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RESUMO 

Os processos decisórios multiobjetivos apresentam um alto grau de complexidade em sua 

solução, e ferramentas como a Análise de Decisão Multicritério (MCDA) surgem como uma 

forma de facilitar a solução do decisor e garantir que a decisão seja tomada de forma coesa e 

eficiente. No setor da saúde pública as decisões são ainda mais delicadas, pois trabalham não 

apenas com a influência direta das necessidades humanas, mas também com verbas muitas 

vezes inferiores as reais necessidades apresentadas. Um ponto importante para o atendimento 

nas unidades de saúde é o sistema de triagem, que consiste numa pré-avaliação do paciente, 

classificando-o de acordo com o grau de risco a vida, a partir dessa triagem o paciente pode ser 

atendido de forma mais rápida e eficiente, agilizando todo o processo. Sendo assim, o presente 

estudo tem por objetivo determinar, qual o protocolo de triagem mais adequado para as 

unidades de pronto atendimento (UPAs). Para isso, essa pesquisa foi realizada com as quatro 

UPAs de Natal-RN, contando com auxílio de uma revisão da literatura e entrevistas e 

questionários estruturados, além disso, utilizou o método multicritério FITradeoff para facilitar 

o processo decisório. Por fim obteve-se como protocolo mais adequado para todas as UPAs o 

Sistema Español de Triaje (SET), este que se apresenta com alta facilidade de uso e 

implementação; critérios esses que foram apontados como mais relevantes pelos decisores. 

 

Palavras-Chave: Análise de Decisão Multicritério; FITradeoff; Unidades de Pronto 

Atendimento; Sistema de Triagem. 

  



ABSTRACT 

Multi-objective decision-making processes present a high degree of complexity in their 

solution, and tools such as Multicriteria Decision Analysis (MCDA) appear as a way of 

facilitating the decision-maker's solution and ensuring that the decision is made cohesively and 

efficiently. In the public health sector, decisions are even more delicate, because they work not 

only with the direct influence of human needs, but also with funds often inferior to the real 

needs presented. An important point for care in the health units is the triage system, which 

consists of a pre-evaluation of the patient, classifying it according to the degree of risk to life, 

from this screening the patient can be treated in a more fast and efficient, streamlining the entire 

process. Therefore, the present study aims to determine the best triage model for emergency 

care units (UPAs). For this, this research applied with the four UPAs of Natal-RN, with the help 

of a literature review, interviews and structured questionnaires, in addition, it will use the 

multicriteria method known as FITradeoff. Finally, the Spanish Triage System (SET) was the 

most appropriate protocol for all UPAs, which is presented with high ease of use and 

implementation; criteria that were identified as more relevant by decision makers. 

 

Keywords: Multicriteria Decision Analysis; FITradeoff; Emergency Care Units; Triage 

System. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Brasil é conhecido por possuir um sistema de saúde pública estruturalmente 

diferenciado que propõe promover a sua população um atendimento completo e sem restrições, 

entretanto essa ideia dificilmente ocorre, isso por possuir diversas restrições orçamentárias, 

como o congelamento dos investimentos na área da saúde, além de o sistema de saúde funcionar 

de forma congestionada, atendendo a uma demanda muito maior que sua capacidade. Partindo 

dessa ideia é importante discutir novas formas de melhorar o sistema de saúde, ao mesmo tempo 

lidando com a redução dos investimentos (AMORIM, 2016; BRASIL, 2016; DURÃES, 2018). 

O sistema da saúde brasileiro passou por várias mudanças ao longo do tempo, desde sua 

época colonial, passando pelo início da democracia, pela ditadura militar do país, e finalmente 

ao modelo democrático atual (NUNES, 2000).  

Ao longo de todo esse tempo algumas configurações de gestão pública se destacaram, 

como na área da saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual tem por 

objetivo garantir um sistema de saúde digno e responsável por atender a toda a população 

brasileira da mesma maneira e oferecendo uma série de serviços médicos custeados pelo 

governo (ELIAS, 2011).  

Ainda segundo Elias (2011), para melhorar o desenvolvimento e controle do SUS, o 

sistema se subdividiu em vertentes de atuação, como o programa de atuação para urgências e 

emergências, esse que foi chamado de Programa Nacional de Atenção à Urgências e 

Emergências (PNAU).  

Dentro dos subprogramas fornecidos pela PNAU dois se destacam: O programa da 

SAMU 192, que é um serviço de atendimento móvel, com uma primeira intervenção por via 

telefônica, voltado para o resgate de pacientes fora dos ambientes de saúde; e também o 

programa das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), estas que se caracterizam como 

unidades fixas para atendimentos de urgências e emergências, tendo por finalidade atender aos 

casos de média e baixa complexidade para que dessa forma possa desafogar os hospitais de 

grande porte das cidades (SILVA; SANTOS, 2014). 

Os mais diversos tipos de pacientes apresentando os mais diversificados sintomas 

podem ser atendidos pelas UPAs, eles receberão um tratamento específico ao problema 

apresentado, mas o que será compartilhado por todos será o serviço de Acolhimento com 

Classificação de Risco (ACR), ou processo de triagem como também é conhecido.  
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Nesse sistema de triagem, os pacientes devem ser avaliados de acordo com um protocolo 

previamente definido, e serão classificados de acordo com o grau de urgência do atendimento, 

realizando dessa forma uma triagem onde é possível atender aos pacientes mais graves primeiro 

e almejando que todos tenham um tratamento de excelência (GRUPO BRASILEIRO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 2009).  

Ao redor do mundo existem diversos tipos de protocolos de triagem conhecidos por sua 

qualidade e eficiência, mas também por suas características que os diferenciam e os tornam 

melhor ou não para um determinado tipo de centro de saúde; pois de acordo com a característica 

de cada tipo de centro de atendimento hospitalar (hospital, posto de saúde, unidades de pronto 

atendimento), vai apresentar um método de triagem mais adequado à ser utilizado 

(COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012). 

Com o objetivo de selecionar o protocolo mais adequado de triagem para a unidade de 

saúde é importante fazer uma comparação entre os protocolos, e conhecer bem as características 

do local a ser implementando; entretanto, para tomar essa decisão o gestor, em grande parte das 

vezes, encontra grande dificuldade, já que o problema possui diversas variáveis a serem 

analisadas, tornando o modelo de decisão bastante complexo.  

Sendo assim, existem ferramentas para auxiliar o processo de tomada de decisão, como 

por exemplo a Análise de Decisão Multicritério, essa que consiste em analisar os critérios para 

a escolha, e diante um grupo de especialista ou estudiosos, dar notas aos critérios, dessa forma 

sendo possível avaliar as possíveis soluções, e determinar qual a melhor para determinado 

problema.  

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo responder a seguinte questão: Qual o 

protocolo de triagem mais adequado para Unidades de Pronto Atendimento? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Determinar qual o protocolo de triagem mais adequado a ser implantado nas Unidades 

de Pronto Atendimentos (UPAs) na cidade de Natal-RN. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar os protocolos de triagem a serem avaliados; 

 Identificar as características de cada protocolo de triagem; 

 Selecionar método de análise multicritério; 

 Aplicar o método selecionado na etapa anterior; 

 Determinar o protocolo de triagem mais adequado. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

O referente estudo se justifica principalmente pela não padronização do processo de 

classificação de risco. O atendimento inicial das unidades de saúde, são marcadas pela 

desorganização dos sistemas, e ainda uma triagem lenta e sem eficiência, o que acaba 

ocasionando a superlotação dos centros de saúde (DURÃES, 2018).  

Não há uma padronização da triagem, o que ocasiona um atendimento diferente em cada 

unidade, sem uma estrutura específica que indique quais são os sintomas e queixas a serem 

observadas, pode-se haver uma classificação diferente para cada unidade que esteja sendo 

atendido, em outras palavras, um mesmo paciente pode ser classificado em categorias 

diferentes, apenas por ser atendido de forma distinta. 

Esse tipo de problema na padronização acaba por reduzir a eficiência do processo de 

triagem, e pode levar a erros com relação ao tempo de atendimento e os cuidados referidos a 

cada paciente (NETO et al., 2013; WEYKAMP et al., 2015).  

Além disso, o estudo em questão foi realizado no setor público da saúde, este que é 

conhecido no Brasil por apresentar um déficit de investimentos financeiros, e quando estes 

ocorrem, são empregados de forma aleatória sem realizar estudos que indique melhor 

distribuição dos recursos, ocasionando dessa forma uma ineficiência no aumento do nível de 

atendimento final, em outras palavras, os investimentos públicos não atingem as reais 

necessidades da população (AMORIM, 2016).  

Mais ainda, com a atual emenda à constituição nº 241, de 2016, que congela os gastos 

da saúde e da educação pública por vinte anos, o país irá evoluir, o dinheiro passará a ter outro 

valor, mas os investimentos se manterão os mesmos, em outras palavras, surgirão novas 

tecnologias e procedimentos médicos, e que por essa limitação de investimento, poderão não 

ser implementados por falta de dinheiro, causando um atraso tecnológico na saúde pública 

(ALESSI, 2016; BRASIL, 2016). 

Sendo assim, essa pesquisa também se justifica pela possível melhoria o qual pode trazer 

ao sistema público de saúde do estado do Rio Grande do Norte, além da significativa melhoria 

na triagem e no acolhimento nas Unidades de Pronto Atendimento, ainda pode trazer uma 

classificação de risco mais rápida e eficiente, o qual tende a reduzir a lotação e o tempo total de 

espera (AMORIM, 2016).  

Além disso, o significativo crescimento dos estudos de análise multicritério na área da 

saúde, informação essa que pode ser observada ao longo da revisão encontrada no capítulo dois 

deste estudo, ressaltam a importância desse tipo de aplicação e a revisão que foi realizada com 
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intenção a mostrar de forma numérica, como é significativo os estudos dos métodos 

multicritério na área da saúde (FRAZÃO et al., 2018).  

Dentro dessa mesma revisão, ainda é possível destacar o pequeno número de 

publicações brasileiras no ramo, fortalecendo a significância que um trabalho como esse pode 

trazer para a academia, e mais especificamente para o corpo docente da UFRN que possa vir a 

se interessar pelo assunto em tempos futuros, ajudando no embasamento e na aplicação e/ou 

replicação do modelo a ser utilizado. 

Sendo assim, é possível observar a partir de todas as informações relatadas nesse 

capítulo, a relevância de um estudo multicritério sobre o processo de classificação de risco nas 

Unidades de Pronto Atendimento de Natal; relevância essa não apenas para a unidade aplicada, 

mas como o sistema de saúde como um todo, trazendo benefícios sólidos a população que o 

usa, além da grande contribuição desse tipo de pesquisa para a academia e para os futuros 

pesquisadores. 

1.4. ESTRUTURA DA PESQUISA 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. 

CAPÍTULO 1 – Introdução da pesquisa, composta com contextualização, objetivos e 

justificativa. 

CAPÍTULO 2 – Revisão, afim de conhecer como anda o cenário das pesquisas nessa 

área.  

CAPÍTULO 3 – Referencial teórico, visando obter os respaldos teóricos para este estudo 

e adquirir todos os conhecimentos para a melhor execução. 

CAPÍTULO 4 – Metodologia onde são apresentadas as etapas da pesquisa e os métodos 

utilizados. 

CAPÍTULO 5 – Estudo de caso, que para esta pesquisa serão de múltiplos casos, ou 

seja, a aplicação das etapas descritas na metodologia. 

CAPÍTULO 6 – Considerações finais do trabalho, apresentando dificuldades, se os 

objetivos foram alcançados e proposições de melhorias e trabalhos futuros. 

APÊNDICES – Apresentados os dados da revisão e os dois questionários utilizados 

durante a pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DA ARTE  

O estado da arte apresentado neste estudo, baseia-se em dois bancos de dados 

bibliográficos SCOPUS e PUBMED, que foram pesquisados no primeiro trimestre de 2017. Na 

estratégia de busca não houve restrição de data. A consideração de dois repositórios de dados, 

busca evitar um possível viés e/ou omissão no conjunto final dos artigos selecionados. Para 

controlar a qualidade das obras publicadas, a pesquisa limitou-se aos periódicos. No repositório 

SCOPUS as buscas se deram para “título, resumo e palavras-chaves”, os filtros adicionados 

estão apresentados na Figura 1.  

É importante ressaltar que a revisão apresentada foi publicada na revista BMC Medical 

Informatics and Decision Making no ano de 2018, tendo como autores Talita Frazão, Deyse 

Camilo, Eric Cabral e Ricardo Pires. 

Figura 1 - Etapas da Revisão MCDA 

 

Fonte: Frazão et al. (2018). 

O apêndice A resume as principais características dos estudos incluídos na revisão. 

O estudo foi realização em quatro etapas, conforme ilustrado na Figura 1, obedecendo 

alguns critérios de inclusão e exclusão. As etapas e seus respectivos critérios, são descritos 

abaixo:  
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I. Identificação – Nove combinações de palavras chaves foram realizadas, sendo essas: 

Multi-criteria and Healthcare; Multi-criteria and Health-care; Multi-criteria and Health care; 

Multicriteria and Healthcare; Multicriteria and Health-care; Multicriteria and   Health care; 

MCDA and Health-care; MCDA and Healthcare; MCDA and Health care. A escolha e as 

combinações se justificaram pois existe uma variação do termo na literatura. 

II. Triagem – Para a primeira seleção dos estudos, foram aplicados filtros e removido os 

documentos duplicados. 

III.  Elegibilidade – Após a eliminação dos artigos duplicados, se deu a leitura de título, 

resumo e texto integral. Essa etapa de elegibilidade foi composta por duas fases. Na primeira, 

os títulos e resumos foram lidos, obedecendo a um critério de inclusão. Caso respondessem ao 

pré-requisito, seria efetuado o download do texto completo.  Para a segunda fase, que foi a 

leitura dos artigos, pré-selecionados e baixados, foram determinados dois critérios de inclusão 

e sete de exclusão (Quadro 1).  

Quadro 1 - Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão 

Critério de inclusão para título e resumo Critério de inclusão para texto completo 

Ser uma intervenção na saúde auxiliada pelo MCDA. 

O MCDA estar estruturado conforme os passos, 

propostos por Diaby e Goeree, (2014); Apresentar as 

informações necessárias para análise dos dados gerais e 

etapas metodológicas. 

Critérios de Exclusão 

Critérios de exclusão para título e resumo Critérios de exclusão para texto completo 

Não apresentar resumo; 

Não apresentar o texto completo disponível; 

Ser um artigo de revisão; 

Não ser uma aplicação MCDA e/ou Não ser 

aplicação MCDA na área da saúde. 

Ser uma aplicação MCDA, porém:  Não seguir as etapas 

pré-estabelecidas acima; Não deixar claro a estruturação 

do problema; Não deixar claro os critérios e sua origem; 

Não apresentar matriz de decisão; Não apresentar a 

ponderação quantitativa dos critérios; Apresentar um 

modelo puramente matemático; Não aplicar o modelo a 

um caso real 

Fonte: Frazão et al. (2018). 

IV. Inclusão – Os dados extraídos dos artigos incluídos, foram organizados em uma planilha 

eletrônica para elaboração da análise bibliométrica, e a técnica utilizada foi a estatística 

descritiva.  
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O objetivo central deste capítulo é identificar e analisar o comportamento das 

publicações de artigos relacionados a Análise de Decisão Multicritério (MCDA) aplicados na 

área da saúde.  

Dentro da linha de análise geral dos estudos selecionados para análise, buscou-se 

identificar a linha de crescimento ou decrescimento das pesquisas na área, além de diagnosticar 

os principais autores e periódicos, e os países que mais publicam ao longo do tempo.  

Figura 2 - Análise geral dados MCDA 

    

   

Fonte: Frazão et al. (2018). 

No Figura 2a é possível observar uma linha de crescimento das pesquisas de MDCA 

na saúde, sendo possível assumir que a demanda continue crescendo durante os próximos anos. 

Além disso, frente aos números encontrados é possível afirmar que entre as décadas de 90 e 
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2000, o crescimento de estudos com uma metodologia estruturada foi de 450%; esse valor foi 

ainda maior considerando as décadas de 2000 e 2010, tendo um aumento de 622%. 

O segundo ponto a ser observado é a origem dos artigos selecionados, ou seja, qual o 

país onde os artigos estão sendo desenvolvidos. Dessa forma, a Figura 2b apresenta os quatorze 

países que mais publicaram artigos de MDCA na saúde de forma estruturado. Ademais, o 

gráfico mostra que existe uma pequena dominância dentre os países que mais publicam, já que 

possuímos Canada, Turquia e USA com seis publicações cada um.  

A próxima análise a ser a realizada se refere aos autores que mais publicaram ao longo 

dos anos estudados. Dessa forma, na Figura 2c é explanado os sete autores que obtiveram mais 

de uma publicação dentre os estudos analisados, e é viável dizer frente ao gráfico que não há 

nenhum autor que se destaque frente aos outros, tendo em vista que o primeiro autor possui três 

publicações ao todo, e é seguindo por mais seis autores com duas publicações cada.  

Na análise da Figura 2d temos uma avaliação dos principais periódicos que realizam 

publicações sobre o tema. É possível observar nove periódicos com mais de uma publicação, 

dessas nove revistas/jornais podemos dizer que não uma dominância significativa de nenhum 

deles. 

Além da verificação dos dados gerais e apresentação do cenário atual dos MCDAs na 

área da saúde, o estudo investigou a estrutura metodológica dos estudos incluídos com o 

objetivo de identificar quais as técnicas e estratégias que os pesquisadores, especialistas e 

decisores estão concordando em utilizar para resolver um problema multicritério na área da 

saúde. 

