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Resumo 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRIAGEM NO HOSPITAL ESCOLAR DA 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA – UTL 

 

A triagem surgiu associada à actividade militar, com o principal objectivo de salvar o maior 

número de soldados, de forma a manter o poderio militar. No final da década de 1980 surgiu o 

1º sistema de triagem civil, o Ipswich Triage Scale, com boas indicações de performance e de 

aceitação pela comunidade de emergência médica. Assim, durante as décadas de 1990 e 2000 

surgiram outros sistemas de triagem: o Canadian Triage and Acuity Scale, o Manchester 

Triage System, o Emergency Severity Index e o Cape Triage Score. 

A triagem está, actualmente, distribuída um pouco por todo o mundo ocidental, sendo um 

tema bastante comum e com o qual a maioria da população está familiarizada, incluindo 

Portugal. 

No campo veterinário, a triagem aparece ligada aos casos de pacientes politraumatizados, 

apesar de não existir um verdadeiro sistema de triagem padronizado, como ocorre na 

medicina humana.  

A presente dissertação de mestrado procurou testar o efeito da implementação de um sistema 

de triagem no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Técnica de Lisboa (HEFMV), à semelhança dos que foram desenvolvidos para aplicação nos 

serviços de urgência dos hospitais civis. Para tal, foram feitos 2 estudos no HEFMV: o 1º para 

estudar os tempos de espera e distribuição dos casos nas diferentes categorias, com o actual 

sistema em vigor no hospital (por ordem de chegada), e o 2º estudo, já com a aplicação do 

sistema de triagem previamente desenvolvido, estudando também os mesmos parâmetros, de 

forma a poder comparar os 2 estudos. 

Apesar do esforço em padronizar os 2 estudos, há que ter sempre em conta os factores 

variáveis e que, neste caso, tiveram grande influência: o número de clientes que se dirigiram à 

consulta e o próprio número de médicos veterinários em serviço, que foram diferentes em 

ambos os estudos. Assim, não foi possível concluir qual o verdadeiro efeito da triagem nos 

tempos de espera dos pacientes mais urgentes. Há, contudo, que salientar os efeitos positivos 

da triagem no funcionamento do HEFMV: redução do tempo de consulta, ou pelo menos, um 

melhor encaminhamento da mesma, e a atenção dada a cada cliente, logo após a sua entrada 

no HEFMV, demonstrando preocupação pelos mesmos. 

 

Palavras-chave: Triagem, Sistemas de triagem, Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária   
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Abstract 

IMPLEMENTATION OF A TRIAGE SYSTEM IN THE TEACHING HOSPITAL OF  

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA – UTL 

 

Triage appeared linked to military activity, with the main goal of saving the highest number 

of soldiers, in order to keep the military power. With the end of the 1980s came the 1st civil 

triage system, Ipswich Triage Scale, with good performance indicators and acceptance by the 

medical emergency community. Thus, in the 1990 and 2000 other triage systems have 

emerged:  Canadian Triage and Acuity Scale, Manchester Triage System, Emergency Severity 

Index and  Cape Triage Score.  

Triage is now spread throughout the Western world, being a fairly common theme and with 

whom most of the world population are familiar with, including the portuguese.  

In the veterinary field, triage appears linked to cases of polytraumatized patients and there is 

no real standardized triage system, as occurs in human medicine.   

The present dissertation tried to test the effect of implementing a triage system in the 

Teaching Hospital of Faculdade de Medicina Veterinária of Universidade Técnica de Lisboa 

(HEFMV), similar to those that have been developed for application in the emergency 

services of civilian hospitals. For that purpose the author made 2 studies in HEFMV: the first 

one to study the distribution of patients and waiting times in the different triage categories, 

with the current system at the Hospital (in order of arrival), and the second study, already 

implementing the previously developed triage scale, studying the same parameters, in order to 

being able to compare the 2 studies.  

Despite the effort to standardize the 2 studies, it’s always necessary to count with variables 

and factors that, in this case, had great influence: the number of customers who went to the 

consultations and the actual number of veterinarians in service, that were different in both 

studies. Thus, it was not possible to conclude what is the true effect of triage in waiting times 

for patients with more urgency. Despite it all, there are, however, positive effects of triage on 

the functioning of HEFMV: there was a consultation time reduction, or at least a better 

routing of it, and the attention given to every customer, shortly after arriving at HEFMV, 

showing concern by them. 

 

Keywords: Triage, Triage systems, Teaching Hospital of Faculdade de Medicina Veterinária 
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Relatório de Estágio 

 

O estágio curricular foi realizado no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, 

sob a orientação da Professora Doutora Maria Teresa Mendes Vítor Villa de Brito e co-

orientação do Dr. Gonçalo Eduardo Dias Vicente. Teve início no dia 28 de Setembro de 2009 

e terminou no dia 31 de Março de 2010, tendo a duração total de 27 semanas.   

 

Ao longo dos quase 6 meses de estágio, a autora realizou rotação pelos vários serviços do 

Hospital: Cirurgia (2 meses), Imagiologia (3 semanas) e Medicina Interna/Internamento (15 

semanas). 

 

No serviço de Cirurgia, a autora desempenhou diversas tarefas, relacionadas com a área e de 

acordo com uma rotação com os restantes estagiários no sector. Deste modo, começava por 

ser feita a recepção dos pacientes para cirurgia pré-marcada às 9 horas, acompanhando o 

médico veterinário cirurgião responsável pela cirurgia. A essa hora eram também realizadas 

as consultas pós-cirúrgicas, onde se observava a evolução de cicatrização de suturas, se 

faziam mudanças de pensos e se retiravam os pontos. De seguida, os pacientes cirúrgicos 

eram encaminhados até à sala de preparação cirúrgica, onde se procedia à anestesia (sempre 

pelo médico veterinário responsável) e preparação asséptica da área cirúrgica, com auxílio 

do(s) estagiário(s). Na sala de cirurgia propriamente dita, a autora desempenhou vários 

papéis: anestesista (com monitorização dos sinais vitais do paciente e controlo da anestesia 

volátil), circulante (com distribuição de material cirúrgico e fármacos) e ajudante de cirurgião 

(onde era feito o auxílio ao médico veterinário cirurgião, responsável pela cirurgia). Após as 

cirurgias, eram também feitas as notas de alta dos pacientes, com respectiva medicação 

ambulatória, com prescrição de receitas e explicação dos cuidados aos proprietários.  

 

No serviço de Imagiologia, a autora auxiliou sobretudo na realização de radiografias, onde 

ajudava no posicionamento correcto do animal e do próprio dono, na revelação das 

radiografias e colocação dos dados do paciente no programa informático, com consequente 

gravação das películas em formato digital. Ocasionalmente, era também possível ajudar na 

realização de TACs (Tomografia Axial Computorizada), onde era feita a anestesia e 

monitorização do paciente e a sua correcta colocação no aparelho. Mais raramente, também 

foi possível auxiliar na realização de ecografias abdominais e ecocardiografias.  
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No serviço de Medicina Interna, onde a autora despendeu a maior parte do seu tempo de 

estágio, foi possível a aquisição de diversas competências, essenciais para o futuro 

profissional na clínica de animais de companhia. O trabalho do estagiário, no Hospital Escolar 

da FMV consiste em ler as fichas dos pacientes antes da consulta, de forma a ter uma breve 

ideia da história pregressa daqueles (caso já tenham ido ao Hospital). De seguida, procede a 

um breve questionário ao proprietário, procurando recolher a informação correcta acerca do 

animal, por forma a auxiliar o médico veterinário responsável pela consulta, realizando em 

seguida o exame físico do paciente. Sob a ordem daquele, a autora pôde realizar variados 

procedimentos práticos (colocação de cateteres, recolha de amostras sanguíneas, 

administração de medicações, entre outros) e, em conjunto com aquele, elaborar o melhor 

plano diagnóstico para cada animal, bem como a lista de diagnósticos diferenciais. Por fim, 

era ainda discutida a melhor terapêutica a instituir em cada caso. Ainda dentro do âmbito de 

Hospital Escolar, a autora pôde também ensinar e ajudar os alunos de anos inferiores a 

realizar determinados procedimentos, sempre com autorização do médico veterinário 

responsável.  

Tendo em conta as inúmeras consultas de referência existentes no Hospital Escolar da FMV, 

foi ainda possível assistir a consultas de Ortopedia, Cardiologia, Reprodução, Oftalmologia e 

Dermatologia. 

 

Adicionalmente, sob orientação do Dr. Gonçalo Vicente, foi possível assistir a palestras 

mensais com casos clínicos, realizadas por alguns estagiários do Hospital da FMV, com 

variados temas: Anemia, Exame Neurológico, Pancreatite Felina (trabalho realizado pela 

autora), Tumores Testiculares, Exame Dermatológico e ECG (Electrocardiograma). No final 

de cada palestra, era possível questionar o autor do trabalho, colocando dúvidas e debatendo 

determinados pontos mais pertinentes sobre o assunto. 
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I. Introdução 

 

A palavra triagem tem origem no verbo francês trier, o qual significa seleccionar ou escolher, 

e pode ser definida, de acordo com Gerdtz e Bucknall (2001), citado por Cronin (2003), como 

um processo dinâmico de decisões, em que se formam prioridades no acesso aos cuidados de 

saúde prestados pelos serviços de urgência (Twomey, Wallis & Myers, 2007).  

“A triagem não é um fim, mas um princípio” (Subcommittee on National Triage, 1999, p.4, 

tradução livre). Desta forma, a escala de triagem ideal deverá ser aplicada de forma rápida, ser 

facilmente compreendida e implementada (quer pelos profissionais de saúde envolvidos, quer 

pelos cidadãos), bem como apresentar elevada concordância inter e intra-pessoal 

(Subcommittee on National Triage, 1999). 

A triagem é, hoje em dia, um termo facilmente reconhecível pela maioria das pessoas e cujos 

princípios básicos a maior parte da população compreende: o acesso condicionado aos 

serviços de saúde, de acordo com a urgência da patologia de cada paciente. Contudo, os 

fundamentos da triagem, bem como os diversos tipos de escalas e aplicações daquela são 

desconhecidos do público em geral. Desta forma, apesar de a triagem ser grosseiramente 

compreendida, ainda há alguma ignorância e falta de informação em torno da mesma. 

E se a triagem é algo desconhecida em termos de medicina humana, o que dizer quando se 

pensa na sua aplicação no campo veterinário? De facto, pouco ou nada se sabe sobre a triagem 

em hospitais veterinários, sendo um assunto muito pouco desenvolvido a nível mundial. 

