade e especificidade e são mais 

seguros em relação à sub- e sobre-triagem [5] –, a adoção de sistemas de 5 

níveis está a aumentar no país.[6] 

Dos sistemas de triagem de 5 níveis, o Australian Triage Scale (ATS), o 

Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS), o 

Manchester Triage Scale (MTS) e o Emergency Severity Index (ESI) 

foram os que tiveram maior influência na triagem moderna [5], pelo que 

                                                      
4 A um doente crítico não deverá ser dada prioridade se o tempo a 

despender no seu tratamento puder ser utilizado no cuidado de outros 

doentes. 
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serão descritos seguidamente. Outras escalas – como o Soterion Rapid 

Triage Scale (SRTS) e o sistema de 4 níveis Taiwan Triage System (TTS) 

– não têm sido difundidas tão amplamente no mundo. 
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III. Contextualização ética: princípios e valores morais 

Os sistemas de triagem são desenhados para, durante o processo de 

utilização eficiente dos recursos de saúde, servirem os valores de vida 

humana, saúde e justiça. Quando as necessidades excedem a 

disponibilidade, não é possível atingir a situação ideal de atendimento de 

todos os doentes e com a mesma rapidez – um atendimento igualitário. A 

triagem cumpre o princípio da equidade, ordenando os doentes por ordem 

de prioridade. 

A triagem de rotina no ambiente relativamente rico em recursos do SU do 

hospital moderno concentra-se na maximização dos benefícios para cada 

doente, priorizando o tratamento de doentes cujas necessidades são mais 

urgentes. Na triagem após um desastre em massa, onde os recursos são 

mais limitados, o cerne muda desta perspetiva individual para uma 

perspetiva de grupo, tentando salvar-se o maior número de vidas possível 

com os recursos disponíveis. Em circunstâncias muito particulares – muito 

dissemelhantes da triagem de SU hospitalar –, como é o caso de uma nação 

em guerra, a triagem pode dedicar os recursos médicos a alcançar um 

objetivo não médico (a vitória militar). Em circunstância de triagem militar 

e de desastres naturais, a morte de doentes em prol do tratamento de outros 

pode ocorrer5.[7] Na triagem civil, hospitalar, de Serviço de Urgência, este 

tipo de situações é raro, mas, ainda assim, decidir sobre quem tem 

prioridade de tratamento pode ocasionalmente incorrer na morte do doente 

expectante, condicionar tempos de espera dolorosos e aumentar o risco de 

complicações e mau prognóstico.[7] É para impedir esta possibilidade que 

surge o conceito de re-triagem e a sua aplicação: a triagem é, por definição, 

um processo dinâmico, que tem em conta a possibilidade de o estado 

clínico do doente se alterar rapidamente.[8] 

                                                      
5 Por exemplo, durante o Hurricane Katrina, as normas obrigavam a que, 

durante as evacuações hospitalares, a primeira prioridade fosse dada aos 

doentes em ambulatório, a segunda aos doentes não dependentes de 

cuidados intensivos e, só depois, aos doentes em estado crítico.  
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Principalmente nas situações de desastres em massa, o triador pode sofrer 

stress emocional ao ter de categorizar doentes como “expectantes” (classe 

negra).[7] O próprio triador de SU pode sentir dúvidas se se permitir 

conduzir pelas suas emoções ou pelas queixas subjetivas do doente.6 É, por 

isso, importantíssima a existência de protocolos científicos que sejam 

objetivos e que retirem subjetividade e arbitrariedade à decisão do triador, 

agilizando o processo e evitando situações de inação por indecisão (que 

podem ter ou terão piores consequências do que a má decisão).  

A triagem constitui um problema clássico de justiça distributiva.[7] Como 

dissemos anteriormente, na Primeira Guerra Mundial surge a aplicação do 

princípio da utilidade – utilitarismo7 – à triagem8. Jeremy Bentham e John 

Stuart Mill – referimo-nos, aqui, ao utilitarismo clássico – estão na base da 

ideia de que as ações são julgadas apenas pelas suas consequências e que 

são consideradas certas quando produzem o maior benefício possível para 

todos os envolvidos, isto é, uma ação não requer a mesma consequência 

em todos mas sim o maior benefício geral possível. Este conceito pode ser 

aplicado à medicina de catástrofe, em que, como referido anteriormente, a 

triagem se focaliza numa perspetiva de grupo e em que não importa se os 

cuidados de saúde são distribuídos de maneira igual ou desigual: grandes 

desigualdades serão justificadas desde que a consequência final seja a 

maximização geral da saúde. Os princípios de justiça de Rawls9 vêm 

                                                      
6 Por exemplo, na presença de um doente ansioso, que grita ou chora. 

7 “Nature has placed mankind under the governance of two sovereign 

masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought 

to do… By the principle of utility is meant that principle which approves or 

disapproves of every action whatsoever according to the tendency it 

appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose 

interest is in question: or, what is the same thing in other words, to 

promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and 

therefore not only of every action of a private individual, but of every 

measure of government.” Jeremy Bentham, An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation, 1780. 

8 “The greatest good for the greatest number.” 

9 “First Principle: Each person has the same indefeasible claim to a fully 

adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with 
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contrapor o utilitarismo clássico10, debatendo o princípio da igualdade. No 

entanto, a triagem orienta-se por princípios de equidade e não de igualdade 

– adapta as regras à situação concreta, tornando, como resultado final, a 

situação mais justa. 

 

Outra questão ética é importante: em Portugal, a população em geral, por 

várias razões – desde a acessibilidade deficiente aos cuidados de saúde 

primários, até ao facto de liminarmente precisar de cuidados de saúde de 

forma aguda – recorre aos SU, muitas vezes em primeira instância, apesar 

de, de acordo com a definição apresentada e em vigor em Portugal e 

noutros países, não ser missão destes serviços a prestação de cuidados de 

saúde que não em situações de urgência ou emergência médicas.[9] Uma 

vez que não é constitucionalmente possível negar cuidados de saúde neste 

ou noutro nível de prestação, as populações optam por resolver os 

problemas não emergentes nem urgentes nestes serviços, o que pode trazer 

consequências graves e eticamente reprováveis: atrasos nos fluxos de 

doentes, comprometimento da qualidade e graves implicações na 

segurança do atendimento.[9]  

                                                      

the same scheme of liberties for all. Second Principle: Social and 

economic inequalities are to satisfy two conditions: They are to be 

attached to offices and positions open to all under conditions of fair 

equality of opportunity; They are to be to the greatest benefit of the least-

advantaged members of society (the difference principle).” John Rawls, A 

Theory of Justice, 1971. 

10 “Consequentialism treats the desires, needs, satisfactions and 

dissatisfactions of distinct persons as if they were the desires, etc., of a 

mass person” – Thomas Nagel.  “Utilitarianism supposes that mankind is 

a super-person, whose greatest satisfaction is the objective of moral 

action… But this is absurd. Individuals have wants, not mankind; 

individuals seek satisfaction, not mankind. A person’s satisfaction is not 

part of any greater satisfaction.” – David Gauthier. 



 
15 

 

IV. Avaliação de sistemas de triagem: validade, fiabilidade, sub-

triagem e sobre-triagem 

A validade do sistema de classificação corresponde à sua precisão. Um 

método é considerado válido se os seus resultados estiverem em 

concordância com o seu valor real: ou seja, um método de triagem, para ser 

válido, deve atribuir a categoria ou nível de prioridade correspondente ao 

nível de urgência real. Não havendo medidas gold standard para avaliar o 

verdadeiro grau de urgência, são utilizados indicadores como a taxa de 

admissão hospitalar, a taxa de admissão em Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), a taxa de mortalidade e a utilização de recursos.[10] 

A fiabilidade é a consistência ou concordância entre os utilizadores do 

sistema de classificação.[10] Dois tipos de fiabilidade aplicam-se aos 

sistemas de triagem: (1) fiabilidade inter-avaliadores, que é uma medida da 

reprodutibilidade; (2) fiabilidade intra-avaliador, que é uma avaliação 

acerca de se um mesmo triador, ao longo do tempo, avaliará, de todas as 

vezes, o mesmo doente com o mesmo nível de urgência. A fiabilidade dos 

resultados deve ser tão alta quanto possível. Ou seja, utilizando o mesmo 

método, diferentes triadores devem chegar às mesmas conclusões a 

respeito do grau de prioridade e categoria atribuída. Este indicador é 

descrito utilizando o kappa estatístico (Cohen’s kappa, κ) ou kappa pesado 

(weighted kappa, κw): se κ = o, o resultado é aleatório; se 0 < κ < 0,2, a 

concordância entre ≥2 medições é pobre; se 0,2 < κ < 0,4, a concordância é 

adequada; se 0,4 < κ < 0,6, a concordância é satisfatória; se 0,6 < κ < 0,8; a 

concordância é boa; se 0,8 < κ < 1, a concordância é muito boa; se κ = 1, a 

concordância é total. 

Um relatório de referência do Institute of Medicine Committee on the 

Future of Emergency Care in the U.S. Health System [11] descreveu o 

agravamento da crise de sobrelotação que ocorre diariamente na maioria 

dos SU, tornando a necessidade de precisão do nível de triagem ainda mais 

crítica. A sub-categorização (sub-triagem) deixa o doente em risco de 
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deterioração durante a espera.[10] A sobre-categorização (sobre-triagem) 

pode levar a um desperdício diário de recursos (por exemplo, limitando a 

disponibilidade de uma cama a outro doente que possa ter necessidade de 

atendimento imediato) e ao aumento dos custos operacionais, influenciar as 

estatísticas e impedir a melhoria da eficácia da performance (que será 

quanto mais eficaz quanto mais objetiva for).[10] 

Os estudos encontrados acerca da validade e fiabilidade dos quatro 

sistemas de triagem descritos neste trabalho encontram-se no ANEXO 1. 

Grande parte dos estudos foca-se na avaliação da fiabilidade entre 

avaliadores; no entanto, as características dos doentes, do local e dos 

protocolos de triagem alteram os resultados clínicos, a alocação de 

recursos e a satisfação do utente, pelo que examinar a fiabilidade entre 

avaliadores terá menor importância até que se determine que o método é, 

de facto, válido. 

Uma revisão sistemática [12] concluiu que os sistemas de triagem são 

apoiados, na melhor das hipóteses, por evidência científica limitada e 

muitas vezes insuficiente. Os resultados dos estudos são heterogéneos e 

não existem em número elevado, provavelmente devido à inexistência de 

um gold standard capaz de lhes assegurar total credibilidade, o que torna 

ainda menos claro se estes sistemas são defeituosos ou insuficientes. Os 

estudos encontrados sobre a validade das escalas de triagem em todos os 

níveis, ou seja, sobre a sua capacidade de distinguir a urgência dos doentes 

nos cinco níveis diferentes, são, em geral, de baixa qualidade. Quando à 

sua fiabilidade, os estudos publicados (a maioria também de baixa 

qualidade) relataram concordâncias inter e intra-avaliadores muito 

divergentes, com valores de κ variando de 0,2 (ligeiro acordo) para 0,9 

(quase perfeito). É, portanto, evidente que estes parâmetros devem ser 

documentados em maior detalhe.  