Nesta análise, as principais etapas da estruturação das intervenções na área da saúde 

são descritas, tendo como exemplo os estudos investigados. Para delimitação do problema de 

decisão, quanto melhor for definido o problema, mais precisos serão os resultados da análise. 

Assim evita-se um erro, onde os tomadores de decisão lidam corretamente com um problema 

que não é de interesse (DIABY; GOEREE, 2014). 

Inicialmente verificou-se a forma que o problema de decisão foi baseado (Figura 3).   
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Figura 3 - Estratégia para definição do problema 

 

Fonte: (FRAZÃO et al., 2018) 

De um total de 66 artigos analisados, visualiza-se na Figura 3, que 47% dos artigos 

definiram o problema de decisão baseando-se na literatura. Isso representa 31 artigos. No 

entanto, é importante explicar que, dentre esses 31 artigos, 2 estudos somado a literatura 

consultaram também a especialistas. 

 A definição do problema por meio de grupos de discussão, formados por equipes 

interdisciplinares, representou 23% dos artigos incluídos. Isso é equivalente a 15 pesquisas, 

dentre estes 2 artigos além do grupo de discussão consultaram a literatura, outros 5 nas 

discussões em grupos pediram apoio de especialistas.   

Através do conhecimento e experiência dos decisores 14 artigos tiveram seus 

problemas delimitados, conforme Figura 3, isso representou 21% dos estudos incluídos. Dos 

12% estruturados pelos especialistas, em 2 artigos isso foi feito por meio de um questionário 

pré-definido.  

 Dentro dos limites do problema de decisão que são definidos, acontece a escolha do 

tipo de intervenção que o MDCA vai auxiliar, seja classificando, selecionando ou ainda 

ordenando as alternativas (Figura 4).  

Para delimitação do problema de decisão, torna-se necessário a determinação do 

objetivo do modelo, e com isso o tipo de intervenção. Essa identificação terá uma influência no 

modelo final, tendo em vista que, o processo decisório se encontra nos filtros iniciais 

(ALMEIDA, 2013).  
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Figura 4 - Tipos de intervenção 

 

Fonte: (FRAZÃO et al., 2018) 

Dos 66 artigos analisados, 30% se preocuparam em auxiliar problemas relacionados a 

cuidados de saúde, dentre estes, 7 artigos abordam o tratamento de doenças, 7 artigos abordam 

o diagnóstico de doenças, 3 artigos abordam a priorização de doenças e 3 artigos abordam 

questões relacionadas com medicamentos.  

Em 26% dos artigos, a intervenção foi para identificar recursos.  Os recursos trataram 

de escolha de tecnologia da informação em 7 artigos, manutenção de equipamentos em 4 

artigos, alocação de recursos em 3 artigos, e escolha de equipamento em outros 3 artigos.  

Em 17% dos artigos estudados, os decisores resolvem por meio da MCDA, questões 

relacionadas a poluição do meio ambiente, sendo que 9 artigos abordam a escolha do tratamento 

e eliminação mais adequada dos resíduos hospitalares e 2 artigos abordam a poluição das águas.  

Em 14% dos artigos estudados, ficou evidenciado a utilização do MCDA para apoiar as 

decisões de gerenciamento, sendo que 7 artigos abordaram o tema no planejamento da gestão 

hospitalar, 2 artigos abordaram o tema na priorização de orçamentos. Outros 2 artigos, 

representando 3% do total, abordaram o tema para a escolha da melhor localização para 

instalação de unidades de saúde.   

A classe ‘Outros’ é a junção dos trabalhos que não se encaixaram nas classes 

anteriormente explicadas, trata de intervenções relacionadas a classificação do melhor médico 

para a família, do melhor hospital de ensino, identificar os níveis de riscos em um departamento 

de emergência, os critérios de equidade e eficiência de um serviço de saúde, verificar se os 
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valores políticos na saúde refletem os valores da população e apoiar a identificação de zonas 

altamente desfavorecidas, estes tendo uma ocorrência cada.  

Seguindo a pesquisa, foi avaliado mais profundamente detalhes voltados a determinação 

dos critérios de avaliação dos estudos de MCDA, em outras palavras, se analisou como foi 

definido os critérios. 

O modelo de avaliação, que transmite os resultados da análise de consequências de uma 

alternativa, é geralmente muito complexo para ser usado diretamente na ajuda à decisão. Em 

vez disso, um ou vários critérios devem ser desenvolvidos para sintetizar as consequências 

relevantes, e serem apropriados para a análise do potencial e comparações profundas entre elas. 

Assim, saber como os decisores estão definindo os critérios dos problemas de decisão torna-se 

importante (ROY, 1996).   

Os critérios utilizados para decisão encontrados nos artigos estudados estão expostos na 

Figura 5. 

Figura 5 - Definição dos critérios 

  

Fonte: (FRAZÃO et al., 2018) 

Em 30 do total de 66 artigos estudados (45%) definiram os critérios como base na 

literatura. Desses artigos, 23 utilizaram apenas a literatura para definir os critérios, 5 artigos, 

além da literatura também tiveram apoio de especialistas e outros dois estudos tiveram apoio 

da literatura em conjunto os decisores e das pessoas interessadas no tema abordado por 

entrevistas.   

A definição dos critérios utilizando apenas especialistas foi relatada em 26% dos artigos 

avaliados. Em outra mão a utilização de apenas grupos de discussão representavam 21% do 

total de artigos analisados e apenas 8% dos trabalhos tiveram os decisores como tomador de 

decisão principal, isso representa cinco artigos.  
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Mais além, observou-se o comportamento das problemáticas estudadas e o método 

utilizado para solucionar o problema. 

Para alcance do objetivo proposto, os resultados referentes as escolhas do tipo de 

intervenção e método multicritério, são analisados. A justificativa desta investigação, está na 

importância do tipo de problemática refletir, os tipos de resultados que o analista pretende 

alcançar, como ele se ver no processo para ajudar a chegar a esses resultados e qual a forma 

que ele prevê as suas recomendações (ROY, 1996).  

Como também, pelo conhecimento de quais métodos multicritério estão sendo mais 

utilizados, os quais, agregam os dados em critérios individuais para fornecer indicadores, do 

desempenho geral das alternativas (BALTUSSEN; NIESSEN, 2006). 

Figura 6 - Tipo do problema e Tipo do método 

  
Fonte: (FRAZÃO et al., 2018) 

Conforme apresentado na Figura 6a, o tipo de problemática de 47% dos artigos incluídos 

foi ranking, isso representou 31 estudos. Na sequência tem se as problemáticas de escolha, com 

21 artigos e classificação com 14 artigos. 

A análise dos métodos multicritério, apresenta apenas aqueles com mais de uma 

aplicação, ou seja, os que foram usados em mais de um artigo, assim a Figura 6b representa 49 

estudos. O AHP é o método de maior representatividade pois, foi utilizado em 20 artigos, 

seguido pela Lógica FUZZY, encontrada em 10 pesquisas. Outros 9 trabalhos usaram o 

EVIDEM, o ANP, o MACBETH e o TOPSIS (3 artigos cada), o VIKOR e o WHO-CHOICE 

estão presentes em dois estudos cada.  
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Figura 7 - Problemática e Métodos MCDA 

 

Fonte: (FRAZÃO et al., 2018) 

A Figura 7 apresenta o tipo de problemática versus o método multicritério dos estudos 

incluídos. Sua análise tem por objetivo, visualizar quais métodos os pesquisadores estão 

escolhendo para auxiliar a resolução de seus problemas de decisão. É possível observar, que os 

oito métodos de maior ocorrência, dos estudos incluídos, são usados em problemáticas de 

ranking. Como também, que o AHP, a Lógica FUZZY e o EVIDEM são usados nas três 

diferentes problemáticas; O TOPPIS e VIKOR nas problemáticas de escolha e ranking; O ANP 

e WHO-COHICE nas problemáticas de ranking e classificação; E o MACBETH em 

problemáticas de escolha.  
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CAPÍTULO 3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico, onde serão discutidas temáticas 

relevantes para compreensão e o desenvolvimento da pesquisa, buscando por vias literárias o 

embasamento do estudo. 

3.1. SISTEMA DE SAÚDE  

O conceito de saúde é estabelecido como uma união entre os sistemas políticos, 

econômicos e socioculturais de uma nação, baseado nos valores individuais e nos quesitos 

coletivos da sociedade, sendo esses responsáveis por gerar o conceito de saúde em cada lugar 

e época, desenvolvendo um modelo de saúde diferente apoiado pela estrutura da sociedade e 

pela visão de sua população (SCILIAR, 2007).  

Os sistemas de saúde são estruturas criadas pelo governo de cada país, para atender as 

necessidades de assistência de cada cidadão, independendo da sua capacidade de pagamento 

pelo serviço (ELIAS, 2011).  

Ainda de acordo com Elias (2011), a forma como a população é atendida pelo sistema 

de saúde vai depender de dois fatores: O político, onde se encontram as leis que direcionam o 

sistema, e o econômico, o qual remete ao grau de riqueza de cada país.  

Além disso, o sistema pode ser classificado de acordo com o seu financiamento: Os 

sistemas públicos (financiados apenas pelo dinheiro público oriundos dos impostos); os 

sistemas privados (que possuem financiamento particular, onde a população precisar custear 

suas necessidades com os próprios recursos); e os sistemas mistos (onde o financiamento é 

parcial do governo, e parte privado; dessa forma a população custeia apenas alguns tipos de 

serviços pré-determinados por ambos financiadores).  

Os sistemas de saúde são compostos pelos serviços prestados à população, ou seja, o 

atendimento em si, mas também pelas suas esferas de apoio, grande parte delas com relação 

administrativa do sistema, e de sua mão obra especializada, seja na área da saúde ou em outras 

áreas afins (CARVALHO, 2013; SCILIAR, 2007). 

Todos os países possuem um sistema de saúde que se adeque as necessidades de sua 

população e condizente com suas diretrizes políticas e sua capacidade econômica, para o estudo, 

é importante conhecer o sistema brasileiro, e como está empregado na sociedade.  

3.1.1. SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL 

Os sistemas de saúde representam a identidade social e econômica do país ao qual se 

refere, tendo em vista que estes são elaborados afim de atender as necessidades específicas de 

cada povo e apoiado pela política local (ELIAS, 2011). 
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Sendo assim, podemos observar ao redor do globo diversos tempos de sistema de saúde 

pública fornecida pelos mais diversos países, diferenciando-se pela sua cultura, economia e seu 

povo (CONILL, 2008). 

Nos Estados Unidos da América a saúde é composta por uma variedade de instituições 

privadas e públicas, e é de responsabilidade individual o acesso aos serviços de saúde; dessa 

forma 75% da população possuem convênios privados, e 16% não tem acesso a qualquer tipo 

de atendimento médico (CONILL, 2008; PEAR, 2012).  

Frente a essa situação, no ano de 2010, o até então presidente dos EUA Barack Obama 

aprovou o Patient Protection and Affordable Care Act, mais conhecido como “Obamacare”, 

que controla o valor dos planos de saúde do país facilitado o acesso a população de menor 

renda, este que vem sofrendo duras críticas e tentativas de revogação desde 2017 pelo atual 

presidente Donald Trump (PEAR, 2012; WALLACE, 2012; CUNNINGHAM, 2019). 

Já na França, o sistema é público, os atendimentos acontecem em unidades públicas e 

também privadas, e nesse caso, o paciente paga pelo atendimento e posteriormente é 

reembolsado pelo governo, hoje cerca de 77% dos atendimento é coberto pelo estado 

(CHEVREUL et al., 2010; CONILL, 2008). 

Na Inglaterra, o sistema é completamente financiado pelo governo e trabalha com o 

acesso universal do sistema, além disso baseia-se num modelo regionalizado, onde as 

responsabilidades são distribuídas facilitando a sua utilização; esse modelo foi amplamente 

usado por demais países como modelo e referência (FILIPPON et al., 2016). 

Como pode-se observar ao redor do mundo existem vários sistemas de saúde, todos 

eles marcados por suas diferentes formas de governo e povo, sendo assim, é importante 

conhecer o sistema brasileiro e suas peculiaridades. 

3.1.2. SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA 

A estruturação da saúde pública brasileira, se baseia muito nas relações políticas, 

sociais e econômicas do país ao longo do tempo, onde é possível observar a organização de 

acordo com essas tendências da sociedade. 

De acordo com Nunes (2000), a política nacional de saúde pública do Brasil começou 

a se configurar a partir do século XX com a organização das práticas sanitárias no país, apoiado 

no contexto sociopolítico do capitalismo brasileiro. A saúde pública é uma integração entre a 

responsabilidade pública com o direito social (FINKELMAN, 2002; VASCONCELOS, 2000).  

No início do século XX, a questão da saúde público brasileira começou a ser discutida, 

e tinha por principal objetivo a mobilização em grandes campanhas sanitárias, como a 
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vacinação em massa da população, voltado para o controle de endemias (BORGES, 2002; 

NUNES, 2000).  

Nas décadas seguintes o Brasil iniciou seu processo industrial, obtendo um grande 

aumento de sua urbanização, dessa forma, o cenário na saúde era voltado para a higienização 

das cidades (NUNES, 2000).  

Em 1923 surgiu a Lei Eloy Chaves, a qual garantia seguro saúde a todos os 

colaboradores de empresas com mais de 50 funcionários. Na década de 30, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões, que passou a 

controlar, com auxílio do governo, as antigas caixas de aposentadoria. Nessa época, o sistema 

de saúde era voltado para a saúde do trabalhador (BORGES, 2002). 

A partir dos anos 60 o sistema brasileiro se voltou para o atendimento médico-

sanitário, este que se norteia em duas vertentes distintas: Primeiro a epidemiologia, que é 

voltada ao controle de doenças em escala social; e a clínica, estruturada na recuperação da força 

de trabalho, com atendimentos aos constituintes do sistema previdenciário (FINKELMAN, 

2002).  

Nos anos seguintes, com o advento do governo militar no Brasil, os investimentos em 

saúde pública foram mínimos, voltando os altos índice de dinheiro público nas esferas privadas 

da saúde, elitizando o sistema de saúde brasileiro. Esse foi considerado, para alguns autores, 

como o primeiro passo para a crise da saúde pública enfrentada pelo país, que atingiu também 

os setores econômicos e sociais brasileiros (RODRIGUES NETO, 1994).  

Diante essa crise, nos anos 70 surgiu um movimento denominado Movimento 

Sanitário, formado por profissionais da área médica e de saúde em geral, que se sensibilizaram 

com a questão de saúde da população mais carente do Brasil. Esse movimento ganhou força e 

passou a ser discutido em universidades e centros acadêmicos, além de ganhar apoio de 

intelectuais, sindicalistas e lideres sociais (BORGES, 2002; FINKELMAN, 2002).  

Nas décadas de 70 e 80 o Brasil viveu num sistema de saúde plural onde os sistemas 

público, privados e mistos, se confundiam e viviam num mesmo patamar. Esse sistema passou 

a ser conhecido como neoliberal, onde o governo intervia o mínimo no sistema, e a sociedade 

era beneficiada daquilo que estava ao seu alcance monetário (CAMPOS, 2011).  

Com o fim da ditadura brasileira, o país entrou em um estado de estagnação 

econômica, onde o governo pouco intervia no cenário econômico, resvalando dessa forma na 

saúde; ao mesmo tempo o Brasil abria seu mercado para o mundo, entrando no ambiente da 

globalização (NUNES, 2000). 
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Mas foi em 1986, que o sistema de saúde pública brasileira teve sua maior mudança. 

Como a convocação da 8ª Conferência Nacional de Saúde(CNS), esta que objetivava a união 

da reforma sanitário com a saúde pública, criando assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2009). 

3.1.3. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

A partir do ano de 1988 a Constituição brasileira passou a considerar a saúde como um 

direito universal à toda a população do país, para isso, constituído o SUS (BRASIL, 2009).   

A saúde passou a ser regida por três pilares: a universalidade, onde todos os brasileiros 

são vistos da mesma forma; a integralidade; e a igualdade, que se refere a equidade para que 

todos sejam tratados da forma que necessitam, onde as urgências devem ser observadas e 

tratadas de forma imediata (SANTOS, 2012). 

E em 1990 surgiram as primeiras legislações regulamentadoras para esse novo modelo 

de gestão da saúde pública (SCILIAR, 2007): 

 A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que aborda as condições de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências;  

 E a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, tratando sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A partir dessas primeiras leis, o SUS passou a se desenvolver e crescer como um sistema 

de gestão no Brasil. A união é o principal financiador dos serviços do SUS, e é ele o responsável 

por criar as políticas públicas nacionais para a saúde, sendo assim, cria os programas e ações 

de âmbito nacional, estas que devem ser aceitas e implementadas pelos estados e pelos 

municípios (CARVALHO, 2013; NUNES, 2000).  

Dentro dessa série de programas criados, temos a política nacional de atenção às 

urgências e emergências que visam regulamentar ações voltadas aos públicos dos atendimentos 

de emergência no Brasil (BRASIL, 2009). 

3.1.4. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

(PNAU) 

Ao longo das duas últimas décadas a demanda para o atendimento de urgências e 

emergências cresceram significativamente no Brasil, ocasionando a superlotação da rede 

hospitalar (SILVA; SANTOS, 2014).  

Partindo dessa premissa e do crescente número de acidentes e casos de violência urbana, 

em 05 de novembro de 2002 foi promulgada a Portaria nº 2.048, sobre a Política Nacional de 
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Atenção as Urgências (PNAU), se tornando uma parte de maior importância dentro do Sistema 

Único de Saúde (CARVALHO, 2013; SILVA; SANTOS, 2014).  