Neste âmbito, pretende-se com a presente dissertação, não só explicar os fundamentos e 

evolução dos sistemas de triagem dos hospitais civis, bem como procurar concluir sobre os 

benefícios que a sua implementação num hospital veterinário trará aos pacientes e à própria 

gestão de recursos do hospital. Será interessante, também, averiguar qual a exequibilidade de 

um sistema de triagem num hospital veterinário, neste caso o Hospital Escolar da Faculdade 

de Medicina Veterinária da UTL, e o impacto que terá no tempo de espera dos pacientes. 
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1. A História da triagem 

 

De uma perspectiva histórica, a evolução da triagem está intimamente relacionada com a 

actividade militar, mais concretamente com os campos de batalha e a respectiva evacuação 

dos soldados feridos (Robertson-Steel, 2006; Iserson & Moskop, 2007). 

 

1.1. A influência militar 

  

Os impérios grego e romano mantinham grandes efectivos militares, mas pouco se sabe sobre 

a forma como faziam a gestão e tratamento das suas vítimas (Kennedy, Aghababian, Gans & 

Lewis, 1996). Deste modo, a primeira aplicação médica da triagem, que está descrita, remonta 

às Guerras Napoleónicas, sob o comando do Barão Dominique-Jean Larrey, o chefe cirurgião 

do Exército de Napoleão entre 1797 (Itália) e 1815 (Waterloo). Este desenvolveu o primeiro 

sistema de triagem militar, onde era feita uma selecção nos campos de batalha, mesmo 

enquanto a guerra decorria, dos soldados com uma necessidade mais urgente de cuidados 

médicos, sem ter em conta a sua hierarquia militar. Larrey desenvolveu também as chamadas 

“Ambulâncias voadoras” (Ambulance Volante), pequenas macas em que eram transportados 

os feridos para os hospitais de campanha, e foi o responsável pela introdução de inúmeras 

técnicas inovadoras no campo da medicina e da cirurgia (Iserson & Moskop, 2007).  

Posteriormente, em 1846, o cirurgião naval britânico John Wilson, seguindo o percurso de 

Larrey, foi também um decisivo contribuinte para o desenvolvimento dos sistemas de triagem, 

neste caso nas batalhas navais britânicas, defendendo que os cirurgiões se deviam focar nos 

pacientes que necessitavam de tratamento imediato e que provavelmente seria bem sucedido, 

em detrimento dos que tinham pequenas feridas ou cujas feridas fossem potencialmente fatais 

(Iserson & Moskop, 2007).  

Na guerra civil americana, John Morgan, director geral dos hospitais do Exército 

Revolucionário Americano, tentou que fosse feita uma selecção dos soldados a recolher dos 

campos de batalha, escolhendo os menos feridos e com mais hipóteses de sobrevivência, 

causando alguma oposição entre os outros médicos do departamento (Kennedy et al, 1996), 

pelo que, o acesso aos tratamentos médicos era feito de acordo com a ordem de chegada aos 

locais de tratamento e não tendo em conta a gravidade dos ferimentos, aumentando em muito 

a mortalidade dos mesmos (Iserson & Moskop, 2007). 

Na 1ª Guerra Mundial, o termo “triagem” começou a ser usado com mais regularidade e 

foram introduzidos novos objectivos: em primeiro lugar, a conservação do poder militar e, em 

segundo lugar, a conservação do interesse nos doentes e feridos. Desta forma, o tratamento 
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dos lesionados era feito tendo em conta o número de soldados que poderiam ser salvos num 

menor espaço de tempo, com um menor gasto de recursos, em detrimento da vida de outros 

que poderiam ser salvos no mesmo período de tempo, mas em menor número e com maior 

uso de recursos (Iserson & Moskop, 2007).  

Na 2ª Guerra Mundial foram criados os primeiros hospitais directamente no campo de 

batalha, permitindo uma melhor triagem e acesso aos cuidados pelos soldados feridos, 

aumentando as percentagens de sobrevivência (Kennedy et al, 1996). 

Em 1958, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO) desenvolveu um 

manual militar, onde define três novas categorias de triagem militar: (1) aqueles que estão 

ligeiramente feridos e podem retomar o serviço, (2) aqueles que estão seriamente feridos e 

que necessitam imediatamente de manobras de reanimação ou cirurgia e (3) os que chegam 

mortos ou sem esperança de sobrevivência (Iserson & Moskop, 2007). 

Com o evoluir da tecnologia militar (nomeadamente com o uso de helicópteros para 

evacuação das vítimas) e da medicina, a triagem militar foi também evoluindo, tornando-se 

mais eficiente e permitindo salvar um maior número de vidas (Kennedy et al, 1996). 

 

1.2. O contexto civil 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 assistiu-se a um desenvolvimento expansivo do número e 

tamanho dos hospitais um pouco por todo o mundo, com consequente maior afluência de 

pacientes aos departamentos de emergência médica (Fry & Burr, 2002). Tendo em conta o 

sucesso da triagem no campo militar, muitos hospitais tentaram extrapolar o sistema de 

triagem militar para o contexto civil, procurando salvar um maior número de vidas e, ao 

mesmo tempo, poupar recursos e profissionais envolvidos (Fry & Burr, 2002).   

Inicialmente, a triagem dos doentes era feita por uma grande variedade de pessoal, com 

consequente disparidade de experiência, educação e competências (Fry & Burr, 2002). No 

início da década de 1960, em Baltimore, nos Estados Unidos da América (EUA), a 

responsabilidade deste papel ficou sob a alçada do corpo de enfermagem, cuja função era 

reorganizar as filas de espera, de forma a que os pacientes que poderiam aguardar menos 

tempo, sob pena de colocarem a sua vida em perigo, seriam os primeiros a ser vistos pelo 

pessoal médico (FitzGerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 2009). Em meados de 1970, o conceito 

começou a ser usado em quase todos os serviços de urgência dos hospitais dos EUA e, por 

volta de 1989, a maioria dos hospitais britânicos tinham o papel de triagem atribuído aos 

enfermeiros. Desta forma, a triagem era feita com base na experiência profissional e 

competência de cada enfermeiro e de acordo com as instruções de cada departamento de 
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emergência, pelo que pouca ou nenhuma concordância intra e inter-hospital existia. A triagem 

ia evoluindo, deste modo, sem qualquer tipo de estandardização (Fry & Burr, 2002). 

Começou a surgir, então, entre os responsáveis pelos serviços de emergência médica, a 

necessidade de criar um sistema de triagem que pudesse ser usado, com o objectivo de servir 

o valor da vida e saúde humanas com rigor, ao mesmo tempo que procurava utilizar 

eficazmente os recursos hospitalares materiais e humanos (FitzGerald et al, 2009). 

Em 1989, no Hospital Ipswich, em Queensland, Austrália, foi introduzido, pela primeira vez, 

um sistema de triagem – o ITS (Ipswich Triage Scale – Escala de Triagem de Ipswich), que 

incluía 5 níveis de triagem e que era uma derivação do sistema em uso no momento no 

Hospital Box Hill, em Victoria, Austrália (FitzGerald et al, 2009). Foram feitos vários estudos 

ao ITS, que demonstraram uma elevada repetibilidade e validade do sistema, pelo que foi o 

primeiro sistema de triagem moderno considerado válido e aceite pela comunidade médica. 

Assim, em 1994,  devido ao sucesso derivado da sua implementação no Hospital de Ipswich, 

este sistema foi adoptado a nível nacional pelo Australasian College for Emergency Medicine 

(ACEM – Colégio Australo-Asiático para a Emergência Médica), passando a designar-se 

NTS (National Triage Scale – Escala Nacional de Triagem) (Forsgren, Forsman & Carlström, 

2009) e com a adição de medidores de performance do departamento de emergência em 

questão. Em 2000, o NTS passou a ser denominado ATS (Australasian Triage Scale – Escala 

de Triagem Australo-asiática) (FitzGerald et al, 2009). 

Em 1995, no Canadá, após se saber do sucesso da introdução do NTS, um grupo de médicos 

de emergência canadianos constituiu o CTAS (Canadian ED Triage and Acuity Scale – Escala 

de Acuidade e Triagem dos departamentos de emergências do Canadá), um sistema de 

triagem que também possuía 5 níveis de triagem, mas ligeiramente diferente do NTS, e com a 

aprovação da Associação Canadiana de Médicos de Emergência e da Associação Nacional de 

Enfermeiros de Emergência (Subcommittee on National Triage, 1999).  

Em 1996, no Reino Unido, foi formado o Grupo de Triagem de Manchester (um grupo 

multidisciplinar, constituído por vários profissionais da área da emergência médica), que 

desenvolveu, por sua vez, o MTS (Manchester Triage System – Sistema de Triagem de 

Manchester), o qual incluía 5 níveis de urgência, mas com diferenças na atribuição do nível a 

cada paciente (Martins, Cuña & Freitas, 2008). 

Em 1999, nos EUA, foi criado o ESI (Emergency Severity Index – Índice de Gravidade de 

Emergência), um sistema que também incluía 5 categorias de triagem, pelos médicos Richard 

Wuerz e David Eitel (Gilboy, Tanabe, Travers, Rosenau & Eitel, 2005), embora a maior parte 

dos hospitais daquele país continuem ainda, hoje em dia, a utilizar sistemas com apenas 3 

níveis de triagem (FitzGerald et al, 2009). 
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Em 2004, na África do Sul, foi criado o CTG (Cape Triage Group – Grupo de Triagem do 

Cabo), que, por sua vez, desenvolveu o CTS (Cape Triage Score – Classificação de Triagem 

do Cabo), implementado apenas em 2005 e que visava adaptar os diferentes sistemas de 

triagem já existentes à realidade daquele país (Bruijns, Wallis & Burch, 2007).  A validação 

do sistema surgiu apenas em 2006, o qual não é adaptável a todos os hospitais sul-africanos, 

mas, apenas, aos grandes centros urbanos (Gottschalk, Wood, DeVries, Wallis & Bruijns, 

2006). 

Em Portugal, após análise do panorama nacional e dos diferentes sistemas de triagem 

existentes, foi decidido implementar o Sistema de Triagem de Manchester (depois da 

aprovação do Grupo de Triagem de Manchester), experimentalmente em 2 hospitais nacionais 

– Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) e Santo António, no ano 2000. Posteriormente, em 

2001, foi criado o Grupo Português de Triagem, que promove e regula a implementação do 

MTS em Portugal. Hoje em dia, a maioria dos serviços de urgência dos hospitais dos grandes 

centros urbanos portugueses tem implementado com sucesso o MTS, com um feed-back 

positivo, quer pelos utentes, quer pelos profissionais da saúde intervenientes (Grupo 

Português de Triagem [GPT], data de publicação desconhecida). 