Apesar de, durante os últimos 20 anos, os sistemas de triagem terem sido 

padronizados em vários países e terem sido feitos esforços para garantir a 
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consistência desta aplicação, a variância internacional é tão expressiva que 

limita a capacidade de análise comparativa. A sobrelotação atual constante 

dos SU – que se afigura vir a ser cada vez mais importante, decorrente do 

aumento da complexidade dos sistemas de saúde e das expetativas dos 

doentes – declara uma necessidade de revisão dos modelos. Embora a 

formação, guidelines e algoritmos específicos tenham facilitado a tarefa e 

reduzido a variabilidade, mantém-se a inconsistência significativa 

decorrente dos muitos fatores que podem afetar a avaliação. Seria, talvez, 

agora o momento de desenvolver uma escala de triagem internacional, para 

implementação global.  
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V. Australasian Triage Scale (ATS) 

O ATS11 começou a ser aplicado em todos os SU australianos em 1994 e é, 

atualmente, também utilizado na Nova Zelândia.[4] É a partir do ATS que 

se formam as bases do MTS, no Reino Unido, e do CTAS, no Canadá.[4]  

É uma classificação bastante simplificada e intuitiva [II], em que o 

enfermeiro triador atribui uma categoria ao doente de acordo com a 

afirmação “este doente deve esperar por atendimento/tratamento médico 

por não mais do que x minutos”. O sinal ou sintoma clínico mais urgente 

determina a categoria. As guidelines incluem descritores clínicos sugerindo 

que sintomas, sinais ou patologias deverão ser alocadas em que categoria, 

mas são apenas indicativos.[13] 

O performance indicator threshold representa a percentagem de doentes 

atribuída a uma determinada categoria que deve iniciar o 

atendimento/tratamento médico dentro do tempo previsto para essa mesma 

categoria.[14] Devem ser aumentados os recursos (materiais ou humanos) 

disponíveis para que estes limites sejam sempre atingidos.[14] Em casos 

onde os recursos estejam cronicamente diminuídos, ou durante períodos de 

sobrelotação dos SU, os recursos devem ser distribuídos de forma que os 

performance indicator thresholds se mantenham nos valores previstos nas 

categorias mais urgentes.[14] 

Segundo o Australasian College for Emergency Medicine (ACEM), não há 

estudos de validação que liguem diretamente a fiabilidade dos tempos 

máximos de espera aos performance indicator thresholds.[15] A maioria 

dos estudos tem mostrado que, de forma indireta, as categorias se 

relacionam com certas patologias médicas que são sensíveis ao tempo.[15] 

A validade dos tempos máximos de espera varia de acordo com a 

categoria: as categorias 1 e 2 são mais fiáveis a esse nível em relação às 

                                                      
11 Surge, inicialmente, como The Ipswich Triage Scale (ITS), passando, 

subsequentemente, a chamar-se The National Triage Scale (NTS) e, 

posteriormente, a The Australasian Triage Scale (ATS). 
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categorias inferiores.[15] A maioria dos estudos concorda que as categorias 

1 e 2 são muito fiáveis; as restantes categorias correspondem à maioria dos 

doentes e não são tão fiáveis.[15] 

O ATS assume ainda que não é “clinicamente nem eticamente aceitável” 

que um doente ou grupo de doentes espere mais do que duas horas por 

atendimento médico.[15] De acordo com este sistema, tempos de espera 

prolongados são vistos como uma falha quer no acesso quer na qualidade 

do serviço.[15] 
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VI. Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) 

O CTAS surge no Canadá em 1999 e foi adotado, por exemplo, pela 

Suécia, Andorra e Países Baixos.[4]  

O CTAS usa guidelines informatizadas – para aumentar a facilidade de 

utilização e a reprodutibilidade – baseadas nas queixas de apresentação.[4] 

[III] A lista dos sintomas é extensa e inclui parâmetros anamnésicos 

associados com alto risco – por exemplo, intoxicação com sinais clínicos, 

parâmetros vitais e sintomas como dispneia ou dor abdominal.[5] Os 

modificadores – implementados na revisão do instrumento em 2004 – 

auxiliam na atribuição adequada da classificação; são divididos em (1) de 

primeira ordem e (2) de segunda ordem. Os primeiros são aplicáveis a um 

amplo número de queixas, tal como os modificadores de sinais vitais 

(dificuldade respiratória, estabilidade hemodinâmica, nível de consciência, 

febre), a gravidade da dor (central versus periférica e aguda versus crónica) 

e o mecanismo de lesão. Os de segunda ordem são específicos a um 

número limitado de queixas, como, por exemplo, a glicemia baixa (por 

exemplo, “glicemia < 3 mmol/L e/ou sintomática” aplica-se apenas a três 

queixas – nível de consciência, confusão e hipoglicemia –, enquanto que 

“glicemia < 3 mmol/L e assintomática” aplica-se apenas à 

hipoglicemia).[16] 

Para dar resposta às urgências pediátricas, foi, em 2001, desenvolvida uma 

modificação do instrumento para crianças, o paedCTAS. 
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VII. Manchester Triage Protocol (MTP) / Manchester Triage Scale 

(MTS) 

O MTP foi implementado em 1994; em 2000, dois hospitais portugueses 

iniciaram a sua utilização, sendo criado, no ano seguinte, o Grupo 

Português de Triagem (GPT).[17] O MTP é internacionalmente 

reconhecido e tem sido adotado com sucesso em diferentes sistemas de 

saúde.[18] O MTP é atualmente utilizado no Reino Unido e, com traduções 

modificadas, em Portugal, na Alemanha, na Suécia, em Espanha, em Itália, 

na Áustria, na Holanda, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão e no 

Canadá, por exemplo.[17] A internacionalização permitiu testar o MTP e 

adaptá-lo a culturas diversas, validando os parâmetros de qualidade e o 

modelo de gestão.[17] 

O MTP usa algoritmos para aumentar a reprodutibilidade [4]: as principais 

queixas do doente são alocadas em 1 de 52 diagramas possíveis [IV-V]. 

Estes fluxogramas têm uma abordagem consistente por conterem 

informação cruzada – isto é, um determinado número de condições 

principais apresentadas pode conduzir a mais de um fluxograma de 

apresentação, mas, independentemente do fluxograma que o profissional 

escolha usar, o resultado (categoria de prioridade) será o mesmo.[17] Em 

cada um destes diagramas são definidos discriminadores-chave (por 

exemplo, perigo de vida, dor, estado de consciência), que podem ser gerais 

ou específicos. Os discriminadores gerais aplicam-se a todos os doentes, 

independentemente da condição que apresentam, e estão presentes de 

forma repetida em vários fluxogramas (por exemplo, “risco de vida”, 

“dor”, “hemorragia”, “temperatura”, “grau do estado de consciência”); os 

discriminadores específicos aplicam-se a situações pontuais e relacionam-

se com condições particulares (por exemplo, “dor aguda” será um 

discriminador geral e “dor pleurítica” será um discriminador 

específico).[17] Os discriminadores são as características que diferenciam 

os doentes entre si, de tal forma que possam ser alocados numa das cinco 

prioridades clínicas.[17]  
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A maior parte dos doentes que vem às urgências sente dor e o grau de dor 

influencia a prioridade a atribuir; além disso, a dor é uma fonte de 

desestabilização para o pessoal e para os outros doentes e a sua gestão 

adequada é um critério-chave para a satisfação do doente.[17] Dada a sua 

importância, o MTP prevê passos e técnicas para avaliação da dor – como 

uma régua de avaliação da dor (existindo uma adaptação da régua para 

crianças), que combina o uso de descritivos verbais com uma escala visual 

analógica.[VI] Tendo o MTP a dor como discriminador predominante, a 

ausência da sua avaliação pode afetar a fiabilidade e validade do sistema: 

uma investigação [19] concluiu que apenas um terço dos doentes 

abrangidos por este estudo teve a dor avaliada conforme prevê o protocolo 

e que os enfermeiros em treino são mais criteriosos nesta avaliação do que 

os enfermeiros experientes. As razões pelas quais os triadores não 

avaliavam a dor incluíam o facto de pensarem que tal poderia resultar em 

sobre-triagem. Os autores entendem que este resultado pode estar 

relacionado com aspetos como a falta de conhecimento de utilização do 

método, a falta de clareza dos fluxogramas acerca da avaliação da dor e a 

ausência da sua descrição nas guidelines, e ainda o tipo de organização 

estrutural do sistema informático utilizado (que poderia estar organizado 

de maneira a ser menos propenso a permitir o “esquecimento” da avaliação 

da dor). No entanto, e por isso mesmo, em Portugal o registo informático 

contempla obrigatoriamente a atribuição de um número da Régua de Dor. 

Outro protocolo – as Vias Verdes (VV) – foi implementado com o objetivo 

de diminuir a taxa de mortalidade e aumentar a taxa de internamento 

através da melhoria da acessibilidade e de tratamentos mais eficazes. A Via 

Verde é uma estratégia organizada para a abordagem, encaminhamento e 

tratamento mais adequado, planeado e expedito, dentro da janela 

terapêutica mais eficaz, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de 

situações clínicas mais frequentes e/ou graves que são especialmente 

valorizadas pela sua importância para a saúde das populações e cujo fator 

tempo entre o início de sintomas e o diagnóstico/tratamento é fundamental 

para a redução de mortalidade.[16] Em Portugal, as VV são utilizadas 
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desde 2007: Via Verde Coronária, Via Verde Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) e Via Verde Sépsis. A responsabilidade da criação de circuitos 

hospitalares internos – VV intra-hospitalares – que possibilitem o 

tratamento no mais curto espaço de tempo pertence a cada hospital.[16] 

Em 2009, apenas 5% e 22% das admissões nas unidades coronárias e nas 

unidades de AVC, respetivamente, ocorreram através das VV.[9] Desde a 

implementação do programa em 2005, os dados mostram uma diminuição 

acentuada e constante de mortalidade por AVC em Portugal. No entanto, 

no único estudo realizado com o intuito de medir a ligação entre esta 

tendência e a Via Verde AVC, não foi encontrada evidência estatística de 

que tal diminuição esteja relacionada com a implementação da VV.[20] O 

mesmo se passa com a VV Coronária: um estudo associa a implementação 

desta via com acesso direto a angioplastia primária a uma baixa taxa de 

mortalidade dos doentes admitidos por Enfarte Agudo do Miocárdio 

(EAM) com supra-desnivelamento de ST anterior, mas uma das limitações 

desta investigação é o facto de não ter sido desenhada para determinar 

quais os fatores causais dessa redução de mortalidade.[21] Estes resultados 

podem dever-se a dificuldades na implementação das VV, às limitações do 

estudo ou à própria ineficácia das VV. 