A PNAU foi estruturada para atuar em todo os níveis do SUS, sendo responsável pela 

organização desde as Unidades Básicas de saúde, até os cuidados pós-hospitalares. Segundo 

BRASIL (2009), a Política Nacional de Atenção às Urgências conta hoje com oito programas 

de atuação (Figura 8).  

Figura 8 - Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2009). 

Como é possível observar a partir da Figura 8, a PNAU é composta por oito programas 

de atuação, passando por diversos níveis de atendimento, estes que controlam e direcionam os 

serviços de saúde de urgência e emergência.  

Dentro esses existem dois grandes programas se destacam, o Serviço de Atendimento 

Móvel às Urgências (SAMU), que consiste em a população ligar para um número de 

atendimento, o 192, onde um grupo de profissionais da saúde fazem o auxílio inicial via 

telefone, enquanto uma unidade móvel se encaminha até o local de atendimento para transportar 

e fazer as primeiras intervenções médicas no local da ocorrência;  e as Unidades de Pronto-

Atendimento (UPA), que são unidades para atendimento de pequenos danos, evitando a lotação 

nos hospitais de grande porte (FINKELMAN, 2002).  

Para esse estudo, as Unidades de Pronto Atendimento serão nosso objeto de estudo. 

3.1.5. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs) 

As Unidades de Pronto-Atendimento surgiram pela Portaria nº 2048, de 05 de novembro 

de 2002, onde foram configuradas como unidades de atendimento não-hospitalar para 
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urgências, mas só foi implementada em dezembro de 2008, sob o nome de UPA 24h 

(MACHADO; SALVADOR; O’DWYER, 2011). 

 Entretanto, elas só receberam ênfase a partir de 2009 quando passaram a serem vistas 

como um componente fixo na atenção pré-hospitalar aos atendimentos de urgência 

(MACHADO et al., 2016).  

As UPAs apresentam grande importância dentro do sistema de atendimento às 

urgências, pois ampliam a cobertura populacional dos serviços, tomando por base a dimensão 

territorial do país, além disso, frente ao sistema de saúde brasileiro que apresenta muitos déficits 

no atendimento, as UPAs se apresentam como uma solução para a grande demanda atendimento 

de média complexidade (O’DWYER, 2010). 

As Unidades de Pronto Atendimento podem ser classificadas de acordo com seu porte, 

em outras palavras, de acordo com sua capacidade de atendimento, com o tamanho de sua 

equipe médica e o número de leitos, como pode ser observado na Figura 9 (BRIOZO; 

MUSETTI, 2015). 

Figura 9 - Porte das UPAs 

 

Fonte: Briozo e Musetti (2015), p. 811. 

É possível observar frente a Figura 9 que as UPAs podem ser classificadas em três 

níveis, estes que variam de acordo com o tamanho da população e a média de atendimentos 

esperado, e a partir do seu porte ela receberá indicações sobre o tamanho da unidade, o número 

mínimo de médicos de plantão e o número mínimo de leitos para a unidade. 

Entretanto, independente do porte da UPA, é importante analisar o Sistema de 

Acolhimento fornecido por estas instituições. O Acolhimento é uma forma de humanização do 

atendimento, ou seja, o atendimento é realizado de forma responsável, com comprometimento 

em ouvir e valorizar o paciente, criando um ambiente de confiança entre ambas as partes, e 

funcionando com um primeiro contato dos serviços de saúde (OLIVEIRA et al., 2015). 

Dentro desse sistema de acolhimento, surgiu a triagem do paciente, ou Acolhimento 

com Classificação de Risco (ACR), como é tratado pelos profissionais da área médica. Ele 

surge pela necessidade de organizar e classificar os serviços de urgência e emergência, 
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direcionando os pacientes da melhor forma possível (O’DWYER, 2010; OLIVEIRA et al., 

2015).   

3.2.  SISTEMA DE TRIAGEM  

A palavra triagem vem do francês trier, que significa escolher, selecionar. A triagem 

sempre foi muito usada pelo homem, mas seu estudo se destacou pelo seu uso nas estratégias 

bélicas, dando apoio no planejamento das guerras (COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012).  

A concepção do método em si é atribuída a Jean Dominique Larrey, médico cirurgião 

durante a Revolução Francesa, que conseguia analisar e classificar rapidamente os feridos de 

guerra, diminuindo o tempo de atendimento e consequentemente o tempo de recuperação dos 

combatentes (SANTOS FILHO, 2013).  

Esse sistema evoluiu com um tempo, e de algo meramente intrínseco ao decisor para 

um sistema estudado e analisado, quando a partir da década de 60 ganhou notoriedade no 

cenário médico dos Estados Unidos. Essa foi a situação que levou a necessidade da criação de 

um sistema estruturado que fosse capaz de avaliar e classificar o criticidade dos pacientes 

(GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 2009). 

O sistema de triagem, ou Acolhimento com Classificação de Risco (ACR), nos serviços 

de emergência surgiu, segundo Duro (2011), com a necessidade de alguns países de primeiro 

mundo, como Austrália e Canadá, de reduzir a superlotação deste tipo de atendimento, e de 

adequar o seu sistema de saúde, com relação a procura e necessidade dos pacientes com os 

recursos disponíveis, garantindo uma gestão eficiente do sistema.  

Esses países desenvolveram o sistema de classificação de risco para poder avaliar o nível 

de urgência do paciente e o tempo médio da espera pela consulta, dessa forma, se tornou 

possível encaminhar de forma mais rápida o paciente para a área de atendimento adequada 

(FITZGERALD et al., 2010).  

No ACR a classificação deve se embasar nas observações de profissionais qualificados 

e pelas queixas realizadas pelo paciente (BRASIL, 2009). E deve ser realizada de acordo com 

protocolos pré-estabelecidos, garantindo uma homogeneidade do atendimento, garantindo que 

os três pilares da saúde sejam respeitados (universalidade; integralidade; e igualdade).  

Ao redor do mundo existem diversos tipos de protocolos de classificação de risco, sendo 

importante para a pesquisa conhecer suas determinadas características e especificações que os 

diferenciam.  
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3.3. PROTOCOLOS DE TRIAGEM 

Atualmente é cada vez mais recomendado pelos conselhos de saúde de todo o mundo, 

que os sistemas de saúde se utilizem dos protocolos de acolhimento já consolidados, isso com 

a intenção de garantir confiabilidade, fidedignidade, e validação à triagem realizada(COSTA, 

2012; NOVAES; NASCIMENTO; AMARAL, 2016).  

Segundo Souza (2009) e Anglés (2016), existem cinco modelos de acolhimento com 

classificação de risco consolidados e mundialmente reconhecidos: o Manchester Triage System 

(MTS), o Australian Triage Scale (ATS), o Canadian Triage Acuity Scale (CTAS), o 

Emergency Severity Índex (ESI), e o Sistema Español de Triaje (SET) (Figura 10). 

Figura 10 - Protocolos de Triagem 

 

Fonte: Adaptado de Souza (2009), p.42. 

Para a pesquisa, esses cinco modelos preestabelecidos serão analisados e estruturados, 

a ponto de indicar suas principais características e seus critérios de avaliação e classificação do 

risco do paciente.  

3.3.1. AUSTRALASIAN TRIAGE SCALE (ATS) 

Até o final dos anos 60, a maior parte dos pacientes que chegavam aos hospitais de 

emergência na Austrália não passavam por qualquer tipo de classificação primária sobre a 

gravidade de suas demandas, os pacientes encaminhados por ambulâncias tinham prioridade e 

os demais eram atendidos por ordem de chegada (SANTOS, 2010).  

Visando a melhoria dos atendimentos de urgência, surgiu no início dos anos 70 em 

Melbourne a Box Hill Hospital, que consistia num sistema de cinco grupos de classificação, 

estruturadas numa escala de tempo, e onde um adesivo de identificação da classe era inserido 
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na ficha médica (FITZGERALD et al., 2010). Depois de passar por algumas melhorias, esse 

modelo passou a ser chamada de Ipswich Triage Scale (ITS). 

A partir da década de 90, o ITS passou a ser testado por hospitais de toda a Austrália, 

avaliando segundo Santos (2010), sua aplicabilidade, validade e utilidade. Em 1993, o governo 

australiano por meio do Australasian College of Emergency Medicine (ACEM), aprovou a 

implementação do ITS como um sistema nacional de triagem australiano, passando a ser 

conhecido como National Triage Scale (NTS) (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2009). 

Em 2000 esse sistema passou a ser chamado de Australasian Triage Scale (ATS) e 

passou a ser referência de atendimento com triagem em todo o sistema de saúde Australiano, 

posteriormente se expandindo para a Nova Zelândia (FITZGERALD et al., 2010; 

VALDOLEIROS, 2014). Além disso, esse modelo se tornou referência e o pioneiro para os 

próximos modelos de triagem ao redor do mundo (NOVAES; NASCIMENTO; AMARAL, 

2016). 

O ATS foi projetado para o uso exclusivo dos atendimentos de emergência, tendo uma 

variação na avaliação referente a gravidade, complexidade, carga de trabalho e pessoal. Ele tem 

por objetivo principal garantir que os pacientes sejam atendidos em tempo hábil, assegurando 

uma avaliação condizente com suas necessidades (AUSTRALASIAN COLLEGE FOR 

EMERGENCY MEDICINE, 2013). 

O Australasian Triage Scale é um modelo de triagem de cinco pontos, ou seja, ele possui 

uma escala de cinco categorias de gravidade, em cada uma delas sendo especificado o tempo 

máximo de atendimento e o limite do desempenho do atendimento, isso que significa quantos 

porcento dos pacientes devem ser atendidos dentro do tempo estipulado. Além disso, pode ser 

utilizado para a avaliação de risco infantis, distúrbios comportamentais e vítimas de trauma 

(SANTOS, 2010). 

O tempo máximo de atendimento, esse que se refere ao tempo em que o paciente deve 

ser atendido, e a taxa mínima de desempenho, que se relaciona a taxa que atendimentos 

ocorridos dentro do tempo, podem ser melhor observadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Escala ATS 

Escalas ATS 
Tempo máximo para 

atendimento 
Mínimo desempenho 

Nível 1 Imediatamente 100% 

Nível 2 10 minutos 80% 

Nível 3 30 minutos 75% 

Nível 4 60 minutos 70% 
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Nível 5 120 minutos 70% 

Fonte: AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY MEDICINE, 2013 

A triagem baseada no modelo ATS é uma avaliação rápida que não deve durar mais que 

cinco minutos para ser realizada, devendo ser realizada assim que o paciente chega ao centro 

de saúde. A avaliação é realizada por uma combinação de checagens, como a aparência física 

do paciente, os sintomas descritos pelo mesmo, e algumas observações fisiológicas. Os sinais 

vitais só serão medidos frente a necessidade observada e com tempo suficiente para fazê-lo sem 

prejudicar o sistema como um todo (AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY 

MEDICINE, 2016). 

Além disso, o método retrata uma possível re-triagem, quando o paciente passar por 

alterações de sintomas durante o tempo de espera do atendimento médico destinado 

anteriormente. 

Todos os dados coletados no processo de triagem devem ser armazenados, sendo 

composto por horário de chegada, nome do paciente, nome do responsável pela avaliação, 

sintomas observados, gravidade e classificação final (AUSTRALASIAN COLLEGE FOR 

EMERGENCY MEDICINE, 2016; SANTOS, 2010).  

As características do protocolo ATS podem ser melhor observadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Características ATS 

CARACTERÍSTICAS ATS 

1. Cinco níveis de classificação; 

2. Sistema de cores e sinalização no paciente; 

3. Tempo máximo para atendimento; 

4. Entre 2 à 5 min de triagem; 

5. Avalia queixa principal, aparência do paciente e questões fisiológicas 

6. Sinais vitais devem ser avaliados apenas quando der tempo e o enfermeiro achar 

necessário; 

7. Categorias 1 e 2 devem ser levados a área de atendimento imediatamente; 

8. Funcionários treinados e experientes; 

9. Funcionários devem ser treinados para atender pacientes agressivos; 

10. Pacientes devem ser atendidos no tempo máximo estipulado para atingir o 

desempenho desejado; 

11. Realiza re-triagem; 

12. O paciente deve passar pela triagem assim que chega ao local; 

13. Documentos padrões: data e hora da avaliação; nome do enfermeiro da triagem; 

problema central do paciente; histórico relevante; resultados relevantes; categoria 

inicial alocada; categoria da re-triagem e motivo (quando aplicado); avaliação final 

e área de alocação; tratamento inicial; 

14. Deve-se tomar cuidado com termos médicos, e tentar usar uma linguagem coloquial 

para facilitar a comunicação; 

15. Avaliações: Histórico, avaliação física, avaliação mental, escala de dor; 

16. Aplicação específico em ambientes rurais; 

17. Aplicação específico para adultos; 
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18. Aplicação especifico para crianças; 

19. Aplicação especifico para gestantes. 
Fonte: Adaptado de Australasian College for Emergency Medicine, 2016. 

3.3.2. CANADIAN TRIAGE AND ACUITY SCALE (CTAS) 

Diversos países não contaram com um sistema de triagem em seus serviços de saúde ao 

longo de muitos anos, entretanto, a partir do início da década de 90, com a disseminação do 

modelo australiano de triagem, o ATS, muitos países começaram a desenvolver seus próprios 

modelos, dentre eles, o Canada.  

 Em 1994, o governo canadense desenvolveu o National Triage Scale – Canadian 

ACEM, que era amplamente baseado nos conceitos do modelo australiano, o ATS. Esse sistema 

passou por alterações e em 1995, o CAEP Triage and Acuity Scale – Canada foi criado (CTAS 

NACIONAL WORKING GROUP, 2012). 

Por fim, no final da década de 90 foi desenvolvido o Canadian Triage and Acuity Scale 

(CTAS)  e foi implementado em 1999 pela Canadian Association of Emergency Physicians 

(CAEP) (ANZILIERO, 2011; CANADIAN ASSOCIATION OF EMERGENCY 

PHYSICIANS, 2013).  

Da mesma forma que o ATS, o modelo canadense de acolhimento com classificação de 

risco foi estruturado em uma avaliação de cinco pontos, com base de no nível básico de 

atendimento e no tempo máximo para atendimento (MURRAY, 2003). Ele é considerado por 

muitos, como um dos modelos mais completos, já que se utiliza de uma série de problemas base 

para a avalição dos pacientes. 

O tempo máximo de atendimento pode ser melhor observado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Escala CTAS 

Escalas CTAS Tempo máximo para atendimento 

Nível 1 Imediatamente 

Nível 2 15 minutos 

Nível 3 30 minutos 

Nível 4 60 minutos 

Nível 5 120 minutos 

Fonte: CANADIAN ASSOCIATION OF EMERGENCY PHYSICIANS, 2013 

O CTAS está baseado em três princípios básicos: utilidade, relevância e validade. E tem 

como principal objetivo relacionar a escala de tempo para o atendimento médico (BEVERIDGE 

et al., 1998).  

A avaliação deve ser realizada num intervalo máximo de 10 minutos desde a chegada 

do paciente, e deve ter duração de 5 minutos por paciente. 
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Ainda segundo Beveridge et al. (1998), todos os pacientes devem passar pela triagem, 

e quando classificados em uma mesma categoria pacientes de ambulância, o enfermeiro deve 

fazer a priorização destes.  

Para documentação deve ser fixado data e hora da avalição, nome do enfermeiro 

responsável, sintomas e principais queixas, classificação da triagem, departamento a ser 

atendido, alergias, medicamentos que esteja tomando, diagnostico do primeiro socorro, e dados 

da possível reavaliação (MURRAY, 2003).  

As características do protocolo CTAS podem ser melhor observadas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Características CTAS 

CARACTERÍSTICAS CTAS 

1. Cinco níveis de classificação; 

2. Tempo máximo de atendimento; 

3. Realizada uma triagem visual inicial em no máximo 10 minutos; 

4. Pacientes classificados como IV e V devem ser alocados na sala de espera e passar 

por triagem completa; 

5. Triagem deve durar entre 2 e 5 minutos; 

6. Pacientes classificados como I e II devem ser levados a área de tratamento; 

7. Avaliar queixa principal, aparência do paciente e questões fisiológicas; 

8. Funcionários treinados e experientes; 

9. Realiza re-triagem; 

10. Avaliações: Histórico, avaliação física, escala de dor, medicamentos, alergias; 

11. Avaliação vias aéreas, respiração, circulação e neurológica; 

12. Documentos padrões: data e hora da avaliação; nome do enfermeiro da triagem; 

problema central do paciente; histórico relevante; resultados relevantes; categoria 

inicial alocada; categoria da re-triagem; avaliação final e área de alocação; 

tratamento inicial; medicamentos, alergias; 

13. Aplicação específico para adultos; 

14. Aplicação especifico para crianças; 

15. Aplicação especifico para ambientes rurais; 

16. Necessidade de computador; 

17. Pequenas orientações para grávidas; 

18. Pequenas recomendações sobre pacientes de saúde mental. 
Fonte: Adaptado de CTAS NACIONAL WORKING GROUP, 2012. 

3.3.3. MANCHESTER TRIAGE SYSTEM (MTS) 

A partir da necessidade de melhoria no processo de assistência dos procedimentos de 

urgência e emergência nos hospitais do Reino Unido, focando na priorização dos pacientes 

frente a sua criticidade e na reorganização do fluxo no sistema como um todo, surge no ano de 

1997 na cidade de Manchester, sul da Inglaterra, um modelo de triagem focando nessa 

realidade, este que recebeu o nome de Manchester Triage System (MTS) (HAY et al., 2001; 

SCHARAM, 1997).  
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Durante seu período de implementação, enfrentou uma árdua luta pois apresenta uma 

complexa e extensa aplicação, entretanto progressivamente foi sendo implantando em todos os 

hospitais do Reino Unido, alcançando hoje inclusive, diversos países ao redor do mundo 

(QUILETE et al., 2009; TEIXEIRA; OSELAME; NEVES, 2014).  