 

Os sistemas de triagem encontram-se implementados um pouco por todo o mundo 

desenvolvido, sendo que cada país selecciona aquele que melhor se adequa à sua realidade. 

Após a implementação são desenvolvidos estudos, de forma a confirmar a viabilidade do dito 

sistema de triagem, procurando avaliar a sua fiabilidade e a sua validade. 
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2. Sistemas de Triagem 

 

Actualmente, os sistemas de triagem em vigor nos departamentos de emergência médica 

apresentam 5 níveis diferenciados de triagem, uma vez que este tipo de escalas demonstrou ter 

mais fiabilidade e maior validade em relação às que têm apenas 3 ou 4 categorias (que, apesar 

de tudo, ainda estão muito em uso nos hospitais dos EUA) (FitzGerald et al, 2009). 

Tal como referido anteriormente, existem cinco sistemas de triagem válidos e reconhecidos 

pelas organizações de emergência médica mundiais: o ATS (Australasian Triage Scale), o 

CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale), o MTS (Manchester Triage Scale), o ESI 

(Emergency Severity Index) e o CTS (Cape Triage System).  

 

2.1. Australasian Triage Scale 

 

Tal como já referido, a ATS começou por se designar ITS e, posteriormente, NTS. 

Actualmente, apresenta 5 níveis e difere da NTS a nível da nomenclatura das várias categorias 

da escala (Monash Institute of Health Services Research, 2001; Department of Health and 

Ageing, 2008). Encontra-se implementada na Austrália e Nova Zelândia e, também, no Reino 

Unido, Canadá, Bélgica (Jelink, 2001) e muitos estados dos EUA (Cronin, 2003). 

 

Tabela 1 – Australasian Triage Scale (adaptado de Monash Institute of Health Services Research, 
2001) 

Categoria 

ATS 

Descrição da Categoria Tempo até 

tratamento 

1 Risco de vida imediato Imediato 

2 Risco de vida imediato; Intervenção crítica 
atempada 

< 10 minutos 

3 Potencial risco de vida; Situação urgente 30 minutos 

4 Potencialmente sério; Situação urgente; 
Complexidade ou Gravidade significativa 

1 hora 

5 Menos urgente; Problemas clínico-administrativos 2 horas 

 

A triagem é feita por enfermeiros com experiência e treino na área e cada categoria de triagem 

é atribuída de acordo com a queixa do doente e o seu aspecto geral, bem como o seu estado 

mental. A execução de um exame físico mais rigoroso só é realizada caso seja necessária e/ou 

se o tempo o permitir. O ATS tem ainda a vantagem de permitir a análise de vários factores 
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que indicam o desempenho do serviço de urgência em termos de triagem (Australasian 

College for Emergency Medicine, 2005). 

 

2.2. Canadian Triage and Acuity Scale 

 

Trata-se de uma escala também com 5 categorias de urgência, às quais são atribuídos tempos 

máximos de espera, sob o risco de deterioração do estado físico do paciente. A principal 

diferença para outros sistemas de triagem, como o ATS ou o MTS, é o tempo máximo de 

espera em cada categoria de triagem. O CTAS encontra-se, actualmente, implementado no 

Canadá, em alguns hospitais dos EUA e em outros países (Bullard, Unger, Spence & 

Grafstein, 2008). 

 
Tabela 2 – Canadian Triage and Acuity Scale (adaptado de Beveridge, Clarke, Janes, Savage, 
Thompson, Dodd, Murray, Jordan, Warren & Vadeboncoeur, 1998) 

Nível Nomenclatura Tempo máximo espera 

(minutos) 

1 Ressuscitação 0 

2 Emergência 15 

3 Urgente 30 

4 Menos urgente 60 

5 Não urgente 120 

 

A triagem é feita por enfermeiros com boas capacidades de comunicação e com experiência e 

conhecimentos práticos, sendo que a atribuição de cada categoria é baseada na experiência e 

no treino adquiridos, que permitem a correcta identificação de sinais e sintomas, usando, ao 

mesmo tempo protocolos predefinidos. Na CTAS há ainda a adição de monitorizações de 15 

em 15 minutos dos pacientes com categoria 2, de 30 em 30 minutos nos de categoria 3 e de 60 

em 60 nos de categoria 4, devido à constante preocupação na deterioração do estado de saúde 

dos utentes (Beveridge et al, 1998). 

 

2.3. Manchester Triage System 

 

Baseado na NTS, também o MTS possui 5 categorias diferentes de triagem, que se 

classificam de acordo com a urgência do paciente e o tempo previsto para o seu atendimento. 

A cada nível é atribuída uma cor e/ou um número. O MTS foi o sistema de triagem escolhido 
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pelos serviços de saúde portugueses e encontra-se implementado um pouco por toda a Europa, 

com principal destaque para o Reino Unido e Irlanda (Lipley, 2002). 

 
Tabela 3 – Manchester Triage System (adaptado de Monash Institute of Health Services Research, 
2001) 

Número Cor Categoria Tempo alvo 

(minutos) 

1 Vermelho Imediato 0 

2 Laranja Muito urgente 10 

3 Amarelo Urgente 60 

4 Verde Pouco Urgente 120 

5 Azul Não urgente 240 

 

Nalguns hospitais portugueses foi também adoptada uma nova categoria, a branca, destinada 

aos casos não relacionados com queixas clínicas e que aparecem nos departamentos de 

emergência médica (Grupo Português de Triagem, 2002). 

O sistema de Manchester foi desenvolvido com a intenção de ser usado por via informática e 

Lipley (2002), citado por Diogo (2007), refere que a utilização do MTS sem suporte 

informático pode comprometer o próprio sistema de triagem. O sistema tem por base 52 

fluxogramas, que são escolhidos de acordo com a queixa inicial,  e que foram desenvolvidos 

com o objectivo de abranger todas as possíveis queixas apresentadas no serviço de urgência. 

Cada fluxograma apresenta várias questões, designadas de “discriminadores”, e são feitas ao 

doente de acordo com a gravidade, isto é, a pergunta à qual a resposta afirmativa dá direito a 

uma categoria de urgência mais elevada é feita em primeiro lugar.  

“A consistência do método é tal que, mesmo que seja escolhido um fluxograma alternativo ou 

porventura menos correcto, o resultado final em termos de prioridade clínica e consequente 

tempo limite de observação clínica será igual” (Grupo Português de Triagem, data de 

publicação desconhecida, p. 3). 

 

2.4. Emergency Severity Index 

 

O ESI é também uma escala com 5 níveis de urgência, mas é diferente das outras escalas de 

triagem existentes, quer na forma de atribuição da categoria de triagem, quer na ausência de 

tempo ideal de atendimento dos pacientes em cada categoria. Encontra-se implementado nos 

EUA e também no Canadá e Austrália (Tanabe, Gimbel, Yarnold & Adams, 2004). 
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O ESI tem por base um algoritmo, aplicado por enfermeiros, em que é determinado em 

primeiro lugar o estado de saúde do paciente, através da colocação de determinadas questões, 

e, posteriormente, o número de exames complementares que, de acordo com a experiência de 

cada enfermeiro, é esperado que o paciente com determinados sintomas faça durante a sua 

estadia no serviço de urgência. No caso dos pacientes em que é estimado um número de 

recursos superior ou igual a 2, e que é equivalente ao grau 3 de triagem, é feita a avaliação dos 

sinais vitais. Caso estes parâmetros estejam fora dos esperados para cada faixa etária é, então, 

pedido que o enfermeiro triador considere a atribuição de um grau de triagem superior, ou 

seja, o nível 2, caso aquele considere necessário (Gilboy et al, 2005). 

 

2.5. Cape Triage Score 

 

O CTS foi criado na África do Sul, uma vez que os outros sistemas de triagem requeriam 

demasiado treino para a sua implementação, o que dificultava a sua utilização em larga escala 

no país. Surge assim o CTS, com 5 categorias de triagem e com um tempo de determinação 

do nível de urgência bastante inferior aos outros sistemas de triagem, factor que também foi 

O paciente está a morrer? 

Pode esperar? 

Quantos recursos? 

Nenhum  Um  Mais 

 

Sinais vitais? 

1 

2 

5 4 

3 

 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Considerar 

Ilustração 1 - Algoritmo do ESI (adaptado de Gilboy et al, 2005) 
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decisivo para a adopção de um novo sistema (Gottschalk, Wood, DeVries, Wallis & Bruijns, 

2006).  

 
Tabela 4 – Cape Triage Score  (adaptado de Bruijns, Wallis & Burch, 2008) 

Cor da categoria Descrição da categoria 

Vermelho Necessidade de tratamento imediato 

Laranja Necessidade de tratamento muito urgente 

Amarelo Necessidade de tratamento urgente 

Verde Tratamento de rotina 

Azul Morto 

 

A diferenciação dos pacientes nas várias categorias tem por base a classificação TEWS 

(Triage Early Warning Score – uma modificação da MEWS [Medical Early Warning Score] e 

que consiste na avaliação médica do paciente, de acordo com critérios pré-estabelecidos) e 4 

Discriminadores: Mecanismo de trauma, Apresentação, como, por exemplo, o nível de 

consciência e a existência de hemorragias e/ou de dor, Dor e Opinião da pessoa responsável 

pelo cuidado do idoso, caso se trate de um paciente sénior, a opinião da pessoa que cuida dele 

pode alterar a sua categoria de triagem (Gottschalk et al, 2006). 
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3. Diferenças e Semelhanças entre os Sistemas de Triagem existentes 

 

Existem várias semelhanças entre os 5 Sistemas de Triagem descritos anteriormente: todos 

possuem 5 categorias de triagem, são aplicados por enfermeiros (cujo grau de experiência 

e/ou conhecimento exigido difere de ST para ST) e todos procuram uma melhor gestão e 

utilização dos recursos dos serviços de urgência hospitalar, ao mesmo tempo que tentam 

identificar os pacientes que necessitam de um atendimento mais urgente, diminuindo, assim, o 

tempo de espera para estes doentes, aumentando, contudo, o de outros, considerados menos 

urgentes. 

 

Em relação às diferenças, elas prendem-se sobretudo na forma de atribuição da categoria de 

triagem e no facto de alguns possuírem tempos alvo de atendimento em cada nível, os quais  

podem ainda diferir de acordo com cada escala, enquanto outros não possuem um tempo 

máximo para a prestação de cuidados médicos (como o ESI ou o CTS). O ESI, de facto, é o 

sistema que mais se destaca pela diferença, uma vez que, para além de ter em conta o estado 

físico do paciente, tem também em conta o número de recursos/exames complementares que é 

esperado que o doente realize no serviço de urgência, para a atribuição da categoria de 

triagem. 