Mais ainda, o MTP tem uma elevada predição de risco em doentes com 

SCA [22-26] e também é muito útil em doentes triados por AVC 

isquémico [27]. Embora um estudo tenha demonstrado que em apenas 

18,1% dos casos foi garantido, através do MTS, a possibilidade do 

cumprimento do tempo máximo de 10 minutos, internacionalmente 

recomendado como limite para avaliação clínica inicial dos doentes com 

AVC isquémico, estes resultados (n = 158 doentes) não podem ser 

generalizados e podem existir fatores condicionantes. À data deste estudo, 

não existia um fluxograma correspondente à apresentação típica desta 

condição – como se passa na Síndrome Coronária Aguda (SCA), com o 

fluxograma “dor torácica” – devido, possivelmente, à heterogeneidade 

associada à sua forma de apresentação, o que argumenta contra a 
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possibilidade de se poder esgotar a globalidade da sua semiologia num 

único fluxograma – embora, de uma forma genérica, segundo o MTS se 

atribuísse prioridade emergente aos doentes em que se verificavam sinais 

tradutores de compromisso de funções vitais e prioridade muito urgente 

quando existia risco iminente de tal suceder. Dando resposta a este 

problema, o GPT introduziu modificações no protocolo, que resultaram 

numa nova versão do mesmo que contempla alterações substantivas 

relativamente à triagem do AVC em fase aguda, com a inclusão de um 

novo discriminador específico, “défice neurológico recente”, definido 

como tendo “surgido nas últimas 12 horas”. Este discriminador implica 

obrigatoriamente a atribuição da prioridade muito urgente e integra-se em 

vários fluxogramas potencialmente relevantes no contexto de AVC, 

permitindo valorizar a presença de alterações neurológicas de forma 

transversal ao sistema, privilegiando, assim, a identificação do maior 

número de casos possível.[27] 

Embora outros sistemas de classificação possuam uma metodologia 

específica para classificação pediátrica, o MTP não possui ferramentas 

exclusivas para os extremos de idade (crianças e idosos), mas contempla 

alguns fluxogramas de apresentação a estes aplicáveis – por exemplo, na 

criança, “bebé que chora”, “dor abdominal na criança”, “dispneia na 

criança”; em relação ao idoso, apesar de não existirem fluxogramas 

exclusivos para esta faixa etária, o MTP preconiza que os triadores 

permaneçam atentos a dificuldades inerentes à idade (dificuldade de 

locomoção, ansiedade, diminuição da acuidade visual e auditiva, …), dado 

que, nesta faixa etária, se verifica uma percentagem alta de sub-

triagem.[28]  
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VIII. Emergency Severity Index (ESI) 

O ESI [VII] é o sistema de triagem mais utilizado nos EUA [4, 10], tendo 

sido desenvolvido na década de 1990 por Richard Wuerz e David Eitel [5, 

29]. A primeira versão contemplava apenas adultos e foi implementada em 

dois SU em 1999.[10] Em 2000, alguns sinais vitais pediátricos foram 

incluídos, mas uma escala específica para crianças ainda não foi 

validada.[10] A versão 3 surge em 2001 [30]; nesta versão, são notadas 

limitações nos níveis ESI 1 e 2 – um estudo prospetivo [31] de 571 doentes 

de nível ESI 2 verificou que 20% destes doentes receberam intervenções 

imediatas com salvamento de vida, concluindo que seria benéfico que 

esses doentes fossem classificados como ESI 1. Posto isto, a ESI Research 

Team reviu os critérios para nível 1, resultando na versão 4 deste sistema, 

versão atualmente em vigor.[31] 

O ESI mantém a base tradicional de avaliar inicialmente a urgência 

(prioridade de atendimento) do doente, mas não define intervalos de tempo 

esperados para avaliação médica.[10] Esta decisão é o primeiro passo do 

ESI e é baseada na estabilidade das funções vitais do doente, na 

probabilidade de risco de morte ou perda de órgão e/ou apresentação de 

alto risco. Para os doentes avaliados como não sendo de alto risco e 

considerados “estáveis”, os recursos necessários são estimados/previstos 

com base na experiência do enfermeiro. O ESI procura otimizar o fluxo do 

doente através da previsão dos recursos necessários para mover o doente 

para a sua disposição final (admissão, alta ou transferência): “fornecer ao 

doente certo os recursos certos no local certo e no momento certo”.[10] 

O algoritmo de triagem do ESI consiste em 4 pontos de decisão em que o 

triador faz perguntas específicas [VIII]. Cada parte do algoritmo é 

acompanhada de notas explicativas, que auxiliam os enfermeiros triadores 

na avaliação. 
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IX. Relação da urgência medida pelos sistemas de triagem com a 

gravidade, a complexidade e a carga de trabalho 

Uma descrição baseada na urgência deve responder à questão “em quanto 

tempo deve o doente ser visto pelo médico?”. A gravidade de uma doença 

ou lesão é definida como a extensão da perturbação músculo-esquelética 

ou de um sistema de órgãos ou da descompensação fisiológica. Os doentes 

com maior gravidade de doença/lesão são mais propensos a consumir mais 

recursos e ficar mais tempo no hospital do que os doentes com menor 

gravidade para o mesmo diagnóstico. A gravidade não se sobrepõe 

necessariamente com a urgência (em que um doente não-agudo pode, 

contudo, estar gravemente doente). A complexidade refere-se à dificuldade 

da queixa apresentada e aos recursos necessários para encontrar a sua 

solução.[15] 

A urgência é fundamentalmente diferente da gravidade do doente e da 

complexidade; a urgência descreve quão rapidamente um doente precisa de 

ser visto por um médico, a fim de iniciar o tratamento e evitar a 

deterioração do estado clínico, e pode não refletir o tempo, espaço, 

recursos materiais/humanos e carga de trabalho consumidos – ou seja, per 

se, não é um indicador adequado de necessidade de recursos e de carga de 

trabalho. Uma simples relação entre a categoria de triagem e a carga de 

trabalho, com a exclusão de outras variáveis, é inútil para avaliar e gerir a 

carga de trabalho, porque outras dimensões – como o trabalho processual 

necessário, a chegada de ambulância, o nível de trauma, a complexidade do 

doente e outras co-morbilidades – contribuem para a perceção do volume 

de doentes e acuidade. Por exemplo, uma categoria de urgência baixa com 

um problema altamente complexo pode consumir mais recursos e carga de 

trabalho do que um doente com urgência elevada. A complexidade do 

doente evidencia-se, por exemplo, na necessidade frequente de re-triagem, 

e a implementação de programas de treino de triagem pode reduzir esta 

necessidade.[32]  
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Inclusivamente, um estudo português demonstrou que, num hospital 

central com o MTP implementado, à medida que a prioridade (urgência) 

vai decrescendo, a percentagem de doentes com episódios longos diminui 

– o que traduz menor gravidade/complexidade, e a consequente maior 

facilidade de resolução do caso –, só que relativamente aos episódios 

emergentes (vermelho) esta percentagem é mais baixa – o que denota 

denota a celeridade de decisão neste local, com a respetiva otimização de 

fluxos de doentes. A prioridade urgente (cor amarela) é a categoria com 

mais doentes com episódios de urgência mais longos, devido, 

provavelmente, à maior incerteza diagnóstica e menor reunião de sinais e 

sintomas típicos, que justificam uma maior necessidade de meios 

complementares de diagnóstico.[9] 

Embora existam estudos, com resultados heterogéneos, que demonstrem 

alguma relação entre a urgência e os parâmetros referidos anteriormente, 

estas associações foram inferidas e não explicitamente demonstradas.[15] 

Os sistemas de triagem foram desenvolvidos e implementados apenas com 

o objetivo de categorizar a urgência do doente, não tendo sido 

demonstrados válidos para a avaliação de outros parâmetros. 
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X. Avaliação dos sinais vitais e scores fisiológicos na triagem 

Os quatro sistemas de triagem explorados recomendam a atribuição de um 

nível de prioridade em poucos minutos. 

Antes da chegada dos sistemas de triagem de cinco níveis aos Estados 

Unidos, a tradição ditava que cada doente que se apresentava a um SU 

devesse ter os sinais vitais avaliados antes da atribuição de nível de 

triagem. Os sinais vitais eram considerados parte integrante da avaliação 

inicial de enfermagem e eram muitas vezes usados como ferramenta de 

tomada de decisão.12 Contudo, os modelos mais recentes de triagem 

defendem o uso seletivo dos sinais vitais na triagem [29]:  

– As guidelines do ATS afirmam que os sinais vitais só devem ser medidos 

na triagem se forem necessários para estimar a urgência ou se o tempo o 

permitir, recomendando que o triador balance a necessidade de ser rápido 

com a necessidade de ser rigoroso.[14] 13 

– Da mesma forma, o CTAS defende a avaliação dos sinais vitais apenas se 

tal for necessário para determinar o nível de triagem (nos casos de níveis 3, 

4 e 5) e conforme o tempo permitir.[33]  

– O Grupo de Triagem de Manchester (GTM) utiliza parâmetros vitais 

específicos como discriminadores dentro dos fluxogramas de apresentação 

– este é um dos fatores que ajudam o triador a atribuir um nível de 

prioridade –, mas recomenda que este tipo de medições sejam deferidas se 

não forem necessárias para essa atribuição. Um estudo [34] tentou validar a 

                                                      
12 Por tradição, num sistema de triagem de três níveis os sinais vitais 

ajudavam a determinar o tempo que um doente podia esperar para o 

tratamento (ou seja, se não houvesse anormalidades presentes nos sinais 

vitais, o doente poderia esperar por um período de tempo mais longo). 

13 Por exemplo, se o doente estiver na categoria ATS 1, a avaliação clínica 

por um médico deve ser imediata; se o doente não for muito urgente e o 

tempo e as circunstâncias o permitirem, podem ser medidos os sinais vitais 

para ajudar na estimativa da categoria. 
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utilização de scores fisiológicos no MTP como meio de identificação de 

doentes em risco de deterioração: três scores fisiológicos diferentes foram 

calculados e comparados com o MTP; o estudo concluiu que a introdução 

destes scores pouco modificaria os resultados – o MTP permite uma 

grande abrangência de doentes críticos e a adição destes parâmetros 

identificaria apenas um pequeno número adicional de casos. Ainda assim, é 

importante que os triadores estejam atentos a este pequeno grupo – por 

exemplo, é o caso dos doentes atendidos nos cuidados primários de saúde e 

encaminhados ao SU por crise hipertensiva assintomática.14 

– Na utilização do ESI, a avaliação dos sinais vitais não é necessária nos 

doentes que são imediatamente categorizados como nível 1 ou 2 (se o 

doente parecer instável ou apresentar uma queixa principal que necessita 

de tratamento imediato, deve ser acelerado o transporte do doente 

diretamente para a área de tratamento; nestes doentes, a equipa de 

ressuscitação é responsável pela obtenção e monitorização de sinais vitais). 

O ESI apenas considera os sinais vitais do doente no ponto de decisão D. 

Para atingir este ponto no algoritmo, o triador terá já determinado que o 

doente não preenche os critérios imediatos para ESI 1 ou ESI 2 e que irá 

requerer 2 ou mais recursos – o que equivale, pelo menos, ao nível ESI 3. 