Em português é popularmente conhecido apenas como protocolo de Manchester e tem 

grande disseminação entre os profissionais da saúde (GRUPO BRASILEIRO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 2009).  

O MTS é composto por um algoritmo de classificação formado por cinquenta e dois 

fluxos de diagnósticos, baseados em sintomas e queixas fornecidas pelos pacientes no momento 

da triagem (ZACHARIASSE et al., 2017).  

Em um primeiro momento é feita uma avalição sobre o sintoma principal, a partir dele, 

é utilizado um dos fluxos de diagnostico para determinar a classificação de risco do paciente, 

onde essa classificação é gerada pelo sintoma discriminador, que são sintomas secundários ao 

central, e que direcionam o avaliador pelo fluxo até uma classificação final (ANZILIERO, 

2011; JUNIOR; TORRES; RAUSCH, 2014). 

A triagem começa no MTS com a identificação da queixa central do paciente, seguindo 

assim para o fluxo específico, posteriormente é realizada algumas perguntas afim de identificar 

o discriminador, por fim, é atribuída uma classificação de risco, simbolizada por uma cor 

específica à cada nível e um tempo de atendimento(COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012). 

A partir dessa classificação, os pacientes podem ser dispostos em cinco categorias de 

criticidade, onde são organizados por cores e tempo de atendimento máximo (MACKAWAY-

JONES; MARSDEN; WINDLE, 2014).  

O tempo máximo de atendimento e a taxa mínima de desempenho podem ser melhor 

observadas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Escala MTS 

Escalas MTS Cor de identificação Tempo máximo para atendimento 

Nível 1 Vermelho Imediatamente 

Nível 2 Laranja 10 minutos 

Nível 3 Amarelo 60 minutos 

Nível 4 Verde 120 minutos 

Nível 5 Azul 240 minutos 

Fonte: MANCHESTER TRIAGE GROUP, 2005 

Uma característica importante do Manchester Triage System é a avaliação de dor, essa 

a qual se relaciona ao nível de percepção de dor. Apesar de este ser um sintoma muito subjetivo, 

já que depende da referência do próprio paciente, é um elemento de avalição muito importante 
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para a criticidade do problema. No MTS essa avaliação de dor vai de zero à dez, onde o zero 

represente nenhuma dor, e o dez a maior dor (COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012).  

As características do protocolo MTS podem ser melhor observadas no Quadro 7. 

Quadro 7 - Características MTS 

CARACTERÍSTICAS MTS 

1. Cinco níveis de classificação; 

2. Tempo máximo de atendimento; 

3. Uso de escala de cores para identificar os pacientes; 

4. Uso de fluxograma para definição; 

5. Uso de software de aplicação; 

6. Necessidade de computador; 

7. Avaliação: Escala de dor e queixa central; 

8. Pequenas orientações para crianças; 

9. Pequenas orientações para idosos; 

10. Pequenas orientações para agressivos; 

11. Pequenas orientações para influentes por álcool; 

12. Pequenas orientações para deficientes físicos ou mentais; 

13. Atendimento telefônico; 

14. Verificação das vias aéreas, circulação e incapacidade; 

15. Profissionais experientes. 
Fonte: Adaptado de MANCHESTER TRIAGE GROUP, 2005. 

3.3.4. EMERGENCY SEVERITY INDEX (ESI) 

O Emergency Severity Index (ESI) é o modelo de acolhimento americano, e foi 

constituído no ano de 1999, baseado nos modelos australiano (ATS) e canadense (CTAS), além 

de estudos e experimentos realizados em universidades americanas (GILBOY et al., 2012; 

MOREIRA, 2010; SANTOS FILHO, 2013). 

Em 2000, o modelo sofreu alterações direcionadas por médicos do departamento de 

pediatria de Boston, e posteriormente aplicado em cinco hospitais para testes, até assumir sua 

composição final para aplicação nacional (GILBOY et al., 2012).  

Até essa data os serviços de emergência americano não tinham o costume de utilizar 

qualquer tipo de sistema de triagem em suas funções, o que atrasava e dificultava o sistema 

como um todo, com a finalização do modelo ESI, o governo passou a apoiar e disseminar o 

modelo pelo país (MOREIRA, 2010).  

Como os modelos descritos anteriormente, o ESI também conta com uma avalição de 

cinco pontos de gravidade, sendo o ‘Nível 1’ o mais grave, para pacientes que correm risco de 

vida (SANTOS FILHO, 2013).  

O tempo máximo de atendimento pode ser melhor observado no Quadro 8, onde vale 

ressaltar que os níveis 3, 4 e 5 não possuem um tempo máximo específico, estendendo sua 

atuação para o termo ‘horas’. 
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Quadro 8 - Escalas ESI 

Escalas ESI Tempo máximo para atendimento 

Nível 1 Imediatamente 

Nível 2 10 minutos 

Nível 3 Horas 

Nível 4 Horas 

Nível 5 Horas 

Fonte: GILBOY et al., 2012 

A principal finalidade do modelo americano é auxiliar no processo de triagem inicial e 

indicar o tipo de departamento necessário para cada paciente (GILBOY et al., 2012).  

Com a evolução do modelo, a relação com o tempo foi adicionada, tornando-se uma 

preocupação central indicar o tempo de espera máximo do paciente. Sendo recomendado que a 

triagem seja realizada em menos de 15 minutos depois da chegada do paciente (GILBOY et al., 

2012; SANTOS FILHO, 2013).  

A avaliação do ESI é estruturada sobre um fluxograma de triagem (Figura 11), onde é 

seguida uma sequência de perguntas, e diante as respostas, o responsável faz a classificação do 

paciente (MOREIRA, 2010).  

Figura 11 - Fluxograma ESI 

 
Fonte: Lahdet et al., 2009 apud Anziliero, 2011. 
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Como observado na Figura 11, pode-se observar que ao todo são quatro perguntas chave 

a ser realizada por um enfermeiro treinado, onde se avalia a gravidade do paciente. A primeira 

pergunta consiste em avaliar o risco de morte, a segunda se há possibilidade de espera, 

posteriormente a quantidade de recursos necessários, e finalizando com a avaliação dos sinais 

vitais. De acordo com cada uma dessas perguntas, teremos uma classificação específica dos 

pacientes. 

As características do protocolo ESI podem ser melhor observadas no Quadro 9. 

Quadro 9 - Características ESI 

CARACTERÍSTICAS ESI 

1. Cinco níveis de classificação; 

2. Não apresenta tempo máximo de atendimento; 

3. Realizada triagem inicial para avaliar os pacientes de nível V e IV; 

4. Se não se encaixam acima, são novamente avaliados para os níveis I, II e III; 

5. O paciente pode ser transferido para outro hospital por falta de equipamento 

disponível; 

6. Utiliza um fluxograma que indica as perguntas a serem feitas ao paciente para a 

avaliação; 

7. Enfermeiros treinados e experientes; 

8. Aplicação específica para adultos; 

9. Aplicação específica para crianças; 

10. Pequenas orientações para grávidas; 

11. Enfermeiro pode fornecer prescrições e simples atendimentos em casos simples. 
Fonte: Adaptado de Gilboy et al., 2012 

3.3.5. SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE (SET) 

No ano de 2000 surgiu o Modelo Andorrano de Triaje (MAT), desenvolvido pelo 

Consejo Directivo del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS). Ele foi estruturado e 

adaptado com base no modelo canadense de classificação de risco, baseando na criação de cinco 

ponto de avaliação e numa estrutura de triagem sintomática (ANGLÉS, 2016).  

A Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), no ano de 

2002, selecionou o MAT para uma readaptação, afim de transforma-lo em um modelo único 

para a Espanha (SOLER et al., 2010).  

Dessa forma, no ano de 2002, o modelo passou a ser conhecido como Sistema Español 

de Triaje (SET), e passou a ser implementado em todo o sistema de saúde Espanhol (ANGLÉS, 

2016; BENAVENTE, 2014; RÍOS, 2011).  

O tempo máximo de atendimento pode ser melhor observado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Escalas SET 

Escalas SET Tempo máximo para atendimento 

Nível 1 Imediatamente 

Nível 2 15 minutos 

Nível 3 60 minutos 

Nível 4 120 minutos 

Nível 5 240 minutos 

Fonte: SOLER et al., 2010 

O SET é composto por um total de trinta e duas categorias de sintomas e quatorze 

subcategorias, todas essas ligadas à 578 motivos clínicos (ANGLÉS, 2016; SOLER et al., 

2010).  

O tempo de triagem não deve ultrapassar mais de cinco minutos e deve ser realizado 

por um profissional treinado e capacitado para tal procedimento (BENAVENTE, 2014). 

As características do protocolo SET podem ser melhor observadas no Quadro 11. 

Quadro 11 - Características SET 

CARACTERÍSTICAS SET 

1. Cinco níveis de classificação; 

2. Tempo máximo de atendimento; 

3. Apresenta porcentagem de atendimento para cada nível; 

4. 578 motivos clínicos possíveis; 

5. Programa de ajuda PAT e e-PAT; 

6. Algoritmo de avaliação; 

7. Documentação: Horário de chegada, enfermeiro que realiza a triagem, queixa 

principal, sinais vitais, escala de dor, aplicação e-PAT, nível de triagem, e área de 

alocação; 

8. Uso de software de avaliação; 

9. Necessidade de computador; 

10. Não há necessidade de treinamento específico; 

11. Enfermeiro pode fornecer prescrições e simples atendimentos em casos simples. 
Fonte: Adaptado de Soler et al., 2010. 

3.4. TOMADA DE DECISÃO 

O processo de tomada de decisão é um ato naturalmente realizado pelo ser humano; 

diversas atividades realizadas ao longo do dia-a-dia dependem de uma decisão, podendo ainda 

ser dito como um posicionamento sobre atividades futuras (GOMES; GOMES, 2014; PORTO; 

BANDEIRA, 2006).  

A decisão pode ser descrita como “o processo de colher informações, atribuir 

importância a elas, posteriormente buscar possíveis alternativas de solução e, depois, fazer a 

escolha entre alternativas” (GOMES; GOMES, 2014).  
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Ainda segundo Gomes e Gomes (2014), esse mesmo conceito se apresenta como um 

esforço que visa resolver os problemas conflitantes, que possam impedir a existência de uma 

solução ótima, tendendo a encontrar a melhor solução possível. 

A tomada de decisão é percebida nas mais simples atividades, como na escolha de um 

cardápio em um restaurante, ou na escolha de uma roupa em uma loja; nessas atividades o 

processo é considerado simples, já que o decisor acolhe o problema o pesando de acordo com 

seus próprios critérios, sejam eles gostos pessoais, valor do produto, qualidade percebida, entre 

outros (BERTONCINE et al., 2012; PRÉVE; MORITZ; PEREIRA, 2010).  

Todavia, existem processos decisórios muito mais complexos, onde os parâmetros 

para a tomada de decisão são conflitantes entre si, o que ocasiona um choque de prioridade, 

dificultando assim o processo. As decisões complexas são as mais difíceis de resolver, seja de 

forma individual ou em grupo, já que elas precisam atender a múltiplos objetivos, onde seus 

impactos podem não ser tão facilmente identificados (GOMES; GOMES, 2014; PRÉVE; 

MORITZ; PEREIRA, 2010).  

Uma decisão é considerada boa quando é uma consequência lógica do seu objetivo 

final, ou seja, quando consegue atender aquilo que o decisor deseja, juntamente com aquilo que 

se sabe sobre o processo, e com aquilo que se pode fazer (SOUZA, 2002).  

Para uma boa decisão, deve-se levar como base as três perguntas da Figura 12. 

Primeiramente, o que se quer, esta que é o objetivo da sua decisão e deve se referir as diversas 

consequências da decisão, estas que podem ser incertas e se distribuírem por um longo período 

de tempo. A segunda é o que se sabe, no qual se refere ao conhecimento sobre os critérios em 

análise e as suas correlações; são as informações desenvolvidas sobre o processo decisório em 

si. E por fim, o que se pode fazer, que representa as opções de soluções que o problema 

apresenta (SOUZA, 2002). 

Figura 12 - Uma boa decisão 

 

Fonte: Adaptado de Souza (2002) 

Uma 
Boa 

Decisão

O que se 
quer?

O que se 
sabe?

O que se 
pode 
fazer?
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Para um processo ser considerado complexo, seus critérios devem segundo Gomes, 

Araya e Carignano (2003) apresentar ao menos uma das características a seguir: 

I. Critérios conflitantes; 

II. Critérios ou alternativas de soluções não claras, que dificultem a identificação das 

consequências; 

III. Critérios e alternativas interligadas, gerando um reflexo nos demais componentes do 

sistema; 

IV. A tomada de decisão depende de mais de uma pessoa, estas que tem opiniões 

conflitantes; 

V. Restrições do problema mal definidas, criando dúvidas na relação com os critérios; 

VI. Critérios que dependem de juízo de valor para ser quantificável; 

VII. Escala do critério pode ser cardinal, verbal ou ordinal. 

Diante a todas essas ponderações, o processo decisório de um sistema complexo exige 

um grau de correlação entre as variáveis que é considerado alto, isso que dificulta no processo, 

sendo assim, novas ferramentas foram surgindo ao longo do tempo, afim de apoiar esse 

processo e abster do decisor a responsabilidade total da escolha final. Uma dessas ferramentas 

é a Análise Multicritério. 

3.5.  ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO (MCDA) 

O método de Análise de Decisão Multicritério surgiu no início de 1940, quando 

diversos estudiosos começaram a se preocupar como a racionalização do processo decisório, 

contribuindo mesmo que indiretamente como a concepção dessa nova ferramenta (OLIVEIRA; 

MORAES, 2003).  

A partir da década de 60 surgiram os primeiros métodos probabilísticos voltados para 

a tomada de decisão, estes que se baseavam em uma matemática menos complexa, mas que 

ainda era correta e adequada para o procedimento. Mas foi a partir dos anos 70 que a análise 

multicritério começou a se fortalecer, apoiado em uma comunidade cientifica cada vez mais 

preocupada com esse tipo de pesquisa (CAMPOS, 2011; OLIVEIRA; MORAES, 2003). 

Euro Working Group on Multicriteria Aid for Decisions foi o primeiro evento voltado 

ao estudo dos métodos multicritério. Ele ocorreu em 1975 em Bruxelas, e foi orquestrado por 

Hervè Thiriez e Stanley Zionts, dois conceituados estudiosos da época, esse evento teve grande 

aceitação no meio acadêmico-científico, e mais tarde se tornou International Society on 

Multiple Criteria Decision Making. Juntamente com esses eventos surgiram duas vertentes de 

análise: A escola Americana e a Escola Francesa (CAMPOS, 2011).  
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A escola Americana que é baseada no processo de agregação de informações sobre o 

problema visando sua resolução por meio de uma síntese desses dados, destacando-se a 

Multiattribute Utility Theory (MAUT) e Analytic Hierarchy Process (AHP) (ALBERTO et al., 

2010; KEENEY; RAIFFA, 1993; SAATY, 2011). 

Já a escola Francesa, ou como também é conhecida escola Europeia, trabalha com o 

conceito de superação dos problemas, destacando-se nos métodos dessa escola têm os da família 

ELECTRE e PROMETHÉE (BARBA-ROMERO; POMEROL, 1997; ROY, 1991). 

Há ainda aqueles métodos que não seguem nenhuma das duas vertentes e métodos que 

seguem ideologias de ambas (BELTON; STEWART, 2002; GOMES; RANGEL, 2009). 

Independente da linha de pensamento a ser utilizada na análise de decisão, os decisores 

tendem a tomar ao longo de sua gestão diversas decisões, estas muitas vezes pelo processo de 

comparação, onde classificam e ordenam as suas opções. Para problemas idênticos, diferentes 

decisores podem tomar soluções distintas, visto que esses podem atribuir diferentes valores aos 

critérios de análise (ALMEIDA, 2013; CAMPOS, 2011).  

Sendo assim, Oliveira e Moraes (2003) apresentam uma série de vantagens na 

aplicação da análise multicritério: 

I. Facilidade de manuseio, o que independe da um especialista para sua implementação 

e manutenção; 

II. É considerado como um método de análise lógico e transparente; 

III. É livre para a interpretação dos dados, analisando assim possíveis ambiguidades; 

IV. Pode atuar com critérios qualitativos e quantitativos; 

V. Julgamentos de valor; 

VI. Possibilita o incremento de algoritmos para criar critérios independentes; 

VII. Incorpora o quesito humano na sua decisão. 

Para Almeida e Costa (2003), o apoio a tomada de decisão tem por princípio 

estabelecer um relacionamento de preferência entre as opções de soluções, as quais estão 

relacionadas com os critérios.  

Além disso, o sistema de decisões baseado na análise multicritério visa apoiar a 

decisão recomendando ações ou direcionando estas ações, mas não indicando uma solução 

específica ao problema analisado, já que esta pode ser alterada de acordo com as vontades do 

próprio decisor final (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2003). 

Dessa forma, é importante não só se propor a utilizar o MCDA, mas também saber o 

modo correto de utiliza-lo e garantir que sua aplicação determine a real necessidade do seu 

decisor final. 
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3.5.1. PRINCÍPIOS E APLICABILIDADE DOS MÉTODOS MULTICRITÉRIO 

Visando auxiliar na utilização dos métodos multicritério, alguns autores criaram etapas 

de aplicação, que consistem basicamente num direcionador até a etapa de programação do 

algoritmo para ser utilizado.  