 

A maioria dos ST foram desenvolvidos para aplicação com base em plataformas informáticas, 

pelo que a sua implementação exige não só o treino dos profissionais em relação ao sistema 

em si, mas também a nível do programa informático, pelo que se pode tornar mais complicado 

em pessoas com menor experiência neste campo. 
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4. Os Sistemas de Triagem na Medicina Veterinária 

 

Os Sistemas de Triagem em Medicina Veterinária relacionam-se, sobretudo, com pacientes 

politraumatizados, devido a atropelamentos, na sua maioria, em que se procura actuar da 

forma mais rápida possível, de forma a salvar a vida do animal. De facto, é possível encontrar 

referências a 2 tipos de abordagem ao paciente:  

 

1. Abordagem primária: com a mnemónica ABCDE, em que A se refere a Airway (via aérea), 

B a Breathing (respiração), C a Circulation (circulação), D a Disability (a qual procura 

averiguar o nível de consciência e a capacidade de se mover e/ou responder a estímulos nos 4 

membros) e E a External Assessment (exame físico externo). A aproximação ao paciente deve 

ser feita nesta ordem, de forma a garantir que nenhum dos parâmetros é descurado (Crowe, 

2009). 

 

2. Abordagem secundária: após a abordagem primária e a estabilização do paciente, 

prossegue-se para um exame mais aprofundado. Desta vez, seguindo a mnemónica 

ACRASHPLAN, em que A significa Airway, Breathing e Bleeding (via aérea, respiração e 

hemorragias), C refere-se a Circulation e Cardiovascular (circulação e cardiovascular), R a 

Respiration (respiração), A a Abdomen e Analgesics (abdómen e analgésicos), S a Spine, Skin 

e Scrotum (coluna vertebral, pele e escroto), H a Head, Hydration e Hypo/Hiperthermia 

(cabeça, hidratação e hipo/hipertermia), P a Pelvis, Perineum, Penis, Prostate e Pain (pélvis, 

períneo, pénis, próstata e dor), L a Limbs (membros), A a Arteries/Veins (artérias/veias) e N a 

Nerves/Neurologic, Neck e Nutritional status (nervos/neurológico, pescoço e estado 

nutricional) (Barsenas, 2006; Kirby & Rivera, 2008). 

 

De facto, apesar do sucesso dos ST nos departamentos de emergência nos hospitais humanos, 

muito pouco se divulga sobre a implementação de verdadeiros ST em hospitais veterinários, 

cujo objectivo maior será diferenciar os pacientes veterinários de acordo com a sua urgência 

em receberem tratamento médico, sob o risco de se deteriorar o seu estado sanitário. 

A literatura é escassa quanto a este tema, sendo difícil perceber, por conseguinte, onde e como 

está a ser implementada a triagem em hospitais veterinários. E, ainda, se, após a 

implementação, a triagem se revelou benéfica ou não. Desta forma, a literatura consultada 

refere-se apenas ao panorama nos EUA, não sendo possível concluir qual o cenário em termos 

de sistemas de triagem no resto do mundo, incluindo Portugal. 
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4.1. Um verdadeiro Sistema de Triagem veterinário 

 

“Numa clínica veterinária, um ST não só providencia atenção imediata ao paciente, como 

também se trata de um serviço valioso para o cliente. (…) A triagem demonstra rapidez e 

preocupação profissionais, o que ajuda a clínica a destacar-se.” (Dobbs, 2006, p. 1, tradução 

livre).  

Battaglia (2008) demonstrou interesse na extrapolação de um ST aplicado em medicina 

humana, neste caso o ESI, de forma a poder ser usado num hospital de emergência 

veterinária. Battaglia (2008) refere que “já que muito do que é usado em medicina veterinária, 

incluindo técnicas médicas, equipamento e fármacos, tem sido adaptado da medicina humana, 

faz sentido que os ST usados em medicina humana possam ser adaptados e usados com 

eficácia em cenários veterinários” (Battaglia, 2008, p.1, tradução livre).  

Um dos muitos desafios apresentados na triagem em medicina veterinária é o facto de, ao 

contrário do que acontece na triagem humana, o paciente não poder responder por si próprio 

aos factores discriminatórios em termos de categoria de urgência. Desta forma, o agente 

triador terá de confiar na palavra do proprietário do animal, o que nem sempre se mostra 

fidedigno. Além disso, muitos dos parâmetros usados nos ST em medicina humana baseiam-

se em opiniões subjectivas do paciente, tal como, por exemplo, o grau de dor, o que limita, 

ainda mais, a extrapolação dos ST humanos para a realidade veterinária. 

Battaglia (2008) propõe uma escala de triagem, baseada no ESI da medicina humana, em que, 

para além da condição física do paciente, tem ainda em conta “o estado emocional do 

proprietário e a sua capacidade para lidar com a situação” (Battaglia, 2008, p. 2, tradução 

livre). A escala proposta possui, tal como o ESI, 5 níveis de triagem, porém, ao contrário 

daquele, apresenta tempos alvo para o atendimento de cada paciente. Na tabela 5 é possível 

observar as diferentes categorias de triagem, bem como os tempos alvo de atendimento em 

cada uma. 
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Tabela 5 - Proposta de Escala de Triagem Veterinária por Andrea Battaglia (adaptado de Battaglia, 
2008) 

Número categoria Caracterização categoria Tempo alvo  de 

atendimento 

1 Ressuscitação Imediato 

2 Tratamento de emergência 2 a 5 minutos 

3 Tratamento de urgência 2 horas 

4 Tratamento não urgente 2 ou mais horas 

5 Tratamento de rotina Não aplicável em muitos 

hospitais de emergência 

 

Há que salientar, contudo, que a escala acima descrita foi desenvolvida com o intuito de ser 

implementada em hospitais de emergência veterinária, pelo que os pacientes classificados 

com o nível 5 muitas vezes são reencaminhados para clínicas de cuidados primários, em vez 

de serem tratados no local (Battaglia, 2008). 

Após a criação de uma escala de triagem, há que definir os termos para a sua implementação, 

bem como quem e como irá desempenhar cada papel na introdução da triagem. Battaglia 

(2008) define diversos papéis para a correcta aplicação da sua escala de triagem: TTE 

(Técnico da Triagem de Emergência), TRE (Técnico da Recepção de Emergência) e TTxE 

(Técnico do Tratamento de Emergência).  O TTE deverá ser um médico veterinário com 

experiência na área do tratamento de emergência e será a pessoa responsável pela atribuição 

da categoria de triagem de cada paciente, bem como informar os colegas do estado de cada 

animal. O TRE é o médico veterinário responsável pela primeira abordagem terapêutica e 

pode, por vezes, auxiliar o TTxE. Este deve ter a competência de identificar e analisar, o mais 

rapidamente possível, as alterações presentes nos pacientes (Battaglia, 2008). 

 

Após o desenvolvimento da escala de triagem e a definição dos vários papéis na aplicação 

desta, é necessário formular uma ficha de triagem, a forma como será feita a comunicação ao 

corpo clínico da ordem dos pacientes, de acordo com a categoria de urgência, bem como quais 

os procedimentos que a clínica pretende fazer e se o proprietário deve ou não estar presente 

durante a prestação de cuidados médicos ao seu animal (Dobbs, 2006). No caso de se tratar de 

um hospital dedicado a casos de emergência, deverá considerar se a execução de eutanásias 

ou a administração de vacinas, por exemplo, serão efectuadas no próprio local ou 

reencaminhados para outro hospital/clínica (Dobbs, 2006). 
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A ficha de triagem deverá conter uma breve história pregressa do animal, bem como a sua 

razão de visita e todas as alterações que, de acordo com o proprietário, são apresentadas pelo 

paciente. Em seguida, é atribuído um nível de triagem, o qual deve ser comunicado aos 

médicos veterinários de serviço, de forma a que estes atendam os pacientes pela ordem 

correcta. Dobbs (2006) sugeriu o uso de cartões plastificados reutilizáveis, que se colocariam 

em conjunto com a ficha do paciente, e os quais permitiriam ao médico veterinário ver com 

rapidez qual a principal alteração do paciente, bem como a sua hora de chegada. Dobbs 

(2006) propôs, ainda, o uso de um quadro branco, na área reservada apenas ao corpo clínico e 

de forma a que os proprietários não o pudessem ver, onde se pudessem colocar as chegadas de 

novos pacientes e as várias tarefas mais urgentes a desenvolver. Desta forma, a distribuição de 

tarefas e pacientes seria feita de uma forma mais célere e organizada. 

 

Por tudo o exposto acima, a implementação de um sistema de triagem (quer seja num hospital 

veterinário, quer num hospital de medicina humana) não pode ser encarada de ânimo leve. De 

facto, o investimento em termos materiais e pessoais é demasiado elevado e pode ser, 

inicialmente, pouco encorajador, uma vez que os resultados se começam a verificar a longo 

prazo. Contudo, os ST são, hoje em dia, uma realidade na maioria dos hospitais portugueses e 

a maioria dos cidadãos encontram-se familiarizados com aqueles, o que permitirá, 

teoricamente, uma maior facilidade na compreensão da introdução de um ST num hospital 

veterinário. 
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II. A Implementação de um Sistema de Triagem no Hospital Escolar da Faculdade de 

Medicina Veterinária – Universidade Técnica de Lisboa 

 

1. Introdução 

 

1.1. O Panorama Hospitalar 

 

O Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária (HEFMV), da Universidade 

Técnica de Lisboa, trata-se de um local destinado ao atendimento do público em geral e, ao 

mesmo tempo, contribui para a formação académica das muitas centenas de alunos que 

frequentam a mesma Faculdade.  

Devido à relação estreita existente entre a Faculdade e o Hospital, não é de estranhar que 

existam muitas consultas de especialidade (tais como: Dermatologia, Oftalmologia, 

Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Comportamento Animal e Endocrinologia), bem como 

acesso a vários Laboratórios (Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Parasitologia, 

Microbiologia, entre outros). Consequentemente e, também por possuir um elevado número 

de tipos de exames complementares e que não estão disponíveis em muitas das clínicas e 

consultórios veterinários, o HEFMV é, hoje em dia, um hospital veterinário de referência e 

cada vez mais clientes procuram os serviços deste Hospital. 

O horário de funcionamento do HEFMV é entre as 9 e as 21 horas (aceitando a entrada de 

clientes até às 20 horas), com picos de afluência nas primeiras horas da manhã e após as 18 

horas. Desta forma existe, por vezes, a acumulação de muitos pacientes na sala de espera em 

alguns períodos do dia, havendo um menor fluxo de clientes noutros intervalos de tempo. O 

primeiro tipo de situações pode contribuir, por um lado, para a deterioração do estado de 

saúde de alguns animais e, por outro, para o desespero e descontentamento de muitos dos 

clientes. 