Se os limites da zona de perigo de sinais vitais forem ultrapassados [VIII], 

o enfermeiro deve considerar subir o nível de triagem do doente do nível 3 

para o nível 2. No entanto, alguns doentes podem não ser identificados 

inicialmente como nível ESI 1 até que os sinais vitais sejam avaliados – 

por exemplo, um doente idoso vigil e consciente que se queixe de tonturas 

pode ter uma condição com risco de morte se tiver uma frequência cardíaca 

inferior a 32 ou superior a 180; neste caso, deve ser atribuído o nível 1 ESI 

independentemente do bom estado geral aparente do doente. Os sinais 

vitais explicitamente incluídos no ESI incluem a frequência cardíaca, a 

                                                      
14 Embora grande parte dos casos clínicos possa ser encaixada em pelo 

menos um dos fluxogramas, em situações como esta, o triador pode 

encontrar dificuldades na classificação. Nestas condições, deve-se proceder 

a uma investigação mais aprofundada utilizando um dos fluxogramas 

existentes, como, por exemplo, “indisposição no adulto”. 
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frequência respiratória e a saturação periférica de oxigénio (em doentes 

com potencial comprometimento respiratório). A temperatura é usada 

especificamente no ESI em crianças com menos de 3 anos de idade. É 

importante notar que, quando se consideram sinais vitais anormais, a 

pressão arterial não é incluída no algoritmo – isto não significa que o 

triador não deva avaliar a pressão arterial ou a temperatura em crianças 

mais velhas ou adultos, mas sim que estes sinais vitais não são 

necessariamente úteis na escolha do nível de triagem apropriado.[10]  

Há evidências limitadas sobre a capacidade dos sinais vitais anormais 

preverem uma doença grave; os sinais vitais nem sempre são o método 

mais informativo para determinar a urgência – os doentes podem ter uma 

condição com risco de morte e mostrar sinais vitais normais. Em 2002, um 

estudo [35] analisou a utilização de sinais vitais para determinar a 

prioridade do doente (n=14.000), considerando a idade e a capacidade de 

comunicação como fatores. Os resultados finais demonstraram que os 

sinais vitais alteravam o nível de triagem em apenas 8% dos casos e, ao 

examinar os grupos etários individuais, eram os doentes pediátricos com 2 

anos ou menos que apresentavam uma maior variação na decisão de 

triagem, com uma mudança de 11,4% após avaliação dos sinais vitais. 

Reconhecendo que os sinais vitais são uma importante componente da 

avaliação inicial – dado que podem ser usados como sinais de alarme ou de 

deterioração do estado clínico –, foi conduzida uma investigação [36] para 

determinar a frequência com que os sinais vitais são monitorizados nos SU 

e quais são as suas determinantes (pessoais, sociais, ambientais, …). Foi 

concluído que o preditor mais importante era a categoria atribuída ao 

doente – por exemplo, um aumento do tempo de estadia no SU estava 

associado a um aumento do tempo entre avaliações. Estes achados são 

clinicamente importantes porque um aumento do tempo entre registos pode 

levar a erros clínicos (por não deteção de mudanças no estado clínico do 

doente). Serão necessárias, no entanto, investigações futuras para 
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determinar qual a frequência ideal de monitorização dos sinais vitais e qual 

a sua ligação à qualidade do serviço. 
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XI. Reavaliação e re-triagem: a sala de espera como área de 

observação  

A gestão da sala de espera é uma componente importante da triagem: a 

triagem implica observação e reavaliação constantes para identificar os 

doentes cuja condição se esteja a alterar – como após uma intervenção (por 

exemplo, a administração de um analgésico) ou após um determinado 

período de tempo (em caso de agravamento do estado clínico). A mudança 

de prioridade conforme a evolução da condição do doente não é um erro de 

avaliação.[17]  

O ATS e o ESI preveem que os doentes que aguardam atendimento médico 

sejam constantemente reavaliados (e re-triados, se o estado clínico se 

alterar), conforme necessário. Segundo o CTAS, a triagem deve ser 

repetida após um período de tempo definido ou quando há mudança nos 

sintomas do doente. Tal como estes sistemas, o MTP prevê que o doente 

possa sofrer um agravamento do seu estado clínico durante o tempo de 

espera – nesses casos, o doente pode ser reclassificado. Apesar de esta 

situação estar prevista no MTP, uma investigação [37] demonstrou que há 

defeito na deteção de doentes que sofrem deterioração do estado após 

classificação. 
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XII. Encaminhamento de doentes no Serviço de Urgência 

A atribuição da prioridade, per se, não garante ao doente o acesso aos 

cuidados de saúde adequados e no tempo preconizado – são necessárias 

outras ferramentas de gestão do percurso do doente no SU, para que se 

reduzam circuitos redundantes e inúteis para a resolução do seu problema 

clínico, adequando o encaminhamento segundo os horários e 

especialidades disponíveis e reduzindo a duração média do episódio de 

urgência. São fatores a considerar: 

– O encaminhamento do doente para a área adequada à sua prioridade. Por 

exemplo, os doentes à qual foi atribuída a cor vermelha devem ser 

encaminhados para a sala de emergência. 

– O encaminhamento do doente segundo a necessidade clínica. Isto é, para 

a especialidade médica a quem compete avaliar o doente. 

– A relação com os espaços físicos. Por exemplo, os doentes com dores, 

com hemorragias ou muito idosos ficam mais bem instalados em gabinetes 

afastados da sala de espera comum; os doentes que precisam de ser 

examinados deitados (por exemplo, os que sofrem de lesões dos joelhos, 

dores lombares ou dores abdominais) devem ser colocados numa área onde 

se possam deitar.[17] Para tal, o triador precisa de saber permanentemente 

qual é a ocupação atual do serviço e a disposição dos doentes no 

momento.[17] Isto depende, também, das instalações locais e dos recursos 

disponíveis. Na arquitetura das instalações para onde os doentes forem 

encaminhados deverá existir preocupação com a criação de um “ambiente 

para a cura”15, isto é, um ambiente saudável que atue, nomeadamente, na 

redução do ruído, na melhoria da qualidade do ar e da luz, no controle da 

temperatura, na garantia de privacidade, na qualidade da sinalética e da 

comunicação. Muitos serviços de urgência de grandes dimensões dispõem 

de diversas áreas de observação: os doentes em piores condições são 

                                                      
15 Do inglês “healing environment”. 
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separados fisicamente dos que não apresentam condições tão urgentes, 

podendo mesmo haver uma equipa de pessoal diferente para cada um 

destes grupos.[17] 

– A possibilidade de implementação de estratégias de encaminhamento 

rápido para diminuir a sobrelotação dos SU. O American College of 

Emergency Physicians (ACEP) verificou que alguns SU implementaram 

uma estratégia de "fluxo vertical de doentes", que consiste em segmentar 

os doentes que podem ser avaliados e orientados de forma segura sem 

ocupar uma sala tradicional de SU, e que a iniciativa mais prevalente nos 

EUA é o fast-track.[38] O fast-track é uma área de cuidados ambulatórios 

destinada à avaliação, tratamento e alta atempada de doentes de categorias 

de triagem inferiores, com doenças/lesões não complexas, sem afetar os 

cuidados aos doentes mais urgentes. Vários estudos demonstraram que a 

aplicação de fast-tracking pode reduzir o tempo de estadia no SU e o 

tempo de espera dos doentes de prioridade inferior, sem aumentar estas 

medidas nos doentes de prioridades superiores (mesmo num SU com 

poucos doentes de baixa acuidade), diminuindo ainda o número de doentes 

que abandonam o SU sem serem vistos e aumentando a satisfação dos 

doentes com o serviço.[13, 26, 38-48] No entanto, o fast-tracking requer 

uma monitorização constante do volume de trabalho em cada uma das 

áreas, para que sejam desviados recursos em caso de necessidade [17] – e, 

por isso mesmo, o sistema pode falhar quando no SU houver 

predominância de doentes de maior urgência.[46] Poucas investigações 

estudaram a qualidade dos cuidados prestados pelas unidades de fast-track: 

um estudo na Austrália reportou uma média de satisfação, pelos doentes, 

de 22 em 25, com 84% dos doentes avaliando o serviço como “excelente” 

e “muito bom”.[21] Contudo, as áreas de fast-track são eticamente 

discutíveis, dado que delas podem resultar injustiças – os doentes com 

prioridade mais baixa podem ser atendidos mais rapidamente que os de 

nível mais alto, invertendo o objetivo da triagem.[41] 
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XIII. Fatores que influenciam a gestão clínica de doentes 

A prioridade clínica e a gestão clínica de doentes são processos 

relacionados mas distintos: a primeira requer a atribuição de uma categoria 

de urgência; a segunda exige compreensão das necessidades particulares do 

doente e pode ser afetada por fatores extrínsecos, como a hora do dia, a 

disponibilidade de recursos humanos e o número de camas disponível.[17] 

Para além da prioridade clínica atribuída pelo método de triagem, há 

muitos outros fatores que podem influenciar esta gestão:  

– Idade. As crianças podem necessitar de tratamento especial por várias 

razões, como a impossibilidade de manutenção da sua atenção por muito 

tempo, o que leva a que fiquem saturadas, assustadas e cansadas com muita 

facilidade, e a possibilidade de ficarem deprimidas e agitadas devido a 

dificuldades de comunicação e compreensão.[17] Nas crianças que dão 

entrada no serviço ao fim do dia ou à noite e que, por conseguinte, poderão 

estar muito cansadas e impossíveis de examinar ou tratar, poderá valer a 

pena uma observação o mais cedo possível. O MTP, por exemplo, já prevê 

que as crianças com idade inferior a 3 meses sejam obrigatoriamente 

classificadas na categoria “muito urgente”. Também os idosos podem 

merecer tratamento especial, dado que podem ficar confusos e 

desorientados no SU, mesmo que tenham apenas lesões ligeiras: a 

imobilidade relativa pode provocar aumento de desconforto, dificuldades 

em chegar às instalações sanitárias ou em procurar alimentação; a 

ansiedade é comum; têm tendência para desenvolver zonas de pressão que 

em poucas horas se agravam se tiverem de esperar muito tempo numa 

maca; podem apresentar incontinência; possíveis problemas de memória 

podem levar a uma deficiente recolha de informações.[17] 

– Incapacidades físicas ou dificuldades de aprendizagem. A comunicação, 

nestes doentes, torna-se mais difícil, pelo que pode ser apropriada a 

atribuição de um nível mais alto de urgência.[17] 
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– Doentes abusivos ou agressivos. Na presença destes doentes, deve ser 

feita uma tentativa inicial de comunicação e, se necessário, deve ser pedida 

a intervenção da autoridade policial. Caso não resulte, o doente pode ser 

colocado num compartimento de espera individual para minimizar a tensão 

na sala de espera ou poderá ser observado e ter alta rapidamente para 

benefício dos outros – embora o princípio orientador seja que estes doentes 

não têm prioridade pura e simplesmente pelo comportamento que 

apresentam, deve ser tida em conta o desconforto que provocam nos outros 

doentes.[17] Se estas medidas não resultarem, deve pedir-se ao doente (que 

não apresente risco clínico) e aos seus acompanhantes que saiam, se 

necessário escoltados por um segurança ou por uma autoridade policial. 

– Doentes sob influência de álcool. São difíceis de avaliar e necessitam de 

reavaliações frequentes para verificar se não estão a piorar ou a 

desenvolver qualquer problema que não seja imediatamente visível na 

triagem.[17] 

– Doentes que recorrem ao SU com frequência. Existe o risco de colocar 

estes doentes nas categorias menos urgentes sem uma avaliação adequada. 

No entanto, estes doentes também desenvolvem patologias orgânicas, 

também são vítimas de traumatismos, podem ter complicações graves da 

sua doença e, mesmo os que têm predominantemente problemas sociais, 

são, de facto, mais suscetíveis de desenvolver doenças ou traumatismos do 

que a população em geral.[17] Cada visita ao serviço de urgência deve ser 

tratada como sendo a primeira, e deve ser feita a avaliação apropriada.  