Para Diaby e Goeree (2014), os estudos aplicando métodos de decisão multicritério 

devem seguir em três etapas:  

(I) Definir os limites do problema - O estudo precisa definir uma problemática 

central, que serve como direcionamento do próprio estudo;  

(II) Identificar os critérios da avaliação – Seleção dos critérios de análise para 

avaliar o problema em estudo;  

(III) Selecionar um modelo multicritério – Seleção do modelo a ser empregado, 

atendendo a problemática definida na etapa I. 

Essas etapas funcionam de uma forma a estruturar o estudo realizado, garantindo que 

a aplicação seja realizada de forma coesa e que atenda a necessidade central da pesquisa. 

Na primeira etapa, a problemática pode ser definida em três grupos: Seleção, onde há 

a escolha da melhor solução dentro do grupo de possíveis soluções; a ordenação que consiste 

em criar um ranking com todas as soluções, e a classificação, que separa as soluções ótimas em 

grupos pré-definidos (ALMEIDA, 2013). 

Posteriormente, é realizada a seleção dos critérios utilizados no MDCA, estes que 

representam quais são os pontos relevantes para o resultado final, eles podem ser definidos de 

diversas formas, mas sempre tendo a influência direta no método de seleção dos critérios pelo 

decisor, ou seja, é o decisor que define qual a melhor forma de escolha dos critérios de avaliação 

para o problema (ALMEIDA, 2013; ROY, 1996).  

Por fim é realizada a escolha do método a ser empregado, e para isso, ele deve se 

basear no próprio problema e na opinião do decisor, partindo de um ideal onde se pode encontrar 

um método que se encaixe na necessidade real. Para isso podem ser avaliadas algumas 

características dos métodos MCDA, afim de identificar o que melhor se alinha com a 

problemática (ALMEIDA, 2013; GUARNIERI, 2015). 

Os métodos multicritério possuem diversos tipos de classificação, sejam por sua 

natureza de aplicação, ou até mesmo pelos métodos base de sua criação. Uma das classificações 

mais aceitas e discutidas pela literatura, consiste em três grandes grupos: Método de critério 

único de síntese, método de sobreclassificação, ou outranking, e método interativo (ALMEIDA, 

2013; GUARNIERI, 2015; LÉGER; MARTEL, 2002; ROY, 1996). 
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 Critério Único de Síntese – Caracterizado pela presenta de tradeoffs, e partem 

do princípio de que o decisor ao ponto de avaliar um problema com base em 

vários critérios, mas formando uma solução agregada, chamada de score e que 

as soluções com melhor score são consideradas ótimas. 

 Método de Sobreclassificação – Nesses casos não se utilizam os conceitos de 

tradeoffs, e não há criação de score de desempenho, mas sim uma relação de 

comparação par a par, definindo-se uma superioridade entre as alternativas. 

 Método Interativo – Destacam-se por utilizar linguagem de programação e por 

possuir uma capacidade de interação mais direta entre solução final e decisor, 

além de permitir os tradeoffs. Eles são capazes de determinar critérios 

dominantes, reduzindo a possibilidade de soluções, e agregam a sua memória 

computacional as preferências do decisor. 

Uma outra classificação importante é a de métodos compensatórios, estes que 

apresentam tradeoffs como forma de balancear as perdas e desvantagens em relação à algum 

atributo, e os não compensatórios (ALMEIDA, 2013).  

Mas todas essas classificações nada significam se não forem escolhidas de forma 

adequada, para isso é importante conhecer e racionalizar as preferências do decisor, sendo 

assim, elas podem se subdividir em aditiva e não aditiva (GUARNIERI, 2015). 

 Aditiva – São avaliados os critérios de forma a desenvolver um valor de 

avaliação, conhecido como score, onde é feita a adição de cada valor de 

critérios, até um score final, além disso, os scores funcionam como tradeoffs 

para balancear os critérios entre si. 

 Não Aditiva – São avaliados os critérios em formato par a par, classificando de 

forma preferência forte, preferência fraca, indiferença e incomparabilidade, 

sendo gerado soluções diretas e não um valor de avaliação, além disso, não 

permite a existência de tradeoffs. 

Por fim, é importante salientar que a seleção do método a ser utilizado vai depender 

sempre do decisor, onde ele deve levar em consideração o problema a ser analisado, o contexto 

em que o problema está inserido, as preferências do próprio decisor e a problemática do 

problema (ALMEIDA; COSTA, 2003; GOMES; GOMES, 2014). 

3.5.2. PRINCIPAIS MÉTODOS E CARACTERISTICAS 
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A partir da revisão apresentada no capítulo dois deste estudo, foi possível determinar 

os principais métodos utilizados atualmente, além de sua capacidade de ser utilizado para 

qualquer uma das três problemáticas possíveis (classificação, escolha e ranking). 

 AHP 

O método Analytic Hierarchy Process, ou como é conhecido AHP, é um algoritmo 

para a análise de decisão multicritério desenvolvido nos anos 70 por Thomas Saaty, um 

professor de matemática e filosofia da Universidade da Pensilvânia (COSTA et al., 2010; 

MARINS; PEREIRA; BELDERRAIN, 2010; SAATY, 2005). 

O AHP é um dos métodos mais conhecidos no mundo quando se fala sobre decisões 

multicritério, sendo famoso por ser adaptável, sendo aplicado em diversos setores, como 

economia, tecnologia e problemas sociais e políticos (MARINS; PEREIRA; BELDERRAIN, 

2010). 

O modelo tem por princípio decompor um problema a ser aplicado em uma hierarquia, 

criando a hierarquia global do problema. Em seguida é realizada por meio de uma comparação 

binária das partes, desde o nível mais simples de relação até o mais complexo, uma priorização 

dos possíveis resultados, para isso se utiliza de uma matriz de comparação binária para calcular 

o impacto de cada parte (BHUSHAN; RAI, 2004; SAATY, 2005). 

A aplicação do AHP pode ser resumida em cinco etapas (SAATY, 2005): 

1 – Identificar alternativas, critérios e subcritérios; 

2 – Priorizar os critérios; 

3 – Priorizar os critérios em comparação com as alternativas; 

4 – Criar e avaliar a matriz de comparação binária; 

5 – Calcular o impacto de preferência para cada alternativa. 

O AHP é um modelo considerado confiável por ter bastante embasamento matemático 

e estatístico, entretanto, também é considerado de difícil compreensão e aplicação junto ao 

decisor, já que este precisa ter grande conhecimento da área analisada e conhecer bem todas as 

alternativas, para que possa avaliar a ordem de preferência na matriz (MARINS; PEREIRA; 

BELDERRAIN, 2010). 

 LÓGICA FUZZY 

A Lógica Fuzzy, Lógica Difusa, ou ainda Fuzzy, é um modelo MCDA de lógica 

multivalorada, desenvolvida no ano de 1965 por Lotfi Zadeh, com o intuito de trabalhar 

problemas de verdade parcial, onde o resultado deixa de ser apenas verdade ou mentira (Lógica 

Booleana) e passa a ter um valor variável entre zero e um (NOVÁK; PERFILIEVA; MOCKOR, 

1999; ZADEH, 1965).  
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Como o Fuzzy possui uma característica de múltiplos resultados, é possível trabalhar 

com problemas quantitativos, como com aqueles qualitativos, tendo como resposta uma escala 

de opções, por exemplo, se avaliarmos o quão bom é um processo, sua escala poderia ser ‘ruim 

– pouco bom – bom – muito bom – excelente’, ou ainda, qual a temperatura ideal de um café 

‘muito quente – quente – morno – frio’ (KRYKHTINE et al., 2013; MENDONÇA et al., 2006). 

A aplicação do Fuzzy pode ser resumida em cinco etapas (ZADEH, 1965): 

1 – Fuzzyficação, que nada mais é que transformar os dados do problema em dados 

viável a aplicação do Fuzzy, ou seja, valores entre ‘0’ e ‘1’; 

2 – Adicionar os operadores Fuzzy, ‘AND’ e ‘OR’, estes que criam a relação de lógica 

entre as partes; 

3 – Adicionar o operador de implicação, que é responsável por gerar o peso das 

alternativas e criar as possibilidades de relação; 

4 – Processo de união e interseção como visto na matemática básica, gerando as 

combinações de solução; 

5 – Defuzzificação, esse é o procedimento final, que consiste em transformar os dados 

numéricos na escala inicial, ou seja, reverter o processo 1. 

Apesar de ser um modelo eficiente por inserir variáveis qualitativas e quantitativas, ele 

é estático, não sendo possível aplicar em problemas muito complexos, além disso é um 

algoritmo que não evolui com as experiências. Mais ainda, o processo de Fuzzificação e 

Defuzzificação é considerado trabalhoso e muito difícil de ser realizado (MUNAKATA, 2008). 

 EVIDEM 

O EVIDEM, ou Evidence and Value: Impact on DEcisionMaking, é um modelo de 

decisão multicritério desenvolvido pela professora Mireille Goetghebeur e sua equipe de 

pesquisadores da Universidade de Quebec no Canada (EVIDEM, 2017; GOETGHEBEUR et 

al., 2008). 

É um modelo reflexivo e foi estruturado especificamente para aplicação em problemas 

na área da saúde e tem como pilar central garantir a integridade da solução tomada e a 

compaixão no processo decisório, para isso propõe contar com decisores comprometidos e uma 

decisão baseada em ética social (EVIDEM, 2017; WAGNER et al., 2016). 

O EVIDEM é formado por uma série de critérios genéricos, esses que servem não 

apenas para direcionar o decisor, mas para inferir no processo de compaixão. O modelo é 

composto com um total de vinte critérios genéricos, subdivididos entre qualitativos e 

quantitativos (EVIDEM, 2017; GOETGHEBEUR et al., 2008; WAGNER et al., 2016). 

A aplicação do EVIDEM pode ser descrita nos seguintes passos (EVIDEM, 2017): 
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1 – Identificar as alternativas e critérios; 

2 –Adaptar os critérios escolhidos, para os critérios genéricos, seguindo as orientações 

do próprio método; 

3 – Criar a Matriz consequência, valorando com ‘-1’ impacto negativo, ‘0’ sem 

impacto e ‘1’ impacto positivo; 

4 – Adicionar matriz à planilha do Excel e analisar os dados. 

O EVIDEM possui uma plataforma online onde é possível fazer o download dos 

documentos necessários para aplicação, dentre eles um protocolo de uso, com direcionamento 

sobre os critérios e uma planilha do Excel para a análise dos dados. 

Apesar de o modelo ser altamente humanitário, considerar os sentimentos dos 

usuários, e usar dados qualitativos e quantitativos; esse é um algoritmo pouco confiável de 

acordo com alguns autores, já que não apresenta muito embasamento cientifico. É possível 

valorar a compaixão? Ela tem o mesmo valor para todas as pessoas? Essas são algumas das 

perguntas sem respostas, que enfraquecem a relevância desse método (TONY et al., 2011).  

3.6. FITTRADEOFF 

O método de análise de decisão multicritério FITradeoff é um modelo desenvolvido 

no ano de 2016 por pesquisadores da Universidade Federal do Pernambuco e é decorrente de 

uma modernização do mundialmente conhecido método Tradeoff (FREJ et al., 2017; LEAO 

NETO; FERREIRA; ALMEIDA, 2016). 

O método Tradeoff tradicional é conhecido por seu complexo processo de comparação 

entre os critérios, o que dificulta muito o trabalho do decisor, já que este necessita dar valores 

exatos da avaliação par a par, exigindo um alto grau de conhecimento sobre todos os pontos 

avaliados e dificultando uma escolha completamente consciente (FREJ; ALMEIDA, 2016). 

Dessa forma, o FITradeoff surge como um método flexível e interativo, que reduz de 

forma significativa o esforço cognitivo utilizado nas escolhas e diminui a quantidade de 

informações necessárias do decisor (FREJ, 2017; FREJ; ALMEIDA, 2016). 

O FITradeoff foi desenvolvido com o intuito de criar um modelo de apoio a decisão 

que fosse mais acessível e simples aos olhos do decisor, e que minimizasse a complexidade no 

momento de inserir pesos aos critérios e no processo de avaliação das alternativas (ALMEIDA 

et al., 2016; GUSMÃO; MEDEIROS, 2016; VIEIRA; FERREIRA, 2017).  

O método em questão é classificado como um modelo aditivo, que realiza 

comparações par a par entre as soluções, e que usa sistema de tradeoffs como base, garantindo 

uma compensação entre os critérios (ALMEIDA et al., 2016).  
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No FITradeoff, assim como em muitos métodos MCDA aditivos, não se utiliza o termo 

pesos, e sim constante de escala, que consiste em uma aproximação do valor e que facilita a 

aplicação do modelo junto ao decisor (FREJ et al., 2017; KEENEY; RAIFFA, 1993). 

Dessa forma, para trabalhar com o processo valoração dos critérios temos (GUSMÃO; 

MEDEIROS, 2016; KEENEY; RAIFFA, 1993): 

 
𝜐(𝑥) =  ∑𝑘𝑖  𝜐𝑖 (𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
 

(1) 

Assumindo que: 

 
∑𝑘𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 
 

(2) 

 
𝑘𝑖  ≥ 0 (3) 

Onde: 

x = Consequências de cada alternativa; 

i = Critérios; 

k = Constante de escala (Peso); 

𝜐𝑖 (𝑥𝑖) = Função relativa das consequências para cada critério. 

  

Partindo para o processo de aplicação do modelo FITradeoff, pode-se assumir que ele 

está subdividido em duas etapas, assim como o Tradeoff tradicional, primeiro a obtenção da 

constante de escala de cada critério ‘𝑘𝑖’ usando a preferência ‘P’, e segundo a obtenção dos 

valores ‘𝑘𝑖’ usando a relação de indiferença ‘I’ (GUSMÃO; MEDEIROS, 2016). 

Na primeira etapa o espaço de peso é dado a partir das preferências do decisor sobre 

os critérios, essa que é dada diretamente no software, e os dados da constante de escala 

determinadas previamente (DE ALMEIDA et al., 2016; GUSMÃO; MEDEIROS, 2016). 

 

𝜑𝑛 = {(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, … , 𝑘𝑛)|𝑘1  >  𝑘2  >  𝑘3  >  …  >  𝑘𝑛  ;  ∑ 𝑘𝑖 = 1 ;  𝑘𝑖  ≥ 0𝑛
𝑖=1 } (4) 

 

Na segunda etapa, ocorre o fator que diferencia do FITradeoff do Tradeoff tradicional, 

o decisor não precisar determinar de forma especifica o valor do peso aos critérios, ele 

simplesmente insere os limites, superior e inferior, e a partir das preferências do próprio decisor, 
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esses limites são reduzidos até atingir a solução (DE ALMEIDA et al., 2016; FREJ et al., 2017; 

GUSMÃO; MEDEIROS, 2016). 

 

 
𝜐𝑖 (𝑥𝑖

′)  >  
𝑘𝑖+1
𝑘𝑖

 
 

(5) 

 𝜐𝑖 (𝑥𝑖
′′)  <  

𝑘𝑖+1
𝑘𝑖

 
 

(6) 

Onde: 

𝑥𝑖
′ = Limite superior; 

𝑥𝑖
′′ = Limite inferior. 

 

Dessa forma, será desenvolvido um novo espaço de pesos ‘𝜑𝑛
𝑆’ que vai respeitar todas 

as restrições, e que será parte do espaço de pesos anterior (GUSMÃO; MEDEIROS, 2016). 

 

𝜑𝑛
𝑆 =

{
 
 
 

 
 
 (𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, … , 𝑘𝑛) / 𝑘1  >  𝑘2  >  𝑘3  >  …  >  𝑘𝑛  ;  ∑𝑘𝑖 = 1 ;  𝑘𝑖  ≥ 0

𝑛

𝑖=1

𝑘1 𝜐1 (𝑥1
′′)  <  𝑘2  <  𝑘1 𝜐1 (𝑥1

′); . . . ;
.
.
.

𝑘𝑛−1 𝜐1 (𝑥𝑛−1
′′ )  <  𝑘𝑛  <  𝑘𝑛−1 𝜐1 (𝑥𝑛−1

′ ); . . . ; }
 
 
 

 
 
 

 

 

 

(7) 

A aplicação do modelo FITradeoff pode ser descrita em um total de oito etapas, 

passando desde a montagem no problema até a aplicação no software, esses passos podem ser 

melhor observados na Figura 13 (FREJ, 2017; GUSMÃO; MEDEIROS, 2016; LEAO NETO; 

FERREIRA; ALMEIDA, 2016; VIEIRA; FERREIRA, 2017).  
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Figura 13 - Aplicação FITradeoff 
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I
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Fonte: Adaptado de Frej, (2017); Gusmão e Medeiros, (2016); Leao Neto, Ferreira e Almeida, (2016); Vieira e 

Ferreira, (2017). 

1 – Selecionar as alternativas, critérios e decisores; 

2 – Determinar o valor das variáveis, nesse caso não será o peso dos critérios frente as 

alternativas, mas sim o valor de cada critério; 
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3 – Inserir os dados na planilha do Excel disponibilizada no site do FITradeoff e 

indexar ao software; 

4 – O FITradeoff avalia a existência de soluções dominantes no conjunto de 

possibilidades, para que as soluções dominadas possam ser eliminadas do sistema, reduzindo 

assim o número de comparações; 

5 - Ordenação dos critérios, ou seja, o decisor cria uma ordem de preferência dos 

critérios que estão sendo utilizados para avaliar o problema; 

6 - Comparação par a par, são comparadas sempre duas opções, uma solução que não 

apresentou tanta preferência do decisor na etapa anterior, mas que apresenta o valor máximo de 

otimalidade, e uma outra que apresentou alta preferência nos critérios, mas tem valor 

intermediário de otimalidade; 

7 - A partir da escolha do decisor, o software armazena as decisões de preferência do 

decisor e sintetiza as informações, afim de eliminar alternativas e elaborar outras questões de 

comparação se necessário, até que se alcance a solução ótima; 

8 - Por fim, o FITradeoff determina a solução final ótima e também os limites dos 

critérios, estes que podem ser interpretados como os pesos que não são necessários para a 

implementação do modelo.  
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CAPÍTULO 4 - MÉTODO DE PESQUISA 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O termo metodologia vêm do latim ‘methodus’ e significa o caminho para alguma 

coisa, em outras palavras, é a forma de se chegar a determinado ponto. Em questões de pesquisa 

a metodologia se emprega como a parte do estudo que explica como foram aplicados métodos 

de estudo, como foram obtidas informações, quais as formas de análise, dentre outros aspectos 

que serão discutidos nesse capítulo. 