Desde o dia 4 de Janeiro de 2010 até ao dia 30 de Julho do mesmo ano, com um total de 145 

dias de actividade, foram cobradas no HEFMV 7581 consultas de canídeos e 1987 consultas 

de felídeos, num total de 9568 consultas, o que equivale a uma média de 66 consultas/dia. No 

mesmo período, foram facturadas 1407 consultas de especialidade, equivalente a uma média 

de 10 consultas/dia, e 432 consultas de animais exóticos (Fonte: Serviço de Tesouraria do 

HEFMV). Há que referir, no entanto, que este número não representa a realidade, uma vez 

que algumas consultas não são cobradas, pelo que o número real de pacientes atendidos é 

superior ao total apresentado. 
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1.2. O actual sistema em vigor no HEFMV 

 

Após a entrada no HEFMV, os clientes dirigem-se à recepção, onde comunicam o seu nome e 

o do seu animal. Muitas vezes, referem também a principal queixa do seu animal, de forma a 

que a recepcionista a possa colocar, mesmo que em termos medicamente pouco correctos, 

junto da ficha do paciente.  

O atendimento dos pacientes é efectuado por ordem de chegada, mas, em certas situações, há 

a deslocação de um elemento da equipa hospitalar à sala de espera, para averiguar o estado de 

saúde de determinado paciente, caso o dono e/ou a recepcionista manifestem alguma 

preocupação na condição do animal. Em outras ocasiões mais urgentes, nomeadamente em 

caso de atropelamento, os animais entram imediatamente para a zona de atendimento, onde 

são efectuados todos os procedimentos de estabilização do paciente, passando, assim, à frente 

de muitos clientes na sala de espera.  

Há ainda que referir outra das situações que ocorre frequentemente no HEFMV é a indicação 

de determinado médico veterinário para o atendimento, quer por preferência do cliente, quer 

por ser o clínico responsável pelo seguimento do animal. Nestes casos, o tempo de espera 

pode aumentar ainda mais, o que pode ser prejudicial em muitas ocasiões. 

 

Paralelamente às consultas de atendimento geral, da área da medicina interna, há as consultas 

de cirurgia, as de especialidade e as de animais exóticos. Contudo, estas consultas não têm 

interesse particular para a presente dissertação, pelo que não serão referidas. 

 

O actual sistema em vigor no HEFMV é um sistema por ordem de chegada. Isto é, o 

atendimento é feito, salvo raras excepções, pela ordem de chegada dos clientes, 

independentemente da condição do paciente.  

Em muitas ocasiões, o tempo de espera pode chegar a ser de 4 horas, consoante a afluência de 

clientes e o tipo de procedimentos realizados em cada consulta. Os pacientes na sala de espera 

podem piorar a sua condição física e os proprietários podem aumentar a sua ansiedade e a sua 

agressividade para com o corpo clínico do hospital.  

Desta forma, coloca-se a questão: será benéfico, do ponto de vista do cliente, do paciente e do 

próprio médico veterinário, a implementação de um sistema de triagem que permita a 

classificação dos animais de acordo com uma escala e, desta forma, permita que os animais 

em maior risco de colocarem a sua vida em perigo sejam vistos antes de outros, 

independentemente da hora de chegada de cada um? 
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Para responder a esta questão, é necessária a realização de vários estudos, bem como o 

desenvolvimento da própria escala e ficha de triagem. Há ainda que contar com a colaboração 

do pessoal que trabalha no HEFMV e dos próprios clientes, de forma a garantir que os 

resultados do estudo sejam conclusivos e permitam a introdução em definitivo da triagem no 

HEFMV, caso esta se revele benéfica. 
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2. Material e Métodos 

 

2.1. Desenvolvimento da Escala de Triagem 

 

Um dos primeiros passos na implementação de um sistema de triagem é o desenvolvimento 

do próprio ST, adaptando-o à realidade do hospital em causa. Neste caso, tratando-se de um 

hospital não direccionado para o atendimento maioritário de emergências, há que adaptar as 

escalas existentes, as quais foram desenvolvidas para a implementação em departamentos de 

emergência, aos casos que entram pela porta do HEFMV. 

Desta forma, procedeu-se a uma adaptação da Escala proposta por Battaglia em 2008, 

alterando os tempos alvo de atendimento em algumas categorias e acrescentando outros 

parâmetros de avaliação em certas categorias de triagem. A numeração, bem como a cor e a 

nomenclatura de cada categoria foram mantidas, tendo sido apenas feita a tradução para a 

língua portuguesa. Assim, foi obtida a seguinte escala: 

 

Escala de triagem do HEFMV, 2010 

 

Nível 1 – Ressuscitação – Cor Vermelha 

Pacientes que chegam em estado comatoso ou em paragem cardíaca e/ou respiratória.  

São necessários esforços de reanimação imediatos. 

 

Nível 2 – Emergência – Cor Laranja 

Pacientes com compromisso cardiovascular, dispneia grave, hipoglicémia, em convulsões, 

trauma, intoxicações ou dilatação/torção gástrica. 

Deve ser feita uma breve história e tratar o paciente dentro de 2 a 5 minutos. 

 

Nível 3 – Urgência – Cor Amarela 

Paciente com desconforto moderado e com sinais clínicos que incomodam o proprietário. O 

exame físico pode ou não estar normal (mas sem risco de vida). Também os pacientes com 

pequenas feridas abertas, prostração, lesão de um membro ou almofadinha plantar,  problemas 

digestivos moderados e as eutanásias se encaixam nesta categoria. 

Tempo alvo de atendimento até 1 hora. 
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Nível 4 – Não urgente – Cor Verde 

Pacientes que não estão em risco de vida, mas com alterações comportamentais, do apetite ou 

com sinais clínicos que possam estar relacionados com uma doença crónica.   

Tempo alvo de atendimento até 2 horas. 

 

Nível 5 – Tratamento de rotina – Cor Azul 

Pacientes sem alterações do exame físico. Consultas de rotina, vacinação, consultas de 

seguimento, análises sanguíneas e/ou de outro tipo. 

Tempo alvo de atendimento até 3 horas. 

 

Tal como em todos os estudos sobre implementação de um sistema de triagem em 

determinado hospital, também no HEFMV foi necessário proceder a 2 estudos: o primeiro 

estudo, realizado com o actual sistema em vigor, e o segundo, implementando a escala de 

triagem previamente desenvolvida. 

Para cada estudo foi necessário elaborar uma ficha de estudo/triagem, de forma a poder 

proceder a um estudo padronizado das consultas em cada estudo. 

 

2.2. Elaboração da Ficha de Estudo para o Estudo Pré-Triagem 

 

Foi desenvolvida uma Ficha de Estudo (ver Ilustração 2), a qual deveria ser anexada às fichas 

de cada paciente, durante o período de tempo em que decorreu o estudo pré-triagem, e ser 

preenchida pelas funcionárias da recepção, inicialmente, e depois, na consulta, pelo médico 

veterinário e/ou estagiário.  

Os parâmetros em destaque na Ficha de Estudo seriam as horas de chegada e de atendimento, 

bem como as alterações ao exame físico e a razão principal da consulta, para além da 

identificação do proprietário e do paciente. Adicionalmente, foi acrescentado, ainda, se o 

cliente teria requerido o atendimento por um determinado médico veterinário.   
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Ilustração 2 - Ficha de Estudo das Consultas Pré-Triagem 

 
2.3. Elaboração da Ficha de Triagem 

 

Para a correcta categorização dos pacientes nas diferentes categorias de urgência, é necessário 

que o processo de triagem seja imparcial e igual para todos os casos. Assim, tornou-se 

necessária a criação, neste caso, de uma Ficha de Triagem, cujo preenchimento rápido seria 

um dos aspectos fundamentais, para além da fácil compreensão (para que várias pessoas, com 

diferentes experiência e conhecimento, a pudessem usar e preencher) e universalidade da 

ficha. 

A Ficha continha, assim, (ver Anexo 1) as horas de chegada, de triagem e a hora máxima de 

atendimento, bem como a hora a que o paciente realmente foi atendido. Para além destes 
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parâmetros, foi também incluída a identificação do proprietário e do  próprio animal, o 

estímulo iatrotrópico da consulta, as afecções existentes e a terapêutica actual, bem como o 

exame clínico: o estado mental, apetite, sede, urina, fezes, diarreia, vómito, locomoção, tosse 

e o tipo de respiração. Para além destes, foi ainda incluído o exame de estado geral, a 

auscultação cardio-pulmonar e alterações dermatológicas macroscópicas (Rijnberk & van den 

Brom, 1995; Rijnberk, 1995; Hackett, 2009).   

 

2.4. Estudo das Consultas no HEFMV pré-triagem 

 

Após o desenvolvimento da escala e das fichas de estudo e de triagem, era necessário 

proceder a um estudo adequado das consultas que decorrem no HEFMV, focando o tempo de 

espera e a razão da consulta, de forma a poder categorizar na escala de triagem e, deste modo, 

verificar se o tempo entre a entrada no hospital e o atendimento estaria dentro do intervalo 

previsto na escala de triagem. 

O estudo decorreu no HEFMV entre os dias 15 e 30 de Abril de 2010, procurando abranger 

todo o horário de funcionamento do hospital (entre as 9 e as 20 horas).  

A Ficha de Estudo (ver Ilustração 2), previamente desenvolvida, foi anexada às fichas de cada 

paciente e, inicialmente, preenchida a hora de chegada de cada paciente, pelas funcionárias da 

recepção e, posteirormente, na consulta, a hora de atendimento do utente, pelo médico 

veterinário e/ou estagiário.  

Foram distribuídas, ao todo, 105 Fichas de Estudo durante os 11 dias em que o estudo 

decorreu. 

 

2.5. Estudo das Consultas no HEFMV com triagem 

 

Após aprovação do Director do HEFMV, o Professor Doutor António Ferreira, foi 

implementada a triagem previamente desenvolvida, durante o período de 17 a 20 de Agosto 

de 2010, entre as 9 e as 14 horas. O período de teste da triagem foi propositadamente curto, 

não só porque requeria a permanência a tempo inteiro da autora da presente dissertação, de 

forma a poder fazer a triagem, mas também porque houve algum receio do incómodo que 

pudesse ser provocado nos clientes e no funcionamento em geral do hospital. Desta forma, 

optou-se por um período de estudo mais curto do que o período do estudo inicial, mas com a 

escolha da altura do dia onde seria esperada a maior afluência ao Hospital. 