A ausência do reconhecimento destes fatores pode ser negativo tanto para 

o funcionamento do serviço como para a qualidade dos cuidados prestados 

aos doentes, pelo que se reveste de particular importância.[17] 
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XIV. O triador: enfermeiro ou médico? 

Independentemente de a tarefa ser desempenhada por enfermeiros ou 

médicos, a triagem é efetuada por delegação de competência médica, isto 

é, a responsabilidade da triagem e o seu controlo são obrigatoriamente 

médicos.[17] 

Geralmente, os sistemas de triagem não requerem uma diferenciação 

especialmente exigente mas sim um bom profissional de saúde, com 

formação no sistema de triagem a aplicar, e, principalmente, disciplina.[42] 

Quanto ao MTP, no Reino Unido, esta tarefa é desempenhada pelo pessoal 

de enfermagem; em Portugal, a tarefa pode, teoricamente, ser 

desempenhada tanto por pessoal médico como por pessoal de enfermagem 

(embora o controle do sistema seja sempre médico) [42], mas, na prática, é 

usualmente desempenhada por enfermeiros. Os sistemas de triagem ATS, 

CTAS e ESI colocam o enfermeiro como triador. Esta solução facilita a 

gestão dos recursos humanos disponíveis, dado que não é preciso deslocar 

uma equipa altamente diferenciada de médicos para a triagem.[42]  

Os médicos têm a formação para fazer diagnósticos e têm maior 

conhecimento na área que os enfermeiros, mas é estabelecido que a 

triagem não pretende ser um momento de diagnóstico – se o tempo da 

observação de triagem visar a obtenção de um diagnóstico exato, a triagem 

está condenada ao fracasso. Os modelos de triagem não foram 

desenvolvidos para esse fim. 

Um estudo avaliou o efeito da avaliação na triagem por um médico (com o 

sistema TRIAD), demonstrando que o tempo de espera e o tempo de 

estadia dos doentes num SU era, dessa forma, largamente reduzido.[40] 

Contudo, é necessária evidência científica muito mais forte para afirmar 

que a triagem é mais eficiente se feita pelo médico. 

  



 
38 

 

XV. A perspetiva e satisfação dos triadores e dos doentes 

Não foram encontrados muitos estudos acerca da satisfação dos triadores e 

dos doentes com os sistemas de triagem descritos – ANEXO 2. É possível, 

contudo, prever que a satisfação dos doentes irá depender, em parte, do 

tempo de espera e do tempo de estadia no SU, pelo que progressos nesta 

área conduzirão, previsivelmente, a uma maior satisfação.  
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XVI. Auditorias internas e externas 

A prioridade clínica dos doentes é um dos marcadores dos variados casos 

que se encontram no Serviço; é passível de ser utilizada como parâmetro 

em contratos de qualidade e pode ser usada também como variável na 

contratação financeira.[17] No entanto, nem a análise retrospetiva pode 

prever com exatidão a prioridade clínica real.  

A auditoria de um sistema de triagem é a análise sistemática e 

independente dos episódios de urgência com vista a determinar se as 

atividades e resultados relativos ao método de triagem satisfazem os 

requisitos previamente estabelecidos e se estes estão efetivamente 

implementados. A introdução com sucesso de um método sólido de 

auditoria é essencial para a continuidade de qualquer metodologia 

normalizada, uma vez que tem de ser demonstrada a existência de 

reprodutibilidade entre profissionais, serviços e instituições de saúde.[17] 

Todos os sistemas de triagem previamente discutidos preveem esta análise, 

permitindo comparar dados entre avaliadores e hospitais e reforçando a 

credibilidade dos modelos. 
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XVII. Conclusões 

As características dos sistemas de triagem de 5 níveis anteriormente 

descritos encontram-se sumariadas nos quadro IX e X.  

Com base no apresentado, retiram-se as seguintes conclusões: 

 A triagem tornou-se parte integrante da função dos SU em todo o 

mundo e tem demonstrado valor clínico e organizacional. A sua aplicação 

retira subjetividade à decisão.  

 Existem variadíssimos protocolos de triagem e não há uma única 

forma "correta" de executar ou justificar a triagem. O fundamental é que o 

sistema seja justificado e se baseie nos valores de vida humana, saúde, 

justiça e equidade. 

 Dos sistemas de triagem de 5 níveis existentes, o ATS, o CTAS, o 

MTP e o ESI foram os que tiveram maior influência na triagem moderna. 

 Nas investigações, os métodos são, no geral, apresentados como tendo 

boas validade e fiabilidade, mas estas conclusões são apoiadas por 

evidência científica limitada e/ou insuficiente, pelo que são necessárias 

investigações adicionais acerca das suas fiabilidade e validade.  

 A variabilidade internacional entre sistemas de triagem é muito 

expressiva, pelo que é necessário que a comunidade médica mundial se 

comprometa com uma escala de triagem internacional. 

 O ATS surgiu em 1994 e é a partir dele que se formam as bases do 

MTS e do CTAS. É uma classificação simplificada e intuitiva, que contém 

performance indicator thresholds, mas não existem estudos de validação 

que liguem diretamente a fiabilidade dos tempos máximos de espera a 

estes indicadores. 
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 O CTAS usa guidelines informatizadas baseadas nas queixas de 

apresentação, contendo uma lista dos sintomas extensa, incluindo 

parâmetros anamnésicos associados com alto risco e modificadores de 

primeira e segunda ordem. 

 O MTP é, atualmente, utilizado em todos os hospitais portugueses. 

Constitui-se de 52 diagramas possíveis, que têm uma abordagem 

consistente por conterem informação cruzada e que contêm 

discriminadores-chave. 

 Não há evidência científica que demonstre que as VV diminuem a 

mortalidade das patologias a que dizem respeito. 

 O registo da dor na triagem é fulcral. A contemplação obrigatória da 

atribuição de um número no registo informático de triagem pode tornar o 

sistema muito menos propenso ao “esquecimento” de avaliação da dor. 

 O ESI não define intervalos de tempo esperados para avaliação médica 

e procura otimizar o fluxo do doente através da previsão dos recursos 

necessários para mover o doente para a sua disposição final. 

 Os sistemas de triagem devem ser utilizados apenas para avaliar a 

urgência; para avaliar outros parâmetros (gravidade, complexidade, …), 

serão necessárias outras medidas. 

 Os sinais vitais têm alguma importância na triagem – principalmente 

considerando que quando os sinais vitais não são obtidos neste momento, 

nomeadamente para doentes de menor urgência, podem nunca mais ser 

obtidos durante a estadia no SU –, mas nem sempre são úteis para 

determinar a categoria inicial. Devem ser utilizados seletivamente: a sua 

avaliação só deve ser efetuada se tal for necessário para determinar o nível 

de triagem e conforme o tempo permitir. Na triagem de um doente estável, 

nunca é errado obter os sinais vitais, a não ser que isso condicione um 
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atraso significativo, mas uma avaliação objetiva, que inclua a queixa 

principal, é muitas vezes suficiente para classificar o doente.   

 A triagem implica observação e reavaliação constantes para identificar 

os doentes cuja condição se esteja a alterar.  

 A atribuição da prioridade, per se, não garante ao doente o acesso aos 

cuidados de saúde adequados e no tempo preconizado – são necessárias 

outras ferramentas de gestão. Existem estratégias de encaminhamento 

rápido para diminuir a sobrelotação dos SU, como o “fluxo vertical de 

doentes” e o fast-tracking. Vários estudos demonstraram que a aplicação 

de fast-tracking pode reduzir o tempo de estadia no SU e o tempo de 

espera dos doentes de prioridade inferior, sem aumentar estas medidas nos 

doentes de prioridades superiores, diminuindo ainda o número de doentes 

que abandonam o SU sem serem vistos e aumentando a satisfação dos 

doentes com o serviço, mas as áreas de fast-tracking são eticamente 

discutíveis. 

 Para além da prioridade clínica atribuída pelo método de triagem, há 

muitos outros fatores que podem influenciar a gestão clínica dos doentes 

no SU. 

 Os sistemas de triagem não requerem uma diferenciação 

especialmente exigente mas sim um bom profissional de saúde, com 

formação no sistema de triagem a aplicar, e, principalmente, disciplina. 

 São escassos os estudos efetuados acerca da satisfação dos triadores e 

dos doentes com os sistemas de triagem descritos. É possível, contudo, 

prever que a satisfação dos doentes irá depender, em parte, do tempo de 

espera e do tempo de estadia no SU. 

 A introdução com sucesso de um método sólido de auditoria é 

essencial para a continuidade de qualquer metodologia normalizada.  
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ANEXO 1: Validade e fiabilidade de instrumentos de triagem de 5 

níveis – Estudos encontrados 

ATS Jelinek & Little, 1996 [49]: a concordância em relação a um 

nível da escala foi atingida em 86% (κ não calculado). 

Dilley & Standen, 1998 [50]: concordância adequada (κ = 

0,25) entre enfermeiros que trabalham em hospitais 

semelhantes e com experiências de triagem similares. 

Van Gerven, Delooz & Sermeus, 2001 [51]: avaliaram a 

validade do NTS na Bélgica (n=3650). As categorias de maior 

prioridade correlacionavam-se significativamente com a taxa 

de internamento (p<0,001). 

Doherty, Hore & Curran, 2003 [52]: calcularam a taxa de 

mortalidade após internamento via SU para as 5 categorias do 

ATS em três hospitais rurais de New South Wales e 

compararam-na com os dados publicados do hospital de 

Victoria: verificaram-se diferenças significativas em relação 

aos dados publicados; a mortalidade nos três hospitais rurais 

era inferior, com taxas de mortalidade e internamento muito 

superiores nos doentes classificados como ATS 3 (p<0,05). 

Creaton, Liew, Knott & Wright, 2008 [53]: estudaram a 

fiabilidade do ATS em doentes psiquiátricos (n=90), tendo-se 

verificado uma concordância de apenas 53,3% a 65,6%. 

Concluem que o ATS, per se, é insuficiente a nível de 

fiabilidade de triagem em doentes mentais. 

McCarthy, McDonald & Pollock, 2013 [54]: assumem que 

aplicar o ATS em mulheres grávidas é difícil dado que as 

descrições da escala podem não refletir o mesmo grau de 

gravidade. O estudo teve como objetivo analisar se algoritmos 

específicos e formação específica melhorariam a avaliação de 

mulheres grávidas. A qualidade da triagem e a documentação 

de sintomas específicos sugestivos de pré-eclampsia 

melhoraram consideravelmente. 

 

Quanto à aplicação da escala em idades pediátricas, os estudos 

são escassos e assumem que o ATS tem, neste campo, 

fiabilidade pobre a moderada e não foram encontrados estudos 

que avaliassem a validade do sistema em crianças: 

Van Veen & Moll, 2009 [55]: estudaram a validade e 

fiabilidade dos sistemas de triagens atuais em SU pediátricos. 

O MTP, o ESI, o paedCTAS e o ATS são sistemas 

comummente utilizados para este efeito e contêm partes 
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específicas para aplicação em crianças. O MTP e o paedCTAS 

parecem ser válidos em SU pediátricos. Em relação à 

fiabilidade, o MTP é bom, o ESI é de moderado a bom, o 

paedCTAS é moderado e o ATS é de pobre a moderado. No 

entanto, são necessários mais estudos para avaliar se um destes 

modelos é superior aos outros na triagem pediátrica. 