A pesquisa pode ser descrita como um processo predominantemente teórico, que busca 

conhecer e discutir sobre procedimento inacabados, ou propensos a melhorias; mais ainda, é 

um constante pensamento crítico sobre os processos, de forma teórica e prática, com o principal 

objetivo de solucionar os problemas encontrados nos processos (DEMO, 1996; GIL, 2002; 

MINAYO, 1993).  

Uma pesquisa deve ser classificada metodologicamente, para auxiliar na compreensão 

e interpretação do estudo como um todo, frente a isso, essa dissertação será classificada frente 

a sua natureza, a sua abordagem, seus objetivos e seus procedimentos, essa classificação pode 

ser observada na Figura 14 (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; SILVA; MENEZES, 2005). 

Figura 14 - Classificação da Pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Fonseca, (2009); Gerhardt e Silveira, (2009); Gil, (1999); Minayo, (2001). 

Analisando a Figura 14 é possível afirmar que esse estudo é classificado em quatro 

vertentes, primeiramente é uma pesquisa de natura aplicada, por se propor a desenvolver novos 

conhecimentos, aplicados e apoiados por uma aplicação real; com relação a abordagem é 

qualiquantitativa, trabalhando com os dados tanto de maneira quantificável apoiada na 

matemática e estatística, quando de forma qualitativa, apoiada em conceitos e na subjetivação 

do problema; tem por objetivo um estudo descritivo e exploratório, já que busca descrever os 

cenários, modelos e protocolos, e explorar a atual situação;  e por fim, com relação aos 

procedimentos, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, entrevistas e questionários para dar 
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embasamento e estruturar o problema, e se classifica como múltiplos estudos de caso, pois foi 

aplicado em quatro unidades das UPAs (FONSECA, 2009; GERHARDT; SILVEIRA, 2009; 

GIL, 1999; MINAYO, 2001). 

4.2. ETAPAS DA PESQUISA 

Essa pesquisa pode ser subdividida em sete etapas de estudo, passando desde a 

pesquisa literária até a seleção da resposta final, esses passos podem ser melhor observados da 

Figura 15 e nos tópicos a seguir. 

Figura 15 - Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

4.2.1. ESTUDO DA LITERATURA 

A primeira parte da pesquisa é composta por um longo processo de pesquisa da 

literatura, tanto envolvendo o conhecimento do sistema de saúde pública no mundo até atingir 

as unidades de pronto atendimento e seu sistema de acolhimento com classificação de risco, 

como também sobre a análise de decisão multicritério, os três principais modelos de MCDA e 

o modelo FITradeoff que será usado na pesquisa.  

Apesar de os três métodos mais utilizados na saúde, segundo a literatura AHP, Lógica 

Fuzzy e EVIDEM, apresentarem diversos pontos positivos eles também apresentaram pontos 

negativos e que dificultariam a aplicação junto ao decisor, sendo assim, o FITradeoff se 

apresentou como um modelo eficiente e eficaz para este estudo, já que é bastante flexível, 

permitindo a parada no momento que o decisor achar necessário, além de não haver a 

obrigatória valoração dos pesos. 
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Um ponto muito importante no referencial teórico se refere ao conhecimento e análise 

dos protocolos de triagem, afim de obter as características e similaridades de cada modelo, 

como apresentado nos Quadros 3, 5, 7, 9 e 11. 

4.2.2. DADOS PARA APLICAÇÃO DE MCDA 

Para a aplicação de todo e qualquer método MCDA é necessário a determinação de 

três dados básicos: a problemática, as alternativas e os critérios. 

Quando fala-se em problemática para esta pesquisa, ela se classifica como um estudo 

de seleção, pois ter por objetivo central selecionar uma única opção dentro de um conjunto de 

possíveis solução, escolhendo assim, a resposta mais adequada com as preferências do decisor 

final. 

As alternativas foram determinar, nesse caso, seguindo a base da literatura e 

selecionando os cinco protocolos de triagem mais conceituados no mundo de acordo com as 

bases pesquisadas. 

Posteriormente foram selecionados os critérios e subcritérios de avalição, que para este 

caso, serão fornecidos de acordo com os dados da literatura, ou seja, as características dos 

próprios métodos de triagem, os quais foram discorridos anteriormente.  

Esses critérios e subcritérios foram escolhidos com base na literatura, passando por 

um processo de validação junto aos decisores finais, até chegar a um total de vinte e sete 

subcritérios, distribuídos em quatro critérios, passo esse que será melhor discutido no capítulo 

‘5.2.3. CRITÉRIOS’ desta pesquisa. 

4.2.3. ANÁLISE DOS ENFERMEIROS 

Após a seleção dos critérios e subcritérios, foi aplicado inicialmente um questionário 

piloto afim de garantir a viabilidade e a validade do questionário final. Apesar de o número 

básico para teste piloto ser de dez aplicações, as limitações da pesquisa impossibilitaram sua 

aplicação total. Sendo assim, foram aplicados com seis enfermeiros, distribuídos entre três das 

quatro UPAs. 

Com o questionário validado, foi aplicado com os enfermeiros responsáveis pelo 

processo de triagem da UPAs, estes que já foram previamente informados sobre o procedimento 

por seus diretores de unidade, os quais foram contatados no início do projeto e se mostrando 

extremamente solícitos a intervenção nas unidades, além da conexão direta a ser estabelecida 

com o ministério da saúde.  

O questionário aplicado (Apêndice B) utilizou uma escala Likert de cinco pontos para 

avaliar o grau de relevância de cada um dos subcritérios diante a atividade da classificação de 

risco as UPAs. Vale ressaltar que nesse questionário foi utilizado todos os subcritérios da 



58 

 

literatura, sem as exclusões ou adições feitas no processo de validação, isso com o intuito de 

indicar alguma característica que os diretores assumissem sem importância, mas que são 

relevantes diante os enfermeiros.  

Dessa forma, foram realizadas entrevistas estruturadas com cinco enfermeiros de cada 

uma das quatro unidades, enfermeiros esses indicados pelo coordenador de enfermagem de cada 

unidade como sendo aqueles que mais conhecem e mais realizam a triagem.  

Diante as respostas, foi realizando um processo de agregação para determinar suas 

opiniões frente aos subcritérios de forma generalizada, criando cinco cenários de análise, um 

para cada uma das UPAs e um cenário unificado. 

4.2.4. ANÁLISE DO ESPECIALISTA 

Posteriormente à análise dos enfermeiros, foi realizada a análise do especialista, este 

que foi escolhido em conjunto com o grupo de decisores finais (diretores das UPAs), e 

selecioando por possuir não apenas o conhecido sobre os protocolos, mas por ter vivência e 

experiência no dia-a-dia das UPAs. 

Foi aplicado um questionário (Apêndice C) junto o especialista da área, e assim como o 

questionário aplicado com os enfermeiros, passou por um processo de teste piloto, que nesse 

caso foi aplicado com o especialista duas vezes, até que se chegasse ao modelo final validado 

e qualificado. Utilizou-se uma escala likert de cinco pontos partindo do ‘Péssimo’ até o 

‘Excelente’. 

Na análise do especialista foi considerado o conhecimento do mesmo sobre os 

protocolos e suas características, além disso foi considerado a opinião dos enfermeiros com os 

dados no questionário (Apêndice B), para avaliar o quão bom um protocolo é para um critério 

diante um subcritério. 

Por fim se utilizou o processo de agregação para determinar o valor de cada critério de 

acordo com cada protocolo, gerando os dados de espaço de pesos necessário na aplicação do 

modelo MDCA escolhido. 

4.2.5. PLOTAGEM DOS DADOS 

Com esses dados do especialista foi criada a matriz de decisão, esta que foi sistematizada 

no arquivo Excel (Figura 16) disponibilizado pelo software FITradeoff, e levada ao decisor 

final, que no caso foi o diretor de cada UPA. 
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Figura 16 - Exemplo Dados Plotados no Excel 

 

Fonte: Criação Própria 

4.2.6. APLICAÇÃO DO FITRADEOFF 

A aplicação do FITRADEOFF pode ser subdividida basicamente em três etapas: 

primeiro é feita a elicitação dos critérios, seguido da comparação par a par e por fim e 

selecionada a resposta final. 

A elicitação dos critérios acontece juntamente com o decisor final, no caso o diretor da 

unidade, e o mesmo deve eleger de acordo com a preferência a ordem de relevância dos critérios 

utilizados. Um exemplo dessa elicitação pode ser observado na Figura 17. 

Figura 17 - Exemplo Elicitação dos Critérios 

 

Fonte: Criação Própria (2019). 

Nessa etapa são eliminadas as alternativas dominadas e as que não são possíveis a partir 

da elicitação dos critérios.  

Criteria: Orientações

Facilidade de 

Avaliação

Facilidade de 

Uso

Facilidade de 

Implementação

 0-Cont Min; 1-Cont Max; 2-Disc Min; 3- Disc Max: 1 1 1 1

Weights

Type: 1 1 1 1

a: 

b: 

c: 

Alternatives: Consequences Matrix: 

ATS 25 24 18 5

CTAS 14 29 20 8

MTS 12 10 23 12

ESI 15 5 13 5

SET 10 15 27 12
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Também é feita a análise das soluções restantes, avaliando-as a partir de gráficos, para 

que se assim desejar, o decisor possa escolher a solução final baseado nas suas próprias 

vivências e conhecimentos adquiridos. 

Essa redução é um facilitador da decisão, pois nesse momento, o decisor final pode 

decidir por tomar uma solução a partir de sua própria experiência e conhecimento na área (DE 

ALMEIDA et al., 2016; LEONETI, 2016).  

Sendo assim, para facilitar esse processo de escolha do decisor, alguns gráficos são 

desenvolvidos pelo próprio FITradeoff (Figura 18, Figura 19 e Figura 20), que podem auxiliar 

na avaliação do decisor final (LEONETI, 2016). 

Figura 18 - Exemplo Gráfico de Barras 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Na Figura 18 temos o gráfico de barras, ele compara as possíveis soluções, sendo 

facilmente observável qual a solução que se destaca em cada um dos critérios.  

Figura 19 – Exemplo Gráfico Bolha 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

A Figura 19 apresenta um gráfico bolha, este que representa uma comparação muito 

similar com o gráfico de barras, mas nesse caso, conseguimos visualizar melhor a distância que 

existe entre as possíveis soluções e também a relevância que o decisor deu ao critério. 
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Figura 20 – Exemplo Gráfico de Radar 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

O gráfico de radar é apresentado na Figura 20, traz uma avalição das soluções com 

relação a sua opção de maximização e minimização. 

Se em posse dessas informações o decisor se julgar capaz de escolher entre as soluções 

possíveis, ele pode parar o processo e tomar a decisão, caso contrário, ele pode seguir para a 

segunda fase do FITradeoff (ANTONIO; PESSÔA, 2016; DE ALMEIDA et al., 2016; FREJ et 

al., 2017; LEONETI, 2016). 

A etapa seguinte na aplicação do FITRADEOFF é o processo de comparação par a par, 

onde o software propõe ao decisor avaliar suas possíveis situação, onde compara-se dois 

critérios, um em sua melhor situação e o outro numa situação intermediaria, perguntando ao 

decisor qual das duas situações ele prefere. 

Um exemplo de comparação par a par pode ser visualizada na Figura 21. 

Figura 21 - Exemplo Comparação Par a Par 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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A partir da resposta dada, o software analisa as opções, realizando outras perguntas e 

eliminando as alternativas dominadas no processo. 

Até que finalmente chegue a solução final, apresentando não apenas a alternativa mais 

adequada, como espaço de pesos onde se encontra essa solução. 
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CAPÍTULO 5 - MÚLTIPLOS ESTUDOS DE CASO 

5.1. ESTADO ATUAL 

O primeiro passo para iniciar o processo de pesquisa é conhecer o cenário atual 

apresentando das Unidades de Pronto Atendimento. Sendo assim, são apresentados processo de 

triagem realizado em cada UPAs, e em dois hospitais da região que realizam atendimento de 

urgência e realizam algum processo de triagem. 

 UPA CIDADE SATÉLITE 

 LOCALIZAÇÃO E CLASSE: Localizada na Avenida dos Xavantes, 1228-1306 - 

Pitimbú, Natal - RN, 59069-605. A UPA Cidade Satélite, ou UPA Sul como é conhecida, 

classifica-se como uma unidade de porte II. 

 ETAPAS DE ATENDIMENTO: Recepção - realiza preenchimento de dados cadastrais 

(RG, cartão do SUS, data e hora de entrada, sexo, idade, telefone, endereço e data de 

nascimento); Acolhimento - realizada por um técnico de enfermagem, onde são verificados 

sinais vitais e escala de dor (avaliando apenas quando moderado e intenso); e Classificação de 

Risco - realizado por um enfermeiro, onde é observado o histórico, medicação que utiliza 

regularmente, alergias medicamentosas, o estado geral do paciente e a queixa principal.  

 OBSERVAÇÕES SOBRE A UNIDADE: 1. Pacientes classificados como azul não são 

atendidos na unidade, sendo direcionados a uma unidade de atendimento básica, como os postos 

de saúde. 2. Conta com uma equipe de vinte e oito enfermeiros, dentre esses um grupo de cinco 

que realizam a classificação de risco. 3. Sala de classificação em ambiente separado, onde o 

controle de entrada é feito pelo porteiro da unidade. 4. Afirmam usar os direcionamentos da 

PNH no processo de classificação, mas utilizam apenas aqueles que são possíveis na unidade. 

5. Enfermeiros não apresentam um treinamento especifico para realizar a classificação. 6. Não 

atendem pacientes de outros municípios. 7. Apresentou problemas com pacientes agressivos. 8. 

Os técnicos de enfermagem possuem autonomia para identificar um paciente vermelho, 

adiantando seu processo na unidade. 9. Já usou sinalização por cores, mas por falta constante 

das fitas, deixou de usar. 10. Usou escala de tempo, mas por causar transtornos em dias muito 

cheios, foi deixado de usar.  

 UPA PAJUÇARA 

 LOCALIZAÇÃO E CLASSE: Localizada na Avenida Moema Tinoco da Cunha Lima, 

3393 - Pajuçara, Natal - RN, 59136-245. A UPA Pajuçara classifica-se como uma unidade de 

porte II. 
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 ETAPAS DE ATENDIMENTO: Recepção - realiza preenchimento de dados cadastrais 

(RG, cartão do SUS, data e hora de entrada, sexo, idade, telefone, endereço e data de 

nascimento); Acolhimento - realizada por um técnico de enfermagem, onde são verificados 

sinais vitais e não avalia a escala de dor; e Classificação de Risco - realizado por um enfermeiro, 

onde é observado o histórico, medicação que utiliza regularmente, alergias medicamentosas, o 

estado geral do paciente e a queixa principal. 

 OBSERVAÇÕES SOBRE A UNIDADE: 1. Pacientes classificados como azul não são 

atendidos na unidade, sendo direcionados a uma unidade de atendimento básica, como os postos 

de saúde. 2. Conta com uma equipe de vinte e um enfermeiros, onde todos realizam a 

classificação de risco. 3. Sala de classificação em ambiente separado, mas na área da recepção, 

controle de entrada é feito pelo próprio enfermeiro da classificação. 4. Afirmam usar o 

protocolo de Manchester no processo de classificação, mas utilizam apenas os direcionamentos 

que são possíveis na unidade. 5. Enfermeiros não apresentam um treinamento especifico para 

realizar a classificação. 6. Não atendem pacientes de outros municípios. 7. Apresentou 

problemas com pacientes agressivos. 8. Os técnicos de enfermagem possuem autonomia para 

identificar um paciente vermelho, adiantando seu processo na unidade. 9. Usam a sinalização 

de cores para identificar a classificação do paciente, mas quando falta uma das cores, deixa de 

usar as outras. 10. Não utiliza escala de tempo. 

 UPA POTENGI 

 LOCALIZAÇÃO E CLASSE: Localizada na Avenida Senhor do Bonfim, S/n - Potengi, 

Natal - RN, 59108-500. A UPA Potengi classifica-se como uma unidade de porte II. 

 ETAPAS DE ATENDIMENTO: Recepção - realiza preenchimento de dados cadastrais 

(RG, cartão do SUS, data e hora de entrada, sexo, idade, telefone, endereço e data de 

nascimento); Acolhimento - realizada por um técnico de enfermagem, onde são verificados 

sinais vitais e não avalia a escala de dor; e Classificação de Risco - realizado por um enfermeiro, 

onde é observado o histórico, medicação que utiliza regularmente, alergias medicamentosas, o 

estado geral do paciente e a queixa principal. 

 OBSERVAÇÕES SOBRE A UNIDADE: 1. Pacientes classificados como azul não são 

atendidos na unidade, sendo direcionados a uma unidade de atendimento básica, como os postos 

de saúde. 2. Conta com uma equipe de vinte e dois enfermeiros, onde todos realizam a 

classificação de risco. 3. Sala de classificação em ambiente separado, onde o controle de entrada 

é feito pelo porteiro da unidade. 4. Afirmam usar o protocolo de Manchester no processo de 

classificação, mas utilizam apenas os direcionamentos que são possíveis na unidade. 5. 
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Enfermeiros não apresentam um treinamento especifico para realizar a classificação. 6. Não 

atendem pacientes de outros municípios. 7. Apresentou problemas com pacientes agressivos. 8. 