Após entrada no HEFMV e levantamento da ficha de cada paciente na recepção,  

procedeu-se a um breve interrogatório a cada cliente, procurando preencher os vários 
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parâmetros presentes na ficha de triagem. De seguida, de acordo com a existência de 

alterações ou não ao exame físico, foi feita a categorização no nível de triagem 

correspondente, atribuindo um tempo alvo de atendimento de cada paciente. 

Dentro da área de atendimento, as fichas foram colocadas de acordo com a hora máxima 

desejada de atendimento do paciente, de forma a também facilitar o trabalho do corpo clínico. 

Ainda dentro da ficha de triagem, foi colocada a hora real de atendimento, de forma a saber se 

haveria discrepâncias para a hora de atendimento máxima. 

Ao todo foram preenchidas 68 fichas de triagem, durante o período em que decorreu o estudo. 
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3. Resultados 

 

3.1. Estudo das consultas pré-triagem no HEFMV 

 

No período entre 15 e 30 de Abril de 2010 foram registadas, no HEFMV, 93 consultas de cão 

e 355 de gato (Fonte: Serviço de Tesouraria do HEFMV).  

Para o presente estudo foram consideradas válidas apenas 79 fichas de estudo, num universo 

de 105 fichas distribuídas. As 26 fichas que não foram consideradas apresentavam-se mal 

preenchidas, pelo que não puderam ser objecto de estudo. 

 

3.1.1. Distribuição de casos por categoria de triagem 

 

Após observação das fichas válidas, foi possível, através da principal razão de consulta e de 

eventuais alterações ao exame físico, categorizar os pacientes de acordo com a escala de 

triagem previamente desenvolvida. Os resultados podem ser vistos na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Número de casos por categoria de triagem no estudo 1 

Categoria de triagem Número de casos 

Nível 1 – Vermelha 0 
Nível 2 – Laranja 2 
Nível 3 – Amarelo 12 

Nível 4 – Verde 24 
Nível 5 - Azul 41 

 

Pela observação da tabela 6 é possível verificar que mais de metade dos pacientes deste 

estudo pertence à categoria Azul, sendo que a categoria Vermelha não apresentou qualquer 

paciente durante o período considerado. 

 

3.1.2. Tempo de espera dos pacientes 

 

Um dos parâmetros mais importantes neste estudo, para além da divisão por categorias de 

triagem dos pacientes considerados, relaciona-se com o tempo de espera. Como tal, é de 

interesse elevado saber qual o tempo médio de espera em cada categoria, bem como os 

tempos mínimo e máximo que o cliente passou na sala de espera, até ser chamado para a 
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consulta. Tais resultados podem ser observados na tabela 7. É ainda importante referir que, 

dos pacientes considerados neste estudo, o tempo médio de espera, independentemente da 

categoria de triagem em que se encontram, foi de 45 minutos. 

 

Tabela 7 - Tempo médio, mínimo e máximo de espera por categoria de triagem no estudo 1 (N/A: 
Não aplicável) 

Categoria Tempo médio espera Tempo mínimo espera Tempo máximo 

espera 

Vermelha N/A N/A N/A 

Laranja 00:28 00:02 00:55 
Amarela 01:07 00:07 04:30 
Verde 00:48 00:11 03:05 
Azul 00:37 00:05 02:30 

 

É possível verificar, na tabela 7, que o tempo médio de espera foi maior na categoria Amarela, 

sendo também esta que possui o cliente que aguardou mais tempo pela sua consulta (04:30). 

Há ainda que destacar que os 2 casos da categoria Laranja tiveram um tratamento totalmente 

diferente: um foi atendido de imediato, enquanto o outro teve de aguardar 55 minutos até 

entrar na área de consulta. 

 

3.1.3. Tempos mínimos e máximos de espera 

 
Tabela 8 - Tempo mínimo e máximo de espera com ou sem médico veterinário específico no estudo 1 
(N/A: Não aplicável) 

Categoria Tempo mínimo de espera 

com MV específico? 

Tempo máximo de espera 

com MV específico? 

Vermelha N/A N/A 

Laranja Não Sim 
Amarela Não Não 
Verde Não Não 
Azul Não Não 

 

Observando a tabela 8 conclui-se que em todos os tempos mínimos de espera o cliente não 

requisitou um MV específico, sendo que apenas no tempo máximo de espera da categoria 

Laranja é que o cliente pediu para que o atendimento fosse feito por um MV em especial. 
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3.1.4. Número de casos fora do tempo limite de espera 

 

De acordo com a escala de triagem previamente desenvolvida, foram definidos tempos limite 

de espera em cada categoria, que podem ser relembrados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Tempo limite de espera por categoria, de acordo com a escala de triagem previamente 
desenvolvida 

Categoria Tempo limite de espera 

Vermelha Imediato 

Laranja 2-5 minutos 

Amarela 1 hora 

Verde 2 horas 

Azul 3 horas 

 

Assim, considerando os tempos de espera, pode ser contabilizado o número de casos que 

foram atendidos para além do tempo limite de espera e, também, em quantos desses casos o 

cliente terá requisitado o atendimento por um Médico Veterinário específico. 

 
Tabela 10 - Número de casos fora do tempo limite de espera e quais com MV específico no estudo 1 
(N/A: Não aplicável) 

Categoria Número de casos fora do 

tempo limite de espera 

Quantos com MV 

específico? 

Vermelha N/A N/A 

Laranja 1 1 
Amarela 4 1 
Verde 3 1 
Azul 0 0 

 

Observando a tabela 10, é possível verificar que foi na categoria Amarela que mais casos 

foram atendidos fora do tempo considerado como seguro para a categoria em causa, sem que 

haja prejuízo do estado de saúde do paciente, com um total de 4 casos. Desses 4 casos, em 

apenas uma situação o cliente pediu o atendimento por um Médico Veterinário específico. 
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3.1.5. Tempo de espera dos pacientes atendidos fora do tempo limite de espera para a sua 

categoria 

 

Para além da contabilização do número de casos atendidos fora do tempo limite de espera 

para cada categoria, também será interessante conhecer o tempo de espera dos pacientes em 

causa, como pode ser observado na tabela 11. 

 
Tabela 11 - Tempo de espera dos casos atendidos fora do tempo limite de espera no estudo 1 (a 
negrito e sublinhado encontra-se o caso em que o dono requisitou um MV específico) 

Categoria Tempo de espera dos casos atendidos fora do tempo limite de espera 

Laranja 00:55    

Amarela 01:11 01:30 03:40 04:30 

Verde 02:14 02:15 03:05  

  

Ao contrário do que seria esperado, excepto na categoria Laranja em que só houve 1 caso, os 

pacientes que foram atendidos fora do tempo limite, e cujos donos haviam requerido o 

atendimento por um MV específico, foram aqueles que aguardaram menos tempo, tendo em 

conta outros casos fora do tempo limite de espera.  
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3.2. Estudo das consultas com triagem no HEFMV 

 

Decorreu no período entre 17 e 20 de Agosto de 2010, entre as 9 e as 14 horas. Foram 

preenchidas, ao todo, 68 fichas de triagem, consideradas válidas para o estudo. 

 

3.2.1. Distribuição de casos por categoria de triagem 

 

Ao todo passaram pela área de triagem 68 pacientes, sendo possível verificar a sua 

distribuição pelas diferentes categorias de urgência na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Número de casos por categoria no estudo 2 

Categoria de triagem Número de casos 

Nível 1 – Vermelha 0 
Nível 2 – Laranja 1 
Nível 3 – Amarelo 9 

Nível 4 – Verde 22 
Nível 5 - Azul 36 

 

Mais uma vez, o maior número de casos no HEFMV, no período em estudo, pertence à 

categoria Azul, enquanto que não se verifica nenhuma ocorrência no Nível 1. 

 

3.2.2. Tempo de espera dos pacientes 

 

Também neste estudo interessa saber os tempos médio, mínimo e máximo de espera em cada 

categoria, bem como o tempo médio de espera geral, que foi de 52 minutos. Os tempos de 

espera das diferentes categorias podem ser visualizados na tabela 13. 
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Tabela 13 - Tempo médio, mínimo e máximo de espera por categoria no estudo 2 (N/A: Não 
aplicável) 

Categoria Tempo médio espera Tempo mínimo espera Tempo máximo 

espera 

Vermelha N/A N/A N/A 

Laranja 00:10 00:10 00:10 
Amarela 00:44 00:23 01:15 
Verde 00:59 00:10 01:55 
Azul 00:51 00:10 01:45 

 

Na tabela 13 há que referenciar o facto de os tempos médio, mínimo e máximo para a 

categoria Laranja serem iguais, uma vez que houve apenas um caso na referida categoria. A 

categoria Verde apresenta o tempo médio de espera mais elevado, bem como o tempo 

máximo de espera. 

 

3.2.3. Tempos mínimos e máximos de espera 

 

Também neste estudo é importante saber se os pacientes com os tempos mínimo e máximo 

em cada categoria foram atendidos por um Médico Veterinário específico, tal como é 

demonstrado na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Tempo mínimo e máximo de espera com ou sem MV específico no estudo 2 (N/A: Não 
aplicável) 

Categoria Tempo mínimo de espera 

com MV específico? 

Tempo máximo de espera 

com MV específico? 

Vermelha N/A N/A 

Laranja Não Não 
Amarela Não Sim 
Verde Não Não 
Azul Não Sim 

 

Pela observação da tabela 14, verifica-se que nenhum dos clientes com o tempo mínimo de 

espera tinha requisitado o atendimento por um determinado Médico Veterinário. Pelo 

contrário, os tempos máximos de espera das categorias Amarela e Azul pertencem a pacientes 
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cujos proprietários pediram para que o atendimento fosse feito por um Médico Veterinário 

específico. 

 

3.2.4. Número de casos fora do tempo limite de espera 

 

Neste estudo existiram, também, casos em que o atendimento foi feito fora do tempo limite de 

espera para a categoria em causa e, mais uma vez, é importante saber em quantos desses casos 

o cliente terá requisitado o atendimento por um determinado Médico Veterinário. Os 

resultados podem ser vistos na tabela 15.  

 

Tabela 15 - Número de casos fora do tempo limite de espera por categoria e quais com MV específico 
no estudo 2 (N/A: Não aplicável) 

Categoria Número de casos fora do 

tempo limite de espera 

Quantos com MV 

específico? 

Vermelha N/A N/A 

Laranja 1 0 
Amarela 2 1 
Verde 0 0 
Azul 0 0 

 

As categorias Verde e Azul não apresentaram qualquer atendimento fora do tempo alvo, 

sendo que a categoria Amarela possui, mais uma vez, o maior número de casos (2) e em 

apenas um desses casos é que foi feito o pedido para ser visto por um MV em especial.  

 

3.2.5. Tempo de espera dos pacientes atendidos fora do tempo limite de espera para a sua 

categoria 

 

Dentro dos casos atendidos fora do tempo limite de espera, será importante para o estudo 

conhecer qual o tempo que o paciente aguardou a mais na sala de espera, tendo em conta a sua 

categoria. Os resultados estão descritos na tabela 16. 
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Tabela 16 - Tempo de espera dos casos atendidos fora do tempo limite de espera no estudo 2 (a 
negrito e sublinhado encontra-se o caso em que o dono requisitou um MV específico) 

Categoria Tempo de espera dos casos atendidos fora do tempo limite de espera 

Laranja 00:10  

Amarela 01:07 01:15 

 

Como se pode verificar pela tabela 16, os casos que se encontram fora do tempo definido 

como máximo de espera para o atendimento na categoria, não aguardaram muito mais do que 

o estipulado, sendo que no caso que aguardou mais tempo na categoria Amarela, o cliente 

tinha requisitado o atendimento por um determinado Médico Veterinário. 

 

3.3. Consultas sem triagem versus Consultas com triagem 

 

3.3.1. Distribuição de casos por categoria de triagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 3%

15%

30%
52%

Número de casos - estudo 1

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Gráfico 1 - Número de casos por categoria de triagem no estudo 1 
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Comparando os gráficos 1 e 2 é possível verificar que a distribuição dos pacientes pelas 

diferentes categorias não difere muito entre os 2 estudos. Isto é, a categoria Azul representa 

em ambos a categoria com mais de metade dos pacientes, o que revela a principal razão por 

que os clientes se deslocam ao HEFMV: consultas de rotina. A categoria Verde surge em 2º 

lugar também nos 2 estudos, com percentagens muito semelhantes (30% e 32%, 

respectivamente), seguida da categoria Amarela e, por fim, da categoria Laranja. Em ambos 

os casos não se verificaram quaisquer ocorrências na categoria Vermelha. 

 

3.3.2. Tempo médio de espera dos pacientes em geral 
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Gráfico 2 - Número de casos por categoria de triagem no estudo 2 

Gráfico 3 - Tempo médio de espera nos estudos 1 e 2 
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Quanto ao tempo médio de espera das consultas em geral nos 2 estudos, verifica-se, por 

observação do gráfico 3, que no estudo 2 os clientes aguardaram mais tempo na sala de 

espera, em média, do que no estudo 1. Contudo, a diferença de 7 minutos entre ambos não é 

muito significativa, nem relevante, considerando que a maioria dos pacientes se situam nas 

categorias cujo tempo alvo de atendimento pode ir até 2 ou 3 horas.  

 

3.3.3. Tempo médio de espera dos pacientes por categoria de triagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos tempos médios de espera para cada categoria, verifica-se um decréscimo do 

estudo 1 para o 2 nas categorias Laranja e Amarela, enquanto que os pacientes das categorias 

Verde e Azul esperaram, em média, mais tempo para serem atendidos no estudo 2.  
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Gráfico 5- Tempo médio de espera por categoria no estudo 2 

Gráfico 4 - Tempo médio de espera por categoria no estudo 1 
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Há ainda que destacar que no estudo 1 a média do tempo de espera para as categorias Laranja 

e Amarela se encontra fora do tempo alvo de atendimento dessas mesmas categorias, 

enquanto que no estudo 2 apenas a categoria Laranja está fora do tempo alvo de atendimento. 

No entanto, a diferença na categoria Laranja é de apenas 5 minutos no estudo 2, enquanto que 

no estudo 1 é de 23 minutos. 

 

3.3.4. Tempo máximo de espera por categoria de triagem 
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Gráfico 7 - Tempo máximo de espera por categoria no estudo 2 
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De uma forma geral, os tempos máximos de espera foram todos inferiores no estudo 2, 

quando comparados com o estudo 1.  

Há ainda que dar destaque que no estudo 2 o tempo máximo de espera das categorias Laranja 

e Amarela se encontram fora do tempo limite de espera para essas categorias, enquanto que 

no estudo 1 apenas o tempo máximo de espera da categoria Azul se encontra dentro do tempo 

máximo de espera até ao atendimento. De facto, um dos pacientes que pertencia à categoria 

Amarela no estudo 1 aguardou mais 3:30 pelo seu atendimento do que o tempo previsto para a 

sua categoria, colocando em perigo o seu estado de saúde, que se poderia ter deteriorado 

seriamente. Também um dos pacientes da categoria Laranja (a 2ª categoria em termos de 

urgência) no estudo 1 aguardou mais 50 minutos na sala de espera do que o tempo 

aconselhado, tendo em conta o seu estado de saúde. 

No estudo 2, um dos pacientes da categoria Amarela aguardou mais 15 minutos e o da 

categoria Laranja aguardou apenas mais 5 minutos antes de ser atendido, de acordo com o 

tempo alvo previsto para cada categoria. Quando em comparação com o estudo 1, estes 

valores são insignificantes, mas não se podem deixar de valorizar. 

 

3.3.5. Número de casos fora do tempo limite de espera para a categoria de triagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de casos fora do tempo limite em cada categoria foi superior no estudo 1, 

contabilizando-se 4 casos na categoria Amarela, 1 na categoria Laranja e 3 na Verde. De 

todos os casos fora do tempo limite, há que destacar os casos em que o proprietário terá 

requerido a consulta com um determinado Médico Veterinário. Assim, verificou-se 1 caso em 
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Gráfico 8 - Número de casos fora do tempo limite e quantos com 
MV específico no estudo 1 
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cada uma das categorias (excepto para a Azul, que não apresentou qualquer caso fora do 

tempo limite de espera), o que significa que 3 dos casos fora do tempo alvo na categoria 

Amarela aguardaram pelo seu atendimento por ordem de chegada, independentemente do 

Médico Veterinário que os atendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estudo 2, há um menor número de casos fora do tempo limite de espera, com as categorias 

Verde e Azul sem qualquer paciente atendido após o limite. A categoria Amarela apresentou 2 

casos fora do tempo limite, sendo que num desses casos o proprietário terá feito o pedido para 

a consulta ser realizada por um determinado Médico Veterinário. 

3.3.6. Tempo de espera dos pacientes atendidos fora do tempo limite de espera para a sua 

categoria 

  
Tabela 17 - Tempo de espera dos casos fora do tempo limite de espera nos estudos 1 e 2 

Categoria Tempo de espera dos casos fora do tempo limite de espera 

 Estudo 1 Estudo 2 

Laranja 00:55    00:10  

Amarela 01:11 01:30 03:40 04:30 01:07 01:15 

Verde 02:14 02:15 03:05    
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Gráfico 9 - Número de casos fora do tempo limite e quantos com MV 
específico no estudo 2 
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Na tabela 17 é possível observar os casos nos 2 estudos cujo atendimento foi feito fora do 

tempo alvo para cada categoria. É fácil perceber que houve mais casos no estudo 1 do que no 

2 e que, de uma forma geral, o tempo de espera foi mais elevado no estudo 1.   
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4. Discussão e Conclusões 

 

No campo veterinário, a triagem está ainda muito pouco divulgada e é aplicada, sobretudo, na 

área da emergência médica veterinária. Estão definidos vários planos de intervenção em caso 

de um animal politraumatizado, procurando fazer-se a triagem das áreas do paciente que 

necessitam de uma intervenção mais urgente, de modo a salvar a vida do animal. Quanto à 

triagem, no sentido em que hoje em dia é conhecida, ou seja, como uma forma de tornar 

prioritários os casos mais urgentes, e que devem aguardar, por conseguinte, menos tempo pelo 

seu atendimento médico, está ainda muito pouco divulgada. Alguns hospitais de emergência 

veterinários nos EUA adoptaram sistemas de triagem, procurando inspirar-se nos já existentes 

na área da medicina humana. Battaglia (2008) propôs um sistema de triagem, baseando-se no 

ESI, sendo que, até à data, ainda não terá surgido outra publicação semelhante, que seja do 

conhecimento da autora da presente dissertação. 

 

Por tudo o acima mencionado, tem lógica que se pense em adaptar um sistema de triagem a 

um hospital veterinário, mesmo que este não seja vocacionado para o atendimento exclusivo 

de casos urgentes. Contudo, são muitas as situações urgentes que aparecem em hospitais e 

clínicas veterinárias e que, quando está adoptado um sistema de consultas por ordem de 

chegada, pode levar, por vezes, à morte do próprio animal ainda na sala de espera. Assim, 

estabelecendo um atendimento por prioridades, isto é, os casos mais urgentes possuírem um 

tempo máximo de espera inferior a casos considerados menos prioritários, será possível, pelo 

menos teoricamente, salvar a vida de muitos animais, ao mesmo tempo que se demonstra um 

interesse individualizado por cada paciente. 

Desta forma, tendo em conta a familiaridade da autora da presente dissertação de mestrado 

com o Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, este foi o escolhido para o 

estudo do efeito benéfico da implementação de um sistema de triagem num hospital 

veterinário. 

Tendo Battaglia (2008) como base, foi desenvolvido um sistema de triagem vocacionado para 

o tipo de consultas mais comuns no HEFMV e com a definição de novos tempos máximos de 

espera para cada categoria. Uma das principais preocupações na elaboração dos tempos de 

espera terá sido a conjugação do tempo que o animal poderia aguardar com segurança na sala 

de espera para as categorias mais urgentes e a comodidade dos próprios proprietários em 

casos menos urgentes.  
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4.1. Estudo das Consultas pré-triagem 

 

Previamente à implementação do sistema de triagem, foi necessário realizar um estudo sobre 

as consultas no HEFMV, no que respeita aos tempos de espera e à distribuição dos pacientes 

pelas várias categorias. O estudo decorreu ao longo de 2 semanas, durante todo o período de 

funcionamento do Hospital, tendo sido realizado numa semana de elevada afluência de 

clientes, o que se traduziu, em algumas situações, em elevados tempos de espera.  

 
Um dos principais problemas no 1º estudo realizado foi a baixa adesão por parte das pessoas 

envolvidas. Era, do ponto de vista da presente dissertação, fundamental que todos os 

intervenientes preenchessem as fichas de estudo adequadamente, de forma a poder contribuir 

para o estudo. No entanto, isso não se verificou com tanta regularidade como a desejada. 

Podem ser apontadas como eventuais causas para a baixa colaboração dos intervenientes o 

facto de não ter havido uma sensibilização adequada dos mesmos, bem como uma certa falta 

de tempo e desvalorização do estudo em causa. 