CTAS Beveridge et al., 1999 [56]: 10 médicos e 10 enfermeiros 

aleatoriamente selecionados triaram 50 casos, chegando a um κ 

de 0,80 (concordância muito boa). 

Manos et al., 2002 [57]: 20 profissionais (5 médicos, 5 

enfermeiros, 10 paramédicos) que nunca haviam utilizado o 

CTAS avaliaram 41 casos selecionados aleatoriamente de 50 

cenários publicados. Apesar da ausência de experiência com o 

CTAS, a concordância entre observadores com diferentes 

experiências profissionais foi boa (κ = 0,77). 

Grafstein et al., 2003 [58]: 15 enfermeiros avaliaram 266 

doentes com o apoio informático do CTAS. A fiabilidade foi 

boa (κw = 0,75).  

Jimenez et al., 2003 [59]: a avaliação de 32261 doentes num 

SU em Andorra mostrou que o CTAS pode ser implementado 

fora do Canadá. A taxa de internamento, utilização de recursos 

e tempo de internamento foram comparáveis com os dados 

canadianos. 

Worster et al., 2004 [60]: comparação da fiabilidade inter-

avaliadores do ESI e do CTAS. Dez enfermeiros foram 

aleatoriamente selecionados para treino inicial na versão 3 do 

ESI ou para re-treino no CTAS, classificando, posteriormente, 

200 casos clínicos com essas escalas. Os dois grupos 

demonstraram excelente fiabilidade inter-avaliadores (ESI: κ = 

0,89; CTAS: κ = 091). Ou seja, após 3 horas de treino, os 

enfermeiros eram capazes de triar doentes utilizando a versão 3 

do ESI com a mesma fiabilidade do que os enfermeiros com 

re-treino no CTAS. 

Goransson et al., 2005 [61]: enfermeiros de um SU sueco sem 

formação especial avaliaram 18 casos usando o CTAS. A 

concordância na classificação foi apenas moderada (κ = 0,46). 

Worster et al., 2007 [62]: comparação dos níveis ESI e CTAS 

com a utilização de recursos, internamento e mortalidade 

hospitalar (n=486). A correlação mais forte verificou-se entre a 

classificação ESI e a utilização de recursos (-0,54); a 

correlação mais fraca verificou-se entre a classificação CTAS e 

a mortalidade (-0,16).  
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Dong et al., 2007 [63]: 29524 doentes foram avaliados através 

do CTAS informatizado, demonstrando uma correlação 

excelente com a mortalidade hospitalar, custos hospitalares e 

utilização de recursos. 

Dong et al., 2007 [64]: a fiabilidade foi avaliada após duas 

fases de formação, mas a concordância mostrou ser apenas 

moderada (κ = 0,55). Os autores sugerem que sejam fornecidas 

formações regulares ao pessoal de triagem. 

Vlahaki & Milne, 2009 [65]: estudo conduzido para determinar 

se o CTAS também cumpriria os seus objetivos num SU em 

contexto rural, o que se verificou. 

Ng et al., 2010 [66]: implementação do CTAS num SU de 

Taiwan, comparando o sistema de quatro níveis vigente – 

Taiwan Triage System (TTS) – com o CTAS. Observou-se 

uma disparidade significativa na priorização de doentes entre o 

TTS e o CTAS nos 1851 doentes avaliados: com o TTS, 7,8%, 

46,1%, 45,9% e 0,2% foram classificados nos níveis 1, 2, 3 e 4, 

respetivamente; com o CTAS, 3,5%, 24,4%, 44,3%, 22,4% e 

5,5% foram classificados nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5, 

respetivamente. Comparativamente ao TTS, o CTAS permite 

uma melhor discriminação de doentes na triagem e demonstrou 

validade superior na predição de internamento, tempo de 

estadia no SU e consumo de recursos. 

Lee et al., 2011 [67]: avaliação da validade do CTAS em 

doentes idosos (> 65 anos; n=1903) e a sua sensibilidade e 

especificidade para identificar idosos com necessidade de 

intervenção médica imediata (risco de morte) num SU (durante 

um período de 3 meses). 94 doentes receberam uma 

intervenção médica com salvamento de vida dentro da 1ª hora 

após chegada ao SU; o score CTAS para estes doentes foi 1, 2 

e 3 para 46, 46 e 2 doentes, respetivamente. A sensibilidade e 

especificidade para um score CTAS ≤2 para identificar doentes 

com necessidade de intervenção imediata foi de 97,9% e 

89,2%, respetivamente. 

Elkum, Barrett & Al-Omran, 2011 [68]: descrição dos 

resultados nos tempos de espera após implementação do CTAS 

num SU da Arábia Saudita. Concluiu-se que o CTAS pode ser 

adaptado e implementado, com objetivos atingíveis, em 

hospitais fora do Canadá.  

Howlett & Atkinson, 2012 [69]: avaliação retrospetiva das 

entradas de 2 meses separados num SU. A taxa de 

inconsistência foi de 14% (Ensaio 1) e 16% (Ensaio 2), 

correspondendo a um κ de 0,596 e 0,604, respetivamente. 

Fernandes et al., 2013 [70]: compararam a fiabilidade das 

guidelines do CTAS de 2004 com a das guidelines revistas em 
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2008. Foram apresentados 10 cenários a 78 triadores: 5 

cenários que se manteriam inalteráveis com as guidelines de 

2008 e 5 cenários que se alterariam com as novas guidelines. 

Houve uma concordância superior (κ = 0.73) para os 5 

cenários que se baseariam nas guidelines de 2004 

comparativamente aos outros 5 (κ = 0.50). A aplicação das 

guidelines de 2008 parece ser menos fiável que a das de 2004. 

 

A fiabilidade e validade do paedCTAS foram avaliadas por 

vários estudos: 

Bergeron et al., 2004 [71]: comparação da fiabilidade entre 

enfermeiros especialmente treinados e emergencistas 

pediátricos; a fiabilidade foi apenas satisfatória (enfermeiros: κ 

= 0,51; emergencistas: κ = 0,39). Os autores recomendavam, à 

data, avaliações adicionais e desenvolvimento contínuo do 

CTAS. 

Gravel et al., 2007 [72]: comparação da fiabilidade entre o 

CTAS clássico e o CTAS informatizado. Particularmente nos 

casos urgentes, a triagem assistida por computador apresenta 

maior fiabilidade (CTAS clássico: κ = 0,55; CTAS 

computorizado: κ = 0,72). 

Ma, Gafni & Goldman, 2008 [73]: demonstram correlação 

significativa entre o nível paedCTAS atribuído e a utilização 

de recursos em 1618 doentes pediátricos (0-19 anos).  

Gravel et al., 2008 [74]: 499 doentes pediátricos foram 

avaliados através do CTAS informatizado e apenas em 10 

destes doentes foi demonstrada uma discrepância superior a 

um nível. A fiabilidade foi moderada (κw = 0,61). 

Van Veen & Moll, 2009 [55] (já descrito). 

Gravel, Manzano & Arsenault, 2009 [75]: estudo retrospetivo 

de todas as crianças que se apresentaram a um SU de um 

hospital universitário durante 1 ano (n=58529). 63% foram 

classificados como nível 1, 37% como nível 2, 14% como 

nível 3, 2% como nível 4 e 1% como nível 5 (p<0,001). Foi 

demonstrada uma boa correlação entre os níveis de triagem e o 

tempo de estadia no SU e a admissão em UCI pediátrica 

(p<0,001). Os resultados sugerem que o CTAS pediátrico é um 

instrumento válido para a triagem de crianças. 

Gravel et al., 2012 [76]: estudo multicêntrico prospetivo da 

validade e fiabilidade do CTAS em 9 SU pediátricos de 2009 a 

2010 (n=1464). A concordância inter-avaliadores foi boa (κ = 

0,74). As taxas de internamento foram de 30%, 8,3%, 2,3% e 

2,2% para doentes classificados nos níveis 2, 3, 4 e 5, 
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respetivamente. Demonstrou-se uma forte associação entre os 

níveis de triagem e a utilização de recursos e o tempo de 

estadia. Concluem que o CTAS demonstra uma boa fiabilidade 

e validade em crianças. 

Gravel et al., 2013 [77]: estudo da avaliação e outcome de 

todas as crianças que se apresentaram a 12 SU pediátricos 

durante 1 ano (de 2010 a 2011), perfazendo um total de 

550940 crianças. Foram verificadas taxas de internamento de 

61%, 30%, 10%, 2% e 0,9% para doentes nos níveis 1, 2, 3, 4 e 

5 do CTAS, respetivamente. Demonstrou-se uma associação 

forte entre o nível de triagem e admissão em UCI, 

probabilidade de abandonar o SU sem avaliação médica e 

tempo de estadia no SU. Todas estas associações sugerem 

validade do CTAS para aplicação em crianças. 

MTP Cooke & Jinks, 1999 [78]: avaliaram a validade do MTP em 

doentes críticos requerendo internamento em UCI (análise 

retrospetiva; n=91). Destes, 67% foram corretamente 

classificados nos níveis 1/2.  

Van der Wulp, van Baar & Schrijvers, 2008 [28]: num estudo 

prospetivo em dois SU, registaram uma avaliação de 50 

doentes pelos enfermeiros triadores e uma reavaliação pelos 

mesmos triadores 19 dias depois. A fiabilidade test-retest foi 

de 0,75 e a sensibilidade para doentes de alta prioridade (que 

necessitam de atendimento imediato) de 53,2% (sensibilidade 

moderada). Verificou-se uma alta percentagem de sub-triagem 

em doentes idosos (25,3%).  

Grouse, Bishop & Bannon, 2009 [79]: avaliaram a fiabilidade 

do MTP num SU australiano (n=50), chegando a um κ de 0,4-

0,8 (concordância satisfatória). 

Olofsson, Gellerstedt & Carlstrom, 2009 [80]: avaliaram a 

concordância entre avaliadores (especialistas vs. enfermeiros) 

na Suécia (n=1027), verificando um κ de 0,71-0,81 (maior 

concordância entre avaliadores nas categorias 

“emergente/muito urgente” e menor entre as categorias menos 

urgentes), o que, em parte, resulta em sub- ou sobre-triagem 

(sendo esta percentagem mais elevada nas categorias menos 

urgentes). Os doentes com necessidade de cuidados urgentes 

foram identificados em mais de 9 em 10 casos.  

Van der Wulp, Schrijvers & van Stel, 2009 [81]: compararam, 

num estudo retrospetivo observacional em quatro SU da 

Holanda, a capacidade de previsão de internamento hospitalar 

e mortalidade entre o ESI (n=37974) e o MTP (n=34258). 

Demonstraram uma relação decrescente entre a categoria de 

urgência e a probabilidade de admissão hospitalar nos dois 

sistemas. Não houve diferença entre os protocolos na previsão 
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da mortalidade (a taxa de mortalidade foi baixa nos dois 

sistemas e a maioria dos doentes que morreu foi triada para a 

categoria mais urgente), mas a admissão hospitalar foi melhor 

predita pelo ESI. 

Martins, Cuna & Freitas, 2009 [82]: estudaram a associação 

entre mortalidade e internamento e o MTP no Hospital 

Fernando Fonseca, em Portugal (n=321539), concluindo que 

existe uma clara associação entre o grupo de prioridade e a 

mortalidade a curto-prazo e a proporção de doentes internados. 