Os técnicos de enfermagem possuem autonomia para identificar um paciente vermelho, 

adiantando seu processo na unidade. 9. Não usam a sinalização de cores para identificar a 

classificação do paciente. 10. Não utiliza escala de tempo. 

 UPA CIDADE DA ESPERANÇA 

 LOCALIZAÇÃO E CLASSE: Localizada na Avenida Rio Grande do Norte, s/n - 

Cidade da Esperança, Natal - RN, 59071-160. A UPA Cidade da Esperança classifica-se como 

uma unidade de porte III. 

 ETAPAS DE ATENDIMENTO: Recepção - realiza preenchimento de dados cadastrais 

todos de forma digital, tendo um sistema próprio integrado(RG, cartão do SUS, data e hora de 

entrada, sexo, idade, telefone, endereço e data de nascimento); Acolhimento - realizada por um 

técnico de enfermagem, onde são verificados sinais vitais e não avalia a escala de dor, além 

disso separa as fichas entre pacientes adultos e pediátricos;  e Classificação de Risco - realizado 

por um enfermeiro, onde é observado o histórico, medicação que utiliza regularmente, alergias 

medicamentosas, o estado geral do paciente e a queixa principal. 

 OBSERVAÇÕES SOBRE A UNIDADE: 1. Pacientes classificados como azul não são 

atendidos na unidade, sendo direcionados a uma unidade de atendimento básica, como os postos 

de saúde. 2. Conta com uma equipe de vinte e dois enfermeiros, onde todos realizam a 

classificação de risco. 3. Sala de classificação em ambiente separado, onde o controle de entrada 

é feito pelo próprio enfermeiro da classificação.  4. Afirmam usar os direcionamentos da PNH 

no processo de classificação, mas utilizam apenas aqueles que são possíveis na unidade. 5. 

Enfermeiros não apresentam um treinamento especifico para realizar a classificação. 6. Sala de 

classificação em ambiente separado, mas na área da recepção, controle de entrada é feito pelo 

próprio enfermeiro da classificação. 7. Não atendem pacientes de outros municípios. 8. 

Apresentou problemas com pacientes agressivos. 9. Os técnicos de enfermagem possuem 

autonomia para identificar um paciente vermelho, adiantando seu processo na unidade.  10. 

Usam sinalização de cores quando tem a pulseira, quando não tem fazem um risco da cor da 

classificação no verso da pulseira. 11. Não utiliza escala de tempo. 12. Possui diretrizes para 

atendimentos a deficientes mentais.  

5.2. DADOS FITRADEOFF 

5.2.1. PROBLEMÁTICA 
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Um dos pontos mais relevantes ao iniciar a aplicação de uma metodologia multicritério 

é a definição da problemática central do estudo, e nesse caso, será um problema de seleção, isso 

porque o objetivo central da aplicação é selecionar um protocolo específico dentre um conjunto, 

em outras palavras, escolher dentro um grupo de protocolos aquele que mais atende as 

necessidades das UPAs. 

5.2.2. ALTERNATIVAS 

As alternativas apresentadas nessa pesquisa consistem basicamente nos protocolos de 

triagem estudados, estes que são segundo a literatura os cinco protocolos mais conceituados em 

todo o mundo . 

 A1 – Australasian Triage Scale (ATS) 

 A2 – Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) 

 A3 – Manchester Triage System (MTS) 

 A4 – Emergency Severity Index (ESI) 

 A5 – Sistema Español de Triaje (SET) 

5.2.3. CRITÉRIOS 

Os critérios de avaliação representam as diretrizes à serem utilizadas no processo da 

tomada de decisão em si, usando-as como características dos protocolos de triagem, para que 

assim, as alternativas da problemática possam ser analisadas sobre a perspectiva das mesmas 

diretrizes. 

Eles são comumente descritos como um objetivo a ser alcançado, podendo ainda, de 

maneira mais formal, ser apresentado em formato de função objetivo; um conjunto de critérios 

é conhecimento como família de critérios, essa que tem por prioridade abranger todos os 

objetivos e garantir que não haja redundâncias (ALMEIDA, 2013).  

Para esta pesquisa forão utilizados não apenas critérios, como os subcritérios, que são 

basicamente a menor parte hierárquica do modelo. Essa é uma forma de destrinchar e facilitar 

a avaliação, dando uma maior certeza sobre as decisões tomadas (BRIOZO; MUSETTI, 2015). 

Esse estudo foi estruturado inicialmente sobre quatro critérios, e vinte e nove 

subcritérios, como pode ser observado na Figura 17.  
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Figura 22 - Critérios Iniciais 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Estes critérios foram levados aos tomadores de decisão final, estes que são os diretores 

das unidades, para a validação dos mesmos, sendo posteriormente excluídos os critérios não 

aprovados pelo grupo de decisão, como observado na Figura 18. 
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Figura 23 - Critérios Finais 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

É possível ver que foram excluídos um total de três subcritérios. Foram retirados dois 

subcritérios do critério Orientações, os quais foram Rural (voltado ao deslocamento do 

funcionário às regiões rurais para realizar atendimento) e Atendimento Telefônico (relacionado 

a um atendimento telefônico que gerasse algum tipo de direcionamento de saúde ao paciente, 
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sem que este tenha que se deslocar a unidade), ambos excluídos por não serem realizadas esse 

tipo de atividade nas unidades, sendo completamente irrelevante ao estudo. E no critério 

Facilidade de Uso foi removido o Uso de 5 Níveis (que trata dos protocolos possuírem cinco 

níveis de avaliação), este sendo retirado por todas as alternativas apresentarem esta 

característica. 

Além disso, foi inserido o subcritério Uso de Computador e Software no subcritério de 

Facilidade de Uso, totalizando um total de vinte e sete subcritérios. 

5.3. ANÁLISE DOS ENFERMEIROS 

Afim de inserir dentro dos dados a vivência e a experiência dos enfermeiros das 

Unidades de Pronto Atendimento, foi estabelecido juntamente com os tomadores de decisão, a 

relevância de conhecer a opinião dos enfermeiros, garantindo assim, que a decisão final 

contenha não apenas a visão do diretor da unidade, mas daqueles profissionais que realizam e 

utilizam os protocolos de triagem diariamente. 

Para isso foi aplicado um questionário (APÊNDICE B), para que os profissionais de 

enfermagem das unidades dessem suas opiniões frente a três dos quatro critérios de avaliação, 

esses três por representarem ações que envolvem diretamente o processo de triagem. 

O questionário contou com uma escala Likert de cinco pontos, essa que foi desenvolvida 

no ano de 1932 pelo Ph.D. em psicologia pela Universidade de Columbia, Rensis Likert. Essa 

escala se destacou por ser capaz de identificar mais informações que os modelos da época, e se 

tornou uma das mais usadas no mundo por sua simplicidade e facilidade de aplicação e 

compreensão pelos entrevistados (COSTA, 2014; CUNHA, 2007).  

Posterior a aplicação do questionário com os enfermeiros, foi realizado o processo de 

agregação, esse que é utilizado quando uma decisão é tomada em grupo, ou seja, mais de uma 

pessoa, e elas não chegam a um acordo, ou não podem se reunir, sendo assim, é feita a 

agregação, que pode partir para o somatório de valores, ou a média destes (COSTA; 

BELDERRAIN, 2009; INFANTE, 2015). 

Para a pesquisa foi utilizada a agregação para os enfermeiros de cada uma das UPAs e 

para o sistema de forma total, e utilizou-se o processo de média para determinar o valor da 

opinião para cada subcritério. 

Foram avaliados os subcritérios presentes nos critérios Orientações, Facilidade de 

Avaliação e Facilidade de Uso, sendo aplicado com cinco enfermeiros de cada unidade. Sendo 

assim, é possível observar os resultados no questionário na Tabela 1 e Quadro 12. 
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Tabela 1 - Dados Questionário Enfermeiros 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS UPA SUL 
UPA 

PAJUÇARA 

UPA 

POTENGI 

UPA 

ESPERANÇA 

UPAs 

TOTAL 

Orientação para 

atendimentos 

Adulto 5,00 4,80 4,80 5,00 4,90 

Rural 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Pediátrico 2,60 4,40 4,60 4,80 4,10 

Idoso 4,80 4,60 4,80 4,40 4,65 

Gestante 3,20 3,60 3,80 3,80 3,60 

Deficientes 3,80 3,20 4,40 4,40 3,95 

Agressivos 4,20 2,80 3,60 4,40 3,75 

Alcoólicos 4,00 3,00 3,60 4,40 3,75 

Atendimento Telefônico 1,80 1,40 1,00 1,00 1,30 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 3,40 3,20 3,60 3,60 3,45 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5,00 5,00 4,80 4,80 4,90 

Escala de Dor 4,60 4,40 4,40 4,80 4,55 

Medicamentos 4,40 4,60 4,60 4,60 4,55 

Alergias 4,80 5,00 5,00 5,00 4,95 

Avalição Física 4,20 4,20 4,60 4,60 4,40 

Avaliação Mental 4,00 4,20 4,40 5,00 4,40 

Sinais vitais 5,00 4,80 5,00 5,00 4,95 

Retriagem 4,80 4,20 4,80 4,80 4,65 

Facilidade de 

Uso 

Uso de 5 níveis 3,40 3,40 3,80 4,00 3,65 

Uso de escala de cores 4,60 4,40 4,80 4,80 4,65 

Tempo máximo de espera 3,60 3,40 4,40 3,60 3,75 

Tempo máximo de triagem 4,00 3,60 4,40 3,60 3,90 

Tempo máximo de atendimento 4,20 4,00 4,60 4,40 4,30 

Triagem total (5 níveis) 2,00 2,60 2,60 3,20 2,60 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 5,00 4,40 4,40 3,80 4,40 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 4,00 4,00 4,20 3,80 4,00 

Uso de Computador e Software 4,80 4,20 4,60 4,80 4,60 

Fonte: Criação Própria (2019) 

É possível observar a partir da Tabela 1, as diferentes linhas de pensamento das UPAs 

de forma individual e de forma integrada, permitindo uma avaliação em diversos cenários de 

atuação. 

Além disso, foi observado a opinião dos enfermeiros nos subcritérios retirados pelos 

tomadores de decisão para obter maiores informações, e sustentar suas exclusões ou ainda 

indicar a necessidade de inclusão no sistema. 

Resumindo os dados obtidos pelos questionários com relação a sua relevância podemos 

ver os subcritérios considerados mais importantes de acordo com a vivencia dos profissionais 

que realizam a triagem (Quadro 12). 
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Quadro 12 - Dados Enfermeiros (Grau de Relevância e Facilidade) 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS UPA SUL 
UPA 

PAJUÇARA 
UPA POTENGI 

UPA 

ESPERANÇA 
UPAs TOTAL 

Orientação para 

atendimentos 

Adulto Essencial Essencial Essencial Essencial Essencial 

Rural Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante 

Pediátrico Relevante Essencial Essencial Essencial Essencial 

Idoso Essencial Essencial Essencial Essencial Essencial 

Gestante Muito relevante Muito relevante Muito relevante Muito relevante Muito relevante 

Deficientes Muito relevante Muito relevante Essencial Essencial Muito relevante 

Agressivos Essencial Relevante Muito relevante Essencial Muito relevante 

Alcoólicos Muito relevante Relevante Muito relevante Essencial Muito relevante 

Atendimento Telefônico Pouco relevante Pouco relevante Irrelevante Irrelevante Pouco relevante 

Atendimento Enfermeiros 

em Casos simples 
Muito relevante Muito relevante Muito relevante Muito relevante Muito relevante 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Escala de Dor Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Medicamentos Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Alergias Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Avaliação Física Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Avaliação Mental Muito facilitador Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Sinais vitais Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Retriagem Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Facilidade de 

Uso 

Uso de 5 níveis Muito facilitador Muito facilitador Muito facilitador Muito facilitador Muito facilitador 

Uso de escala de cores Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Tempo máximo de espera Muito facilitador Muito facilitador Excepcional Muito facilitador Muito facilitador 

Tempo máximo de 

triagem 
Muito facilitador Muito facilitador Excepcional Muito facilitador Muito facilitador 

Tempo máximo de 

atendimento 
Excepcional Muito facilitador Excepcional Excepcional Excepcional 

Triagem total (5 níveis) Pouco facilitador Facilitador Facilitador Muito facilitador Facilitador 

Triagem parcial (2 + 3 

níveis) 
Excepcional Excepcional Excepcional Muito facilitador Excepcional 

Atendimento Enfermeiros 

em Casos simples 
Muito facilitador Muito facilitador Excepcional Muito facilitador Muito facilitador 

Uso de Computador e 

Software 
Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional Excepcional 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.4. ANÁLISE DO ESPECIALISTA 

Uma das etapas mais relevantes para aplicação da análise de decisão multicritério é a 

avaliação dos critérios.  

Para esta pesquisa foi escolhida a metodologia de análise com especialistas, esta que 

utiliza um ou mais especialista da área estudada, que conheça todas as alternativas aplicadas, e 

que possa dessa forma ser capaz de avaliar as relações entre os critérios, subcritérios e 

alternativas. 
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Para facilitar a valoração por parte do especialista foi criado uma tabela contento as 

informações sobre o que cada uma das alternativas apresenta de acordo com os subcritérios 

(Quadro 13). 

Quadro 13 - Relação alternativa x subcritério 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 1 1 1 1 1 

Pediátrico 1 1 0,5 1 0 

Idoso 1 0 0,5 0 0 

Gestante 1 0,5 0 1 0 

Deficientes 0 0,5 0,5 0 0 

Agressivos 1 0 0,5 0 0 

Alcoólicos 0 0 0,5 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 1 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 1 1 1 1 1 

Escala de Dor 1 1 1 0 1 

Medicamentos 0 1 0 0 0 

Alergias 0 1 0 0 0 

Avaliação Física 1 1 0 0 0 

Avaliação Mental 1 0 0 0 0 

Sinais vitais 0,5 0 0 0 1 

Retriagem 1 1 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 1 1 1 1 1 

Tempo máximo de espera 1 1 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 1 1 0 0 0 

Tempo máximo de atendimento 1 1 1 0 1 

Triagem total (5 níveis) 1 0 1 0 1 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 1 0 1 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 1 

Uso de Computador e Software 0 0,5 1 0 1 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 1 1 1 1 1 

Necessidade de computador 0 1 1 0 1 

Uso de software especifico 0 0 1 0 1 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Esse quadro foi utilizado pelo especialista para auxiliar no momento de avaliação dos 

critérios. 

Para o Quadro 13 é importante saber que: 

 1  Representa possui; 

 0  Representa não possui; 

 0,5  Representa possui poucas citações. 

Partindo desse ponto, foi aplicado junto ao especialista (com auxílio da Tabela 1, 

Quadro 12 e Quadro 13) um questionário (APÊNDICE C) onde ela avaliou o qual bom um 
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subcritério, pertencente a um critério, é frente a uma alternativa, tendo em vista a opinião dos 

enfermeiros da unidade; em outras palavras, ele analisou o quão bom um subcritério é dentro 

da alternativa. 

No questionário foi utilizado uma escala Likert de cinco pontos, partindo do péssimo 

ao excelente, como foi explicado nas etapas da pesquisa. Por fim foi feito um processo de 

agregação, para determinar o valor final de cada critério com relação a cada alternativa. 

 ANÁLISE ESPECIALISTA UPA CIDADE SATÉLITE 

A Tabela 2 apresenta os valores dados pelo especialista para a unidade de Cidade 

Satélite tendo como base os protocolos e a opinião dos enfermeiros da unidade. E a Tabela 3 

apresenta o resultado do processo de agregação para esta unidade. 

Tabela 2 - Análise Especialista UPA Cidade Satélite 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 5 5 5 5 5 

Pediátrico 4 4 3 4 0 

Idoso 5 0 1 0 0 

Gestante 5 2 0 5 0 

Deficientes 0 2 2 0 0 

Agressivos 5 0 1 0 0 

Alcoólicos 0 0 2 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5 5 5 5 5 

Escala de Dor 5 5 5 0 5 

Medicamentos 0 5 0 0 0 

Alergias 0 5 0 0 0 

Avaliação Física 4 4 0 0 0 

Avaliação Mental 3 0 0 0 0 

Sinais vitais 2 0 0 0 5 

Re-triagem 5 5 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 5 5 5 5 5 

Tempo máximo de espera 4 4 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 0 0 4 4 4 

Tempo máximo de atendimento 5 5 5 0 5 

Triagem total (5 níveis) 2 0 2 0 2 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 4 0 4 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 4 

Uso de Computador e Software 0 2 5 0 5 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 5 5 5 5 5 

Necessidade de computador 0 3 3 0 3 

Uso de software especifico 0 0 4 0 4 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Tabela 3 - Agregação UPA Cidade Satélite 

 ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 24 13 14 14 10 

Facilidade de Avaliação 24 29 10 5 15 

Facilidade de Uso 16 20 21 13 25 

Facilidade de Implementação 5 8 12 5 12 

Fonte: Criação Própria (2019) 

 ANÁLISE ESPECIALISTA UPA PAJUÇARA 

A Tabela 4 apresenta os valores dados pelo especialista para a unidade de Pajuçara 

tendo como base os protocolos e a opinião dos enfermeiros da unidade. E a Tabela 5 apresenta 

o resultado do processo de agregação para esta unidade. 