Devido ao pequeno número de fichas válidas (apenas 79) para o estudo, tendo em conta o 

número de dias em que este decorreu, bem como a elevada afluência que se verificou nesse 

período, poder-se-ia colocar a questão se o estudo espelha a realidade do que acontece 

habitualmente no HEFMV. Contudo, pela própria experiência da autora, a divisão das 

consultas pelas diferentes categorias, bem como muitos dos tempos de espera que se 

verificaram nesse período são um espelho aproximado da realidade no HEFMV. Desta forma, 

o uso dos dados adquiridos com o estudo será adequado e poderá servir o fim proposto, com 

uma certa margem de segurança.  

Durante o período em causa, estiveram em serviço 6 Médicos Veterinários no período entre as 

9 e as 16 horas, sendo que um deles estava principalmente no serviço de Internamento, mas 

podia ocasionalmente realizar consultas, e 5 Médicos Veterinários no período entre as 14 e as 

21 horas, também com um Médico Veterinário escalonado para o serviço de Internamento. 

Assim, durante o período entre as 14 e as 16 horas houve o cruzamento dos veterinários dos 2 

turnos, pelo que seria de esperar que o tempo de espera das consultas diminuísse durante este 

período de tempo. 

 

4.2. Estudo das Consultas com triagem 

 

Posteriormente ao estudo 1 e, à semelhança do que ocorre nos hospitais civis, a triagem no 

HEFMV também foi realizada após a chegada dos pacientes ao hospital e antes de se 
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dirigirem à área de consulta. A atribuição da categoria de urgência foi feita com base no 

preenchimento de uma Ficha de Triagem (ver Anexo 1), fazendo a conjugação da história 

pregressa e do exame físico. Após a atribuição de um nível de triagem a cada paciente, foi 

estabelecido um tempo limite para que a consulta fosse efectuada, de forma a não pôr em 

perigo a saúde do animal. A ideia seria respeitar a ordem de chegada dos pacientes, mas, ao 

mesmo tempo, não descurando os tempos máximos de espera e, só em alguns casos, haveria a 

necessidade de um paciente numa categoria superior ser atendido antes de um paciente com 

um maior tempo de espera, mesmo tendo chegado depois ao hospital.  

Durante este período de tempo, bem mais curto do que o do 1º estudo, a autora realizou todas 

as triagens, sem descurar pacientes da consulta externa. Desta forma, a baixa colaboração que 

ocorreu no 1º estudo não se verificou neste, uma vez que foram obtidas todas as fichas de 

triagem possíveis.  

O período de tempo diário escolhido não foi feito por acaso, uma vez que entre as 9 e as 14 

horas estariam presentes apenas os veterinários do turno da manhã, tornando mais fácil de 

explicar como preencher as fichas e qual o funcionamento da triagem em si. Na semana em 

causa, tratando-se de período de férias, estiveram ao serviço apenas 2 Médicos Veterinários 

na área de consulta e 1 no serviço de internamento. 

 

4.3. Consultas sem triagem versus Consultas com triagem 

 

Antes da comparação entre os 2 estudos, há que ter em conta vários factores muito 

importantes:  

a) Duração – o primeiro estudo teve uma duração superior à do segundo estudo, de forma a 

poder ser obtido um grande número de fichas de estudo para aquele. O segundo estudo foi 

mais curto devido ao possível impacto causado no funcionamento do HEFMV com a 

implementação de um sistema de triagem. 

 

b) Afluência de clientes ao HEFMV – foi claramente diferente entre os 2 estudos, o que se 

traduziu na discrepância entre os tempos médios de espera em cada categoria. Contudo, 

contrariamente ao que seria de esperar, o tempo médio de espera dos pacientes em geral foi 

maior no 2º estudo (apesar de haver uma diferença de apenas 7 minutos – ver gráfico 3), facto 

que pode ser explicado pelo facto das consultas consideradas no 1º estudo terem sido 

realizadas em diferentes períodos do dia e em diferentes dias. 
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c) Número de Médicos Veterinários em serviço – no 1º estudo foram em média 5, enquanto 

que, no 2º estudo, apenas se encontraram 2 médicos veterinários a trabalhar no HEFMV, 

durante o período considerado.  

 

d) Requisição de atendimento por um Médico Veterinário específico – é uma situação que 

ocorre com alguma frequência no HEFMV, pelo que pode aumentar o tempo de espera de 

alguns pacientes. É também um factor a ter em conta, uma vez que não pode ser controlado e, 

desta forma, terá afectado os resultados. 

 

Tendo em conta os factores acima apresentados, podem ser analisadas algumas diferenças 

entre os 2 estudos com maior rigor. De facto, no primeiro estudo, os tempos médios de espera 

por categoria foram superiores aos do segundo estudo, precisamente devido à diferente 

afluência em cada período de estudo. Além disso, há que ter em conta, ainda, o facto de os 

casos considerados para o 1º estudo provirem de diferentes alturas do dia e sem uma 

distribuição simétrica diária, durante o período em estudo considerado. 

 

4.4. Conclusão 

 

Por todas as diferenças anteriormente expostas entre os 2 estudos, torna-se difícil chegar a 

qualquer conclusão definitiva sobre os benefícios de um sistema de triagem no HEFMV. De 

facto, verifica-se uma redução no número de casos fora do tempo limite de espera e no tempo 

médio de espera por categoria entre o estudo 1 e o estudo 2, mas a triagem não parece ter sido 

a causa desse acontecimento. A maior influência nessa redução terá mesmo sido a menor 

afluência de clientes no 2º período de estudo. 

Apesar de tudo, há aspectos positivos a referir na implementação da triagem no HEFMV, 

referenciados durante o 2º estudo à própria autora: o trabalho do Médico Veterinário na 

consulta fica facilitado, uma vez que os dados principais para orientar um plano diagnóstico 

para cada paciente estão presentes na ficha de triagem desenvolvida; a maioria dos clientes 

mostrou-se satisfeita com a triagem, não só porque demonstrava inovação e modernização do 

HEFMV, mas também porque é uma forma de o cliente se sentir valorizado no momento em 

que entra no hospital. 

Em termos de recursos materiais e humanos, a implementação da triagem não representa um 

aumento a esse nível, uma vez que uma só pessoa consegue executar esta simples tarefa. 

Tendo em conta o facto de o HEFMV ser um hospital escolar, com um elevado nº de alunos e 
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estagiários, seria possível colocar um só estagiário ou uma equipa de 2 ou 3 alunos a fazer a 

triagem, sem representar um custo a nível financeiro. 

De facto, a implementação de um sistema de triagem é exequível e traria benefícios, quer a 

curto, quer a longo prazo, ao HEFMV, mas não foi possível concluir, com estes 2 estudos, 

qual o verdadeiro efeito da triagem na redução dos tempos de espera. Teoricamente, será de 

prever a redução do tempo de espera nas categorias mais urgentes, aumentando, em 

contrapartida, o tempo de espera nas outras. Contudo, tendo em conta a principal vocação do 

HEFMV, isto é, as consultas de rotina, talvez o efeito nas categorias menos urgentes não seja 

tão acentuado como se verifica nos departamentos de emergência dos hospitais humanos. 

 

Em suma, a implementação de um sistema de triagem no HEFMV (o testado ou outro 

posteriormente desenvolvido) é um tema que não deve ser descurado, devido a todos os 

benefícios que poderá trazer em termos da vida animal. Há que ter, contudo, algum cuidado 

com a forma como se lida com os proprietários dos animais, uma vez que longos períodos de 

espera e o facto de ver outros animais passarem à sua frente, pode levar a algum 

descontentamento e o próprio sistema de triagem ser posto em causa por este motivo. É, por 

isso, fundamental a educação dos próprios donos, alertando-os para a importância da triagem 

dos pacientes mais urgentes, de forma a que o estado de saúde destes não se deteriore. 
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Anexo 1 – Ficha de Triagem 

 
FICHA DE TRIAGEM 

Identificação 

Proprietário:      Nome: 

Espécie:   Raça:   Sexo:   Idade: 

Estímulo Iatrotrópico 

Qual?  

Há quanto tempo?     Como?  

Houve alterações? S N  Se Sim, quais? 

Já fez tratamento? S       N        Se sim, melhorou? S        N  

Anamnese 

Afecção(ões) pré-existente(s):  

Terapêutica(s) actual(ais): 

 

Estado mental: Activo       Prostrado       Activo/Prostrado        (Duração: ) 

Apetite: Normal        Aumentado        Diminuído       Caprichoso       Anorexia        (Duração: ) 

Sede: Normal        Aumentada        Diminuída        Adipsia       (Duração:  ) 

Urina: Normal       Poliúria       Oligúria       Anúria        (Duração: )  

Hematúria        Polaquiúria       Disúria       Estrangúria       Periúria       Tenesmo       

Fezes: Normal        Disquézia        (Duração:  ) Coprostase        (Duração: ) Diarreia  

Diarreia: Não aplicável  

≤ 3 episódios       > 3       Duração:  

Volume ↑ ou Normal       Muco       Melena       Hematoquézia        Cor normal 

Cor alterada      

Vómito: Não aplicável  

≤ 3 episódios       > 3       Duração:  

Logo após refeição        1-2H após refeição       Sem relação com refeição    

Alimentar        Hematemese        Biliar       Mucoso        Fecalóide       Sangue digerido    

Hora chegada: 

Hora triagem: 

Hora máxima atendimento: 

Hora real atendimento: 
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Locomoção: Normal         

 Parésia – MAE        MAD        MPE        MPD         (Duração: ) 

Claudicação – MAE        MAD       MPE        MPD        (Duração: ) 

Tosse: Ausente/Rara 

Frequência – Acessos        Intermitente      Frequente        Contínua 

Altura – Noite       Após repouso/decúbito         Após exercício        (Duração: ) 

Respiração: Eupneia        Dispneia        (Duração: ) 

Dispneia – Contínua        Ocasional        Durante o exercício        Em repouso                   

Outras alterações: 

 

 

Exame Físico 

Estado mental: Normal       Obnubilado       Estupor        Coma 

Mucosas: Rosadas        Pálidas       Ictéricas       Congestionadas        Cianóticas       Petéquias 

TRC: Normal        Aumentado    Temperatura:                 ºC 

Hidratação: Normal        Desidratação: 5 – 8 %          > 8%                

Linfonodos: Normais        Aumentados         Quais? 

Respiração: Normal        Alterada   

Auscultação cardíaca: Normal        Alterada 

Pulso arterial: Normal       Alterado            

Auscultação pulmonar: Normal       Alterada   

Alterações dermatológicas: Não aplicável 

Alopécia – Assimétrica        Simétrica/Bilateral        Prurido? S        N 

Outras alterações:   

 