No entanto, o MTP não mostra a mesma capacidade de 

predição quando comparadas as admissões clínicas e cirúrgicas 

(o que pode estar relacionado com os discriminadores). 

Storm-Versloot et al., 2009 [83]: compararam a concordância 

inter e intra-observadores do MTP com a do ESI (n=50). Na 

concordância inter-observadores, o MTP atingiu um κ de 0,76 

(κw = 0,82) e o ESI 0,46 (κw = 0,73). Na concordância intra-

observadores, o MTP atingiu um κ de 0,84 e o ESI 0,65.  

Storm-Versloot et al., 2011 [84]: compararam a validade de 

três sistemas de triagem: um sistema de triagem informalmente 

estruturado (STIE), o MTP e o ESI (n=900). A percentagem de 

sub-triagem com o STIE foi de 8%, com o MTP foi de 11% e 

com o ESI de 14%. Nos três sistemas, a sensibilidade para 

todas as categorias era baixa, mas a especificidade para os 

níveis 1 e 2 era alta (>92%). Os níveis de urgência nos três 

sistemas estavam associados a um aumento significativo do 

uso de recursos, da taxa de internamento e da duração do 

internamento. Apesar destes resultados (mostrando o STIE 

com a menor percentagem de sub-triagem), os autores 

consideram ser preferível usar um sistema de triagem 

formalmente estruturado e verificável.  

Pinto, Salgado & Chianca, 2012 [85]: avaliaram a validade do 

MTS num hospital no Brasil (n=300); os resultados 

confirmaram que a gravidade clínica dos doentes ia 

aumentando de nível para nível da escala (de forma 

decrescente). 

Santos, Freitas & Martins, 2013 [86]: estudo prospetivo de 

doentes (n=25218) triados entre Julho e Outubro de 2011 

segundo a versão II do MTS; os códigos MTS foram 

agrupados em dois clusters: vermelho e laranja em “alta 

prioridade” (HP) e amarelo, verde e azul em “baixa prioridade” 

(LP). O risco de internamento no cluster HP foi 4,86 vezes 

superior ao do LP. O risco de morte no cluster HP foi 5,58 

superior ao do LP. O risco de internamento entre 

especialidades médicas e cirúrgicas foi similar, o que sugere 

uma melhoria desta segunda versão do MTS em relação à 

primeira. O MTS demonstrou uma associação consistente com 
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a utilização de eletrocardiografia (ECG) e laboratórios, mas 

uma associação inconsistente com a utilização de radiografias. 

 

Em relação à fiabilidade e validade do MTS em doentes 

pediátricos: 

Roukema et al., 2006 [87]: avaliaram a validade do MTP nas 

emergências pediátricas (n=1065), demonstrando uma 

sensibilidade de 63% e uma especificidade de 73%. A sub-

triagem ocorreu em 15% e a sobre-triagem em 40%.  

Van Veen et al., 2008 [88]: também avaliaram a validade do 

MTP em crianças (n=13554): 34% foram corretamente 

classificados, 54% foram sobre-triados e 12% sub-triados. Os 

autores concluem que o MTP tem moderada validade em 

crianças. 

Van Veen & Moll, 2009 [55] (já descrito). 

Van Veen et al., 2010 [89]: avaliação da reprodutibilidade do 

MTS em crianças. 43 enfermeiros de um hospital universitário 

triaram 20 cenários escritos utilizando o MTS; depois, em 2 

SU, enfermeiros triaram doentes (<16 anos, em “tempo real”). 

Verificou-se um κw de 0,83 entre os enfermeiros que triaram 

os cenários escritos. Nos doentes “em tempo real”, o κw foi de 

0,65. Concluiu-se que o MTS mostra boa a muito boa 

repetibilidade nos SU pediátricos. 

Seiger et al., 2011 [44]: avaliaram a gravidade da sub-triagem 

em crianças. A gravidade clínica foi expressa pelas possíveis 

consequências do atraso no tratamento: necessidade de um 

maior número de intervenções, maior tempo de estadia no SU, 

complicações, morbilidade, mortalidade. 0,9% dos doentes 

foram sub-triados; em 53% destes doentes, especialistas 

consideraram esta sub-triagem como clinicamente grave; em 

89% a alta prioridade foi determinada pela anormalidade dos 

sinais vitais. O estudo demonstrou que a sub-triagem é mais 

frequente em crianças (principalmente com <3 meses) e nas 

crianças avaliadas pelo fluxograma “criança que não se sente 

bem”. O estudo concluiu que a sub-triagem é infrequente, mas 

pode ter graves consequências clínicas. Para reduzir a sub-

triagem, os autores recomendam a avaliação dos sinais vitais 

nas crianças. 

Van Veen et al., 2012 [90]: os autores desenvolveram e 

implementaram modificações específicas, dependentes da 

idade do doente, no MTS, baseadas nos grupos de doentes 

onde a performance do sistema era baixa. O sistema 

modificado foi aplicado em 11481 doentes. Comparativamente 

com a versão original do MTS, a especificidade melhorou de 
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79% para 87%; a sensibilidade manteve-se similar (63% vs 

64%). Futuras investigações devem focar-se na melhoria da 

sensibilidade. 

ESI A fiabilidade inter e intra-avaliadores do ESI foram avaliadas 

em muitos estudos; a sua validade também já foi avaliada 

através dos resultados (outcomes) de vários milhares de 

doentes: 

Wuerz et al., 2000 [91]: doentes (n=493) de dois hospitais de 

Boston foram simultaneamente triados por um enfermeiro 

através de um sistema de três níveis e por um enfermeiro 

investigador através da versão 1 do ESI. Após esta triagem, um 

investigador classificou novamente os doentes utilizando o 

ESI. Os níveis de triagem demonstraram uma associação forte 

com os recursos utilizados no SU e com resultados como o 

internamento. Os doentes de maior urgência (níveis 1 e 2) 

consumiram mais recursos e tiveram maior probabilidade de 

ser internados do que os doentes com níveis menores de 

urgência (níveis 4 e 5). A concordância inter-avaliadores entre 

o enfermeiro investigador e o investigador foi avaliada como 

boa (κ = 0,80). Os investigadores concluíram que o sistema era 

válido e confiável neste cenário. 

Wuerz et al., 2001 [30]: a implementação do ESI em dois SU 

foi avaliada (n=219), demonstrando uma boa fiabilidade (κ = 

0,73). Os enfermeiros triadores avaliaram o ESI como mais 

simples e melhor do que o sistema de três níveis que 

utilizavam previamente. 

Wuerz, 2001 [92]: a mortalidade a 6 meses de 202 doentes 

mostrou estar significativamente associada com o nível ESI 

atribuído (I, 32%; II, 14%; III, 17%; IV/V, 0%). 

Travers, Waller, Bowling, Flowers, & Tintinalli, 2002 [6]: 

comparação da fiabilidade de um sistema de três níveis com a 

versão 1 do ESI. A fiabilidade melhorou de um nível 

inconsistente do sistema de três níveis (κ = 0,53) para um nível 

aceitável (κw = 0,68). 

Eitel, Travers, Rosenau, Gilboy, & Wuerz, 2003 [93]: 

avaliação da validade e fiabilidade da versão 2 do ESI durante 

e após implementação do sistema em sete hospitais nos EUA. 

Durante o programa de educação do ESI, mais de 200 

enfermeiros foram solicitados a triar 40 casos clínicos. O 

estudo indiciou uma fiabilidade inter-avaliadores substancial (κ 

= 0,70-0,80). 386 doentes foram triados, com demonstração de 

alta fiabilidade (κw = 0,69-0,87). 

Tanabe, Gimbel, Yarnold, Kyriacou, & Adams, 2004 [94]: 

avaliação da fiabilidade da versão 3 do ESI em hospitais 
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diferentes daqueles onde o instrumento foi originalmente 

desenvolvido (n=403), tendo sido demonstrada uma 

concordância inter-avaliadores muito boa (κw = 0,89). O nível 

ESI atribuído correlacionava-se com a taxa de internamento e 

com a taxa de admissão nas UCI. Apenas 2% dos doentes no 

nível 3 ESI (e 0% dos níveis 4/5) tiveram de ser transferidos 

para UCI. 

Worster et al., 2004 [60] (já descrito). 

Chi & Huang, 2006 [95]: comparativamente com o Taiwan 

Triage System, o ESI demonstrou permitir avaliações mais 

precisas dos 3172 doentes analisados acerca da urgência 

médica, tempo de estadia no SU e internamento. 

Worster et al., 2007 [62] (já descrito). 

Baumann & Strout, 2007 [96]: em 929 doentes com mais de 65 

anos, o nível ESI atribuído estava significativamente associado 

com a taxa de internamento (p<0,001), tempo de estadia no SU 

(p<0,001), utilização de recursos (-0,683) e mortalidade a 1 

ano (p<0,001). 

Elshove-Bolk, van Rijswijck, Simons & van Vugt, 2007 [97]: 

demonstrada correlação significativa entre o nível ESI e a 

utilização de recursos, a taxa de internamento e a necessidade 

de consulta por especialista.  

Storm-Versloot et al., 2009 [83] (já descrito). 

Van der Wulp, Schrijvers & van Stel, 2009 [81] (já descrito). 

Platts-Mills et al., 2010 [98]: avaliação do ESI na identificação 

de idosos no SU (≥65 anos, n=782) a necessitar de uma 

intervenção com salvamento de vida. A sensibilidade do ESI 

para identificar estes doentes foi de 42,3% e a especificidade 

foi de 99,2%. Em 17 dos 50 casos que houve desacordo entre 

avaliadores, a sub-triagem foi mais comum que a sobre-

triagem (13 vs 4 doentes). Ou seja, o ESI identificou menos de 

metade dos idosos que necessitavam de uma intervenção 

imediata para salvamento de vida. O não cumprimento das 

guidelines na triagem de doentes idosos pode contribuir para 

esta sub-triagem. 

Storm-Versloot et al., 2011 [84] (já descrito). 

Grossman et al., 2011 [99]: após tradução do protocolo para 

alemão, os investigadores encontraram uma concordância 

inter-avaliadores excelente (κ = 0,985) e boa validade através 

da comparação dos níveis ESI com a quantidade de recursos 

utilizada, internamento e mortalidade. 
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Grossmann et al., 2012 [100]: estudo da validade e fiabilidade 

do ESI em idosos (≥65 anos; n=519). O score ESI estava 

associado com a utilização de recursos, tempo de estadia no 

SU e mortalidade. A sensibilidade do ESI para predizer 

intervenções com salvamento de vida foi de 0,462 e a 

especificidade de 0,998. A respeito da fiabilidade, calculou-se 

um κw de 0,934. Ocorreu sub-triagem em 117 casos, cujas 

principais razões foram negligência de situações de alto risco e 

falha na interpretação apropriada dos sinais vitais. Conclui-se 

que os doentes mais velhos estão em risco de sub-triagem, mas 

que o ESI é fiável e válido em idosos. 

Biber et al., 2013 [101]: estudaram a correlação entre a idade, 

tempo de estadia no SU e taxa de internamento, comparando 

também doentes traumáticos com doentes não traumáticos. 