Tabela 4 - Análise Especialista UPA Pajuçara 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 5 5 5 5 5 

Pediátrico 5 5 1 5 0 

Idoso 5 0 1 0 0 

Gestante 5 2 0 5 0 

Deficientes 0 2 2 0 0 

Agressivos 5 0 3 0 0 

Alcoólicos 0 0 3 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5 5 5 5 5 

Escala de Dor 5 5 5 0 5 

Medicamentos 0 5 0 0 0 

Alergias 0 5 0 0 0 

Avaliação Física 4 4 0 0 0 

Avaliação Mental 4 0 0 0 0 

Sinais vitais 1 0 0 0 5 

Re-triagem 5 5 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 5 5 5 5 5 

Tempo máximo de espera 4 4 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 0 0 4 4 4 

Tempo máximo de atendimento 4 4 4 0 4 

Triagem total (5 níveis) 3 0 3 0 3 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 4 0 4 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 4 

Uso de Computador e Software 0 2 5 0 5 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 5 5 5 5 5 

Necessidade de computador 0 3 3 0 3 

Uso de software especifico 0 0 4 0 4 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Tabela 5 - Agregação UPA Pajuçara 

 ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 25 14 15 15 10 

Facilidade de Avaliação 24 29 10 5 15 

Facilidade de Uso 16 19 21 13 25 

Facilidade de Implementação 5 8 12 5 12 

Fonte: Criação Própria (2019) 

 ANÁLISE ESPECIALISTA UPA POTENGI  

A Tabela 6 apresenta os valores dados pelo especialista para a unidade de Potengi 

tendo como base os protocolos e a opinião dos enfermeiros da unidade. E a Tabela 7 apresenta 

o resultado do processo de agregação para esta unidade. 

Tabela 6 - Análise Especialista UPA Potengi 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 5 5 5 5 5 

Pediátrico 5 5 1 5 0 

Idoso 5 0 1 0 0 

Gestante 5 2 0 5 0 

Deficientes 0 1 1 0 0 

Agressivos 5 0 2 0 0 

Alcoólicos 0 0 2 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5 5 5 5 5 

Escala de Dor 5 5 5 0 5 

Medicamentos 0 5 0 0 0 

Alergias 0 5 0 0 0 

Avaliação Física 4 4 0 0 0 

Avaliação Mental 4 0 0 0 0 

Sinais vitais 1 0 0 0 5 

Re-triagem 5 5 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 5 5 5 5 5 

Tempo máximo de espera 5 5 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 0 0 5 5 5 

Tempo máximo de atendimento 5 5 5 0 5 

Triagem total (5 níveis) 3 0 3 0 3 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 4 0 4 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Uso de Computador e Software 0 2 5 0 5 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 5 5 5 5 5 

Necessidade de computador 0 3 3 0 3 

Uso de software especifico 0 0 4 0 4 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Tabela 7 - Agregação UPA Potengi 

 ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 25 13 12 15 10 

Facilidade de Avaliação 24 29 10 5 15 

Facilidade de Uso 18 21 23 14 28 

Facilidade de Implementação 5 8 12 5 12 

Fonte: Criação Própria (2019) 

 ANÁLISE ESPECIALISTA UPA CIDADE DA ESPERANÇA 

A Tabela 8 apresenta os valores dados pelo especialista para a unidade de Cidade da 

Esperança tendo como base os protocolos e a opinião dos enfermeiros da unidade. E a Tabela 

9 apresenta o resultado do processo de agregação para esta unidade. 

Tabela 8 - Análise Especialista UPA Cidade Da Esperança 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 5 5 5 5 5 

Pediátrico 5 5 1 5 0 

Idoso 5 0 1 0 0 

Gestante 5 3 0 5 0 

Deficientes 0 1 1 0 0 

Agressivos 5 0 2 0 0 

Alcoólicos 0 0 2 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5 5 5 5 5 

Escala de Dor 5 5 5 0 5 

Medicamentos 0 5 0 0 0 

Alergias 0 5 0 0 0 

Avaliação Física 4 4 0 0 0 

Avaliação Mental 4 0 0 0 0 

Sinais vitais 1 0 0 0 5 

Re-triagem 5 5 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 5 5 5 5 5 

Tempo máximo de espera 4 4 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 0 0 4 4 4 

Tempo máximo de atendimento 5 5 5 0 5 

Triagem total (5 níveis) 4 0 4 0 4 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 4 0 4 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 4 

Uso de Computador e Software 0 2 5 0 5 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 5 5 5 5 5 

Necessidade de computador 0 3 3 0 3 

Uso de software especifico 0 0 4 0 4 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Tabela 9 - Agregação UPA Cidade Da Esperança 

 ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 25 14 12 15 10 

Facilidade de Avaliação 24 29 10 5 15 

Facilidade de Uso 18 20 23 13 27 

Facilidade de Implementação 5 8 12 5 12 

Fonte: Criação Própria (2019) 

 ANÁLISE ESPECIALISTA UPAs TOTAL 

A Tabela 10 apresenta os valores dados pelo especialista para total as unidades das 

UPAs tendo como base os protocolos e a opinião dos enfermeiros. E a Tabela 11 apresenta o 

resultado do processo de agregação. 

Tabela 10 - Análise Especialista UPAs Total 

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 

Adulto 5 5 5 5 5 

Pediátrico 5 5 1 5 0 

Idoso 5 0 1 0 0 

Gestante 5 3 0 5 0 

Deficientes 0 2 2 0 0 

Agressivos 5 0 2 0 0 

Alcoólicos 0 0 2 0 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 5 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico 5 5 5 5 5 

Escala de Dor 5 5 5 0 5 

Medicamentos 0 5 0 0 0 

Alergias 0 5 0 0 0 

Avaliação Física 4 4 0 0 0 

Avaliação Mental 4 0 0 0 0 

Sinais vitais 1 0 0 0 5 

Re-triagem 5 5 0 0 0 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores 5 5 5 5 5 

Tempo máximo de espera 4 4 0 0 0 

Tempo máximo de triagem 0 0 4 4 4 

Tempo máximo de atendimento 5 5 5 0 5 

Triagem total (5 níveis) 3 0 3 0 3 

Triagem parcial (2 + 3 níveis) 0 4 0 4 0 

Atendimento Enfermeiros em Casos simples 0 0 0 0 4 

Uso de Computador e Software 0 2 5 0 5 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários 5 5 5 5 5 

Necessidade de computador 0 3 3 0 3 

Uso de software especifico 0 0 4 0 4 

Fonte: Criação Própria (2019) 



78 

 

Tabela 11 - Agregação UPAs Total 

 ATS CTAS MTS ESI SET 

Orientações 25 15 13 15 10 

Facilidade de Avaliação 24 29 10 5 15 

Facilidade de Uso 17 20 22 13 26 

Facilidade de Implementação 5 8 12 5 12 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.5. APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com a criação da matriz (Tabela 3, Tabela 5, Tabela 7, Tabela 9 e Tabela 11), que 

limita o espaço de pesos para cada uma das situações é possível iniciar a aplicação no software 

FITradeoff, que em um primeiro momento solicitará a ordem de preferência do decisor com 

relação aos critérios, seguido de uma análise para a remoção de alternativas dominadas. 

5.5.1. UPA CIDADE SATÉLITE 

No processo de elicitação dos critérios, o decisor escolheu: Facilidade de Uso > 

Facilidade de Implementação > Orientações > Facilidade de Avaliação.  

Nesse caso, apenas pelo processo de elicitação dos critérios, o FITradeoff já conseguiu 

eliminar todas as outras alternativas, gerando a solução. 

Sendo assim, considerando apenas a unidade da UPA de Cidade Satélite, a alternativa 

mais adequada é a 5, o Sistema Español de Triaje (SET). 

É possível observar na Tabela 12, os valores referentes aos limites da solução 

encontrada, além do ‘K’ (relativo ao peso) para cada um dos critérios do problema. Mais ainda, 

na Figuras 25 tem-se a representação gráfica desses mesmos valores de espaço de peso e limites. 

Tabela 12 - Solução Final UPA Cidade Satélite 

 K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

Maximum 

Value 

SET 1 0 0 0 1 

 

 K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
 

Maximum Limit 1 0,5 0,333333 0,25 

Minimum Limit 0,25 0 0 0 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Figura 24 - Limites dos Pesos (UPA Cidade Satélite) 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.5.2. UPA PAJUÇARA 

No processo de elicitação dos critérios, o decisor escolheu: Facilidade de Avaliação > 

Facilidade de Uso > Facilidade de Implementação > Orientações.  

A partir desse processo, foram excluídas três alternativas de solução, restando como 

soluções possíveis apenas as alternativas CTAS e SET, como observado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Possíveis Soluções UPA Pajuçara 

 K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade 

de Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações) 

Maximum 

Value 

CTAS 1 0 0 0 1 

SET 0,3333 0,3333 0,3333 0 0,8056 

      

 K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade 

de Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações)  

Maximum Limit 1 0,5 0,333333 0,25  

Minimum Limit 0,25 0 0 0  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Na Tabela 13 encontramos os valores dos limites e pesos para as possíveis soluções na 

UPA Pajuçara após o processo de elicitação dos critérios, o qual gera uma redução do espaço 

de pesos.  

Analisando o gráfico (Figura 25) apresentado pelo FITradeoff, o decisor não se julgou 

capaz de tomar a decisão embasado apenas em seus conhecimentos e experiência, optando por 

seguir o processo do software.  
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Figura 25 - Gráfico de Barras UPA Pajuçara 

  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Sendo assim, o decisor respondeu o total de três questões, onde foram apresentadas duas 

consequências para o decisor, e este deve escolher entre a consequência A, consequência B, 

Indiferente ou Não sabe responder. 

Teve-se como última pergunta uma comparação entre: C1 (Facilidade de Avaliação) < 

C2 (Facilidade de Uso), onde o decisor optou por ser indiferente (Figura 26). 

Figura 26 - Questão 3 UPA Pajuçara 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Por fim foi dada como solução, considerando apenas a unidade da UPA Pajuçara, a 

alternativa 5, o Sistema Español de Triaje (SET). 

Na Tabela 14, observasse os valore finais referentes ao peso dos critérios e os limites da 

solução, este que estão graficamente expostos na Figura 27.  
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Tabela 14 - Solução Final UPA Pajuçara 

 K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações) 

Maximum 

Value 

SET 0,3077 0,2692 0,2692 0,1538 0,6667 

      

 K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 
K(Orientações)  

Maximum Limit 0,375839 0,328859 0,269231 0,241379  

Minimum Limit 0,275862 0,241379 0,173913 0,107383  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Figura 27 - Limites dos Pesos (UPA Pajuçara) 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.5.3. UPA POTENGI 

No processo de elicitação dos critérios, o decisor escolheu: Facilidade de Uso > 

Orientações > Facilidade de Implementação > Facilidade de Avaliação.  

A partir desse processo, foram dominadas três alternativas, restando como soluções 

possíveis apenas as alternativas ATS e SET, como observado na Tabela 15. 

Nesta mesma tabela observamos os valores de pesos e limites mínimos e máximos 

para cada uma das duas opções de solução. 

Tabela 15 - Possíveis Soluções UPA Potengi 

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

Maximum 

Value 

ATS 0,5 0,5 0 0 0,6429 

SET 1 0 0 0 1 

      

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
 

Maximum Limit 1 0,5 0,333333 0,25  

Minimum Limit 0,25 0 0 0  

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Para uma melhor comparação entre as duas opções, é possível analisar o gráfico 

(Figura 28). 

Figura 28 - Gráfico de Barras UPA Potengi 

  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Como o decisor não se sentiu seguro para escolher entre as duas possíveis soluções, 

seguiu-se com o FITradeoff, onde o decisor respondeu apenas uma questão comparando C1 

(Facilidade de Uso) < C4 (Facilidade de Avaliação), onde o decisor preferiu a situação ‘B’ 

(Figura 29). 

Figura 29 - Questão 1 UPA Potengi 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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A solução encontrada pelo FITradeoff, considerando apenas as informações da unidade 

UPA Potengi, foi a alternativa 5, o Sistema Español de Triaje (SET), coincidindo com o 

resultado apresentados na avaliação da UPA Pajuçara e UPA Cidade Satélite (Tabela 16). 

Na Tabela 16 encontra-se os dados de pesos e limites, e na Figura 30 tem-se o gráfico 

relativos a estes dados. 

Tabela 16 - Solução Final UPA Potengi 

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
Maximum Value 

SET 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6833 

      

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
 

Maximum Limit 0,533333333 0,363636364 0,285714286 0,25  

Minimum Limit 0,25 0,2 0,125 0,066666667  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Figura 30 - Limites dos Pesos (UPA Potengi) 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.5.4. UPA CIDADE DA ESPERANÇA 

No processo de elicitação dos critérios, o decisor escolheu: Orientações > Facilidade 

de Avaliação > Facilidade de Implementação > Facilidade de Uso.  

A partir desse processo, foram excluídas três alternativas de solução, como observado 

na Tabela 17. 

Como é possível perceber a partir da Tabela 17, restaram apenas duas alternativas 

possíveis, o ATS e o SET, sendo possível ver os valores dos pesos e limites para essas duas 

possibilidades. 
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Tabela 17 - Possíveis Soluções UPA Cidade da Esperança 

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

Maximum 

Value 

ATS 0,5 0,5 0 0 0,6429 

SET 1 0 0 0 1 

      

 K(Facilidade de 

Uso) 
K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
 

Maximum Limit 1 0,5 0,333333 0,25  

Minimum Limit 0,25 0 0 0  

Fonte: Criação Própria (2019) 

Além disso, na Figura 31 tem-se, por meio de gráfico, uma comparação entre essas 

duas possibilidades de soluções, dando ao decisor a possibilidade de avaliar e decidir por si 

próprio a solução final. 

Figura 31 - Gráfico de Barras UPA Cidade da Esperança 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

O decisor não se sentiu confortável a tomar a decisão final, continuando com uso do 

software, sendo assim o decisor respondeu um total de cinco questões, tendo como 

questionamento final a situação de comparação entre C1 (Orientações) < C2 (Facilidade de 

Avaliação, onde o decisor optou pela consequência A (Figura 32). 
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Figura 32 - Questão 5 UPA Cidade da Esperança 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

No final, tem-se por solução, considerando apenas a unidade da UPA Cidade da 

Esperança, a alternativa 1 (Tabela 18), o Australian Triage Scale (ATS). Vale ressaltar que esta 

unidade teve como resposta um protocolo diferente das outras unidades das UPAs. 

Nas Figura 33, é possível observar de forma gráfica os dados apresentados na Tabela 

18, os quais se referem aos pesos e limites da solução final. 

Tabela 18 - Solução Final UPA Cidade da Esperança 

  K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade 

de Uso) 

Maximum 

Value 

ATS 0,5333 0,2667 0,1333 0,0667 0,7683 

            

  K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade 

de Uso)   

Maximum Limit 0,533333333 0,324324324 0,260869565 0,230769231   

Minimum Limit 0,307692308 0,2 0,125 0,066666667   

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Figura 33 - Limites dos Pesos (UPA Cidade da Esperança) 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

5.5.5. UPAs TOTAL 

Com o fim da aplicação do FITradeoff nas UPAs de forma separada, foi possível 

observar que não existiu uma solução comum a todas as unidades, sendo assim, se tornou 

necessária aplicação de um modelo com os dados integrados, essa que será chamada de UPAs 

Total. 

Esses dados são os mesmos dados utilizados nas UPAs de forma separada, para isso 

foi feito um processo de agregação total, unificando assim a opinião dos enfermeiros e do 

especialista, e para o processo de aplicação sendo usando um tomada de decisão em grupo, os  

diretores das quatro unidades se reuniram para a aplicação do software. 

No processo de elicitação dos critérios, os decisores escolheram: Orientações > 

Facilidade de Uso > Facilidade de Implementação > Facilidade de Avaliação.  

A partir desse processo, duas alternativas foram dominadas e excluídas das possíveis 

soluções, restando assim os protocolos ATS, MTS e SET, como observado na Tabela 19. 

Tabela 19 - Possíveis Soluções UPAs Total 

 K(Orientações) 
K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

Maximum 

Value 

ATS 1 0 0 0 1 

MTS 0,3684 0,3158 0,3158 0 0,6316 

SET 0,3333 0,3333 0,3333 0 0,6667 

      

 K(Orientações) 
K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 
 

Maximum Limit 1 0,5 0,333333 0,25  

Minimum Limit 0,25 0 0 0  

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Partindo dessas três possíveis soluções, o FITradeoff apresentou o gráfico (Figura 34), 

com o intuito de facilitar a avalição dos decisores finais, onde eles analisaram e decidiram não 

ter confiança suficiente para decidir entre as três possíveis soluções. 

Figura 34 - Gráfico de Barras UPAs Total 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Seguindo com o processo de aplicação, os decisores responderam um total de sete 

questionamentos com a pergunta final comparando C1 (Orientações) < C2 (Facilidade de Uso), 

e tendo como resposta dada pelo grupo de decisores a consequência ‘B’ (Figura 35). 

Figura 35 - Questão 7 UPAs Total 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 
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Por fim a melhor solução encontrada considerando todas as quatro unidades das UPAs 

na cidade de Natal, foi a alternativa 5, o Sistema Español de Triaje (SET). Essa solução pode 

ser melhor observada na Tabela 20, onde se demostra os dados dos pesos e limites da solução. 

Além disso, na Figura 36, pode-se observar estes mesmos valores de forma gráfica, 

facilitando sua compreensão. 

Tabela 20 - Solução Final UPAs Total 

  K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação) 

Maximum 

Value 

SET 0,3058 0,2676 0,2389 0,1877 0,5847 

            

  K(Orientações) 

K(Facilidade de 

Uso) 

K(Facilidade de 

Implementação) 

K(Facilidade de 

Avaliