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Protocolo de Encaminhamento 

Objectivos 
 
– Encaminhar o doente para área adequada à sua Prioridade, 
segundo a necessidade clínica; 
 
– Reduzir o tempo de demora média do episódio; 
 
– Reduzir os circuitos redundantes e inúteis para a resolução do 
problema clínico do doente, orientando o doente para um percurso 
correcto no serviço; 
 
– Adequar esse encaminhamento segundo os horários e 
especialidades disponíveis. 



 
 

Objectivos: 

 

• Verificar o cumprimento dos requisitos do PTM; 

• Contribuir para a garantia da qualidade dos cuidados prestados 

nos Serviços de Urgência; 

• Induzir a tomada de decisão com vista ao melhoramento do 

funcionamento da Triagem; 

• Dar credibilidade aos indicadores produzidos pelo Sistema. 
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Objectivos: 

 

• Garantir a fiabilidade do PTM; 

• Garantir a reprodutividade e comparabilidade dos resultados 

do sistema; 

• Dar credibilidade aos indicadores produzidos pelo sistema. 
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Qual a utilidade deste estudo? 

 

Provar que houve melhorias no MTS versão II 

        Discriminadores da cirurgia 

        Consumos podem ser previstos pela prioridade do MTS 

MTS pode ser usado  

        Para prever e organizar equipas 

    Previsão de Consumo de MCDT´s  e custos da produção 
hospitalar 

 
 

 



•  Séries importantes: em diversas unidades, com resultados 
semelhantes 

•  Relação directa entre a taxa de internamento e a prioridade 
mais elevada 

•  Relação directa entre a taxa de mortalidade e a prioridade 
mais elevada 

•  Relação da prioridade com a carga de trabalho 

•  Taxa internamento 
•  Mortalidade 
•  Consumo MCDT 
•  Carga de trabalho 
•  Observação diversas 

especialidades 

Em centenas de  
milhares de casos, sendo clara 
a necessidade e a utilidade do 

acompanhamento do MTS  



Criado em 2003 
 

 Fórum internacional de partilha de conhecimentos; 
 

 Responsável pela actualização contínua e adaptação de 
 forma a compatibilizar o método com os avanços da 
 Medicina, de forma uniforme nos diversos países com os 
 hospitais aderentes. 

 
Reino Unido, Irlanda, Canada, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, 
Bélgica, Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Áustria, Suiça 
 
Portugal, Espanha, Brasil, Angola, México, Chile, Cabo Verde, 
Moçambique 
 
Japão 





O PTM constitui um meio objectivo de determinação da prioridade 
clínica para a primeira observação médica dos utentes que 
recorrem aos serviços de urgência.  
 
No entanto a sua utilidade como ferramenta de gestão ultrapassa 
largamente o objectivo inicial para que foi desenvolvido.  
 
Assim o PTM: 

1.  Identifica, na Prioridade Vermelha, o doente critico e com maior 
peso relativo ou absoluto para a mortalidade no serviço; 
 
2. Identifica os doentes com baixo risco de morte e readmissão no 
serviço ou internamento hospitalar nas Prioridades Verde e Azul; 



 
 

3. Identifica a Prioridade Laranja como tendo risco significativo de 
morte, admissão para o internamento (sobretudo na área de 
atendimento da Medicina), maior número de observações médicas e 
demora média de episódio, e ainda com maior número de exames 
complementares pedidos; 
 
4. Identifica que o risco de internamento e morte após o 
internamento hospitalar está relacionado, e é proporcional, à 
gravidade da prioridade na admissão no serviço de Urgência; 
 
5. Identifica o contributo em número absoluto das Prioridades 
Laranja e Vermelho para a admissão na Sala de Emergência; 
 
 



 
 

6. Identifica a necessidade de aumentar o poder discriminativo da 
Prioridade Amarela, grupo mais numeroso de utentes e com maior 
percentagem de readmissões no serviço pela mesma causa nas 72 
horas seguintes; 
 
7. Alerta para que as ferramentas de gestão a desenvolver devem 
analisar todo o percurso do doente no serviço de urgência sendo 
que a demora média de episódio é claramente insuficiente se for 
utilizada isoladamente; 
 
8. Ajuda na necessidade de se criar um Protocolo de 
Encaminhamento de doentes, para uma melhor gestão dos mesmos 
pós Triagem. 



gptriagem@gmail.com 

Obrigado! 