Comparando doentes mais velhos com doentes mais novos, o 

tempo médio de estadia foi cerca de 8 minutos superior nos 

doentes não traumáticos com ≥70 anos (p=0,22) e cerca de 35 

minutos superior nos doentes traumáticos ≥70 anos 

(p<0,00001). Concluem que a correlação entre a idade e o 

tempo de estadia no SU é mais forte em doentes traumáticos, o 

que pode indicar uma necessidade especial de cuidados 

geriátricos especializados nos doentes idosos traumáticos (por 

exemplo, uma abordagem interdisciplinar que inclua geriatria e 

cirurgia). 

 

A performance do ESI em doentes pediátricos também tem 

sido avaliada: 

Baumann & Strout, 2005 [102]: a avaliação do ESI em doentes 

pediátricos demonstrou concordância inter-avaliadores muito 

boa (κw = 0,82); o nível de triagem estava significativamente 

correlacionado com a taxa de internamento, tempo de estadia 

no SU e utilização de recursos. 

Travers, Waller, Katznelson, & Agan, 2009 [103]: conduziram 

a mais extensa avaliação do ESI em doentes pediátricos. A 

fiabilidade foi avaliada usando casos escritos e doentes reais. A 

validade do ESI foi avaliada em 1173 doentes utilizando como 

indicadores o internamento, a utilização de recursos e o tempo 

de estadia no SU. A fiabilidade inter-avaliadores foi de 0,77 

para os cenários escritos e 0,57 para os doentes “em tempo 

real”. O estudo concluiu que a fiabilidade do ESI para idades 

pediátricas é moderada; descobriram-se várias áreas em que os 

enfermeiros tinham dificuldade em triar os doentes de forma 

consistente. Estes resultados estão a ser usados para 

desenvolver materiais pediátricos específicos para fortalecer a 

validade e fiabilidade do ESI para triagem pediátrica.  
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Durani, Breecher, Walmsley, Attia, & Loiselle, 2009 [104]: 16 

médicos e 17 enfermeiros experientes na área da pediatria 

triaram 20 casos clínicos pediátricos utilizando a versão 4 do 

ESI. A fiabilidade inter-avaliadores foi excelente (κw = 0,93). 

Van Veen & Moll, 2009 [55] (já descrito). 

Green et al., 2012 [105]: avaliação da validade e fiabilidade da 

versão 4 do ESI em SU pediátricos. A respeito da validade, 

verificou-se que o score ESI mostra uma correlação forte com 

a taxa de internamento, tempo de estadia no SU e utilização de 

recursos (p<0,001). A respeito da fiabilidade, entre 

enfermeiros o κ foi de 0,92; entre enfermeiros e médicos o κ 

foi de 0,78. 

Jafari-Rouhi et al., 2013 [106]: avaliação da versão 4 do ESI 

em triagem pediátrica num SU do Irão. A triagem de casos 

clínicos escritos mostrou um κ de 0,84; em doentes no SU, 

mostrou um κ de 0,82. A probabilidade de internamento 

aumentava à medida que o score ESI diminuía (p<0,0001). 
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ANEXO 2: Satisfação dos triadores e dos doentes com os sistemas de 

triagem 

ATS Um estudo [39] avaliou o nível de compreensão, aceitação e desejo 

de conhecimento dos doentes e dos triadores em relação ao ATS. 

50,8% ligaram a triagem à determinação do nível de urgência; 74% 

queriam saber a sua categoria ATS e 81,7% desejavam saber o 

tempo de espera previsto. Apenas 39,4% queriam contribuir na 

decisão da sua classificação. Os triadores acharam que o ATS era 

justo, mas tinham dúvidas em relação ao fornecimento deste tipo de 

informação específica aos doentes; mostraram-se, ainda, fortemente 

contra a participação do doente na decisão do nível de prioridade. 

CTAS A sua implementação num hospital demonstrou a melhoria do score 

de satisfação de 3,17 para 3,4 em 4.[43] 

MTP Um estudo [107] avaliou a satisfação do enfermeiro que utiliza o 

MTP como ferramenta e identificou 88% de satisfação entre 74 

enfermeiros de um hospital da Suécia. Embora 54% acredite que o 

MTP não está completamente desenvolvido e apontem dificuldades, 

principalmente na classificação de doentes com múltiplas queixas, 

73% considera o MTP um protocolo simples e claro. 

ESI Quanto à utilização do ESI pelos triadores, uma investigação [108] 

concluiu, após um questionário aplicado a 392 profissionais, que a 

satisfação é alta. Os participantes realçaram a sua simplicidade de 

utilização e capacidade de reduzir a subjetividade da triagem. 
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Sistemas de Triagem por Níveis 

2 Níveis 3 Níveis 4 Níveis 5 Níveis 

Emergente Emergente Risco de vida Ressuscitação/Crítico 

Não emergente Urgente Emergente Emergente 

 Não urgente Urgente Urgente 

  Não urgente Não urgente 

   Referenciação/Fast track 
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Australasian Triage Scale (ATS) 

Categoria Tempo máximo de 

espera até avaliação 

clínica 

Performance indicator 

threshold  

ATS 1 Imediato 100% 

ATS 2 10 min 80% 

ATS 3 30 min 75% 

ATS 4 60 min 70% 

ATS 5 120 min 70% 

Os performance indicator thresholds apresentados são apropriados para o período 

1998–2002 (inclusive) e devem ser regularmente atualizados. 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) 

Categoria Tempo até 

avaliação clínica 

Frequência de 

reavaliação 

I = Ressuscitação Imediato Contínua 

II = Emergência <15 min A cada 15 min 

III = Urgente <30 min A cada 30 min 

IV = Menos urgente 

(semi-urgente) 

<1 h A cada 60 min 

V = Não urgente <2 h A cada 120 min 
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Manchester Triage Protocol (MTP) 

Categoria Tempo até avaliação clínica 

1 = Emergente = Vermelho 0 min 

2 = Muito urgente = Laranja 10 min 

3 = Urgente = Amarelo 60 min 

4 = Pouco urgente = Verde 120 min 

5 = Não urgente = Azul 240 min 

Deverá ser atribuída a cor branca a todos os doentes que apresentem situações não compatíveis 
com o Serviço de Urgência: por exemplo, doente admitido para transplante ou para técnicas 
programadas, doente referenciado por médico sem situação aguda ou de urgência para a 
realização de técnica, exame complementar ou ato médico não urgente, utente que recorre ao SU 
ao abrigo do programa de interrupção voluntária da gravidez, colheita de sangue para contra prova 
da deteção de álcool ou drogas por indicação de autoridade policial, etc. O Grupo Português de 
Triagem estabeleceu como objetivo nacional uma percentagem de cor branca na triagem inferior a 
5% da totalidade dos episódios de urgência. Estes doentes não devem ser confundidos com 
doentes referenciados por outros serviços (cuja observação é, normalmente, combinada 
antecipadamente) ou pelo médico assistente, que são normalmente doentes candidatos a possível 
internamento, tendo muitos deles uma prioridade clínica relativamente alta. Estes doentes devem 
ser triados da mesma forma que os restantes doentes do serviço de urgência.  
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Manchester Triage Protocol (MTP): Índice de Fluxogramas 

Agressão 

Alergia 

Asma 

Auto-agressão 

Bebé que chora 

Cefaleia 

Comportamento estranho 

Convulsões 

Corpo estranho 

Criança com dificuldade de locomoção 

Criança irritável 

Criança que não se sente bem 

Diabetes 

Diarreia e/ou vómitos 

Dispneia 

Dispneia na criança 

Doença mental 

Doenças sexualmente transmissíveis 

Dor abdominal 

Dor abdominal na criança 

Dor cervical 

Dor de garganta 

Dor lombar 

Dor testicular 

Dor torácica 

Embriaguez aparente 

Erupções cutâneas 

Estado de inconsciência/síncope 

Exposição a químicos 

Feridas 

Grande traumatismo 

Gravidez 

Hemorragia gastrointestinal 

Hemorragia vaginal 

Indisposição no adulto 

Infeções locais e abcessos 

Lesão torácico-abdominal 

Mordeduras e picadas 

Pais preocupados 

Palpitações 

Problemas estomatológicos 

Problemas faciais 

Problemas nos membros 

Problemas oftalmológicos 

Problemas nos ouvidos 

Problemas urinários 

Quedas 

Queimaduras profundas e superficiais 

Sobredosagem ou envenenamento 

Traumatismo crânio-encefálico 

Catástrofe – avaliação primária 

Catástrofe – avaliação secundária 
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Emergency Severity Index (ESI) 

 ESI 1 ESI 2 ESI 3 ESI 4  ESI 5 

Estabilidade das funções vitais 

(ABC) 

Instável Em risco Estável Estável Estável 

Risco de vida ou de perda de 

órgão 

Óbvio Provável Improvável (possível) Não Não 

Ressuscitação Imediatamente Por vezes Raramente Não Não 

Dor severa ou dificuldades 

severas 

Sim Sim Não Não Não 

Quantidade de recursos 

necessários 

Máxima (acompanhamento 

clínico contínuo, recursos 

externos, …) 

Alta (múltiplos recursos, 

frequentemente ECD 

complexos; acompanhamento 

frequente; monitorização 

contínua) 

Média (múltiplos ECD; período 

de observação breve; 

procedimentos complexos) 

Baixa (apenas 1 ECD ou 1 

procedimento) 

Baixa (apenas exame 

objectivo, 0 ECD) 

Tempo de resposta  Imediato Minutos Até 1h Pode ser atrasado Pode ser atrasado 

Tempo esperado até resolução 

após resposta 

1,5h 4h 6h 2h 1h 

Exemplos - PCR 

- Traumatizados com 

necessidade de intubação 

- Intoxicações graves por 

overdose  

- Dor precordial 

- Traumatizados estáveis 

- Pneumonia no idoso 

- Alteração do estado de 

consciência 

- Distúrbio do comportamento 

(potencial para violência) 

- Dor abdominal 

- Desidratação 

- Impactação esofágica 

- Fratura da anca 

- Fraturas fechadas das 

extremidades 

- Lacerações simples 

- Cistite 

- Enxaqueca 

- Dor de garganta  

- Queimadura de baixo 

grau/baixa extensão 
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Sistemas de Triagem Internacionais: comparação 

ATS CTAS MTP ESI 

Níveis TR Níveis TR Níveis TR Níveis TR 

1 = Ressuscitação 0 (imediato) 1 = Ressuscitação 0 (imediato) 1 = Imediato 

(Vermelho) 

0 (imediato) 
1 = Instável, com 

risco de vida 
0 (imediato) 

2 = Emergente ≤10 min 2 = Emergente ≤15 min 
2 = Muito urgente 

(Laranja) 
≤10 min 2 = Risco de vida Minutos 

3 = Urgente ≤30 min 3 = Urgente ≤30 min 
3 = Urgente 

(Amarelo) 
≤60 min 3 = Estável ≤60 min 

4 = Semi-urgente ≤60 min 4 = Menos urgente ≤60 min 
4 = Standard 

(Verde) 
≤120 min 4 = Estável Pode ser atrasada 

5 = Não urgente ≤120 min 5 = Não urgente ≤120 min 
5 = Não urgente 

(Azul) 
≤240 min 5 = Estável Pode ser atrasada 

Não utiliza fluxogramas ou lista de 

queixas. 

Utiliza lista de queixas pré-definidas e 

modificadores. 

Utiliza 52 fluxogramas com 

discriminadores gerais e específicos. 

Utiliza um fluxograma com notas 

explicativas. 

 
TR = Tempo de Resposta Clínica 
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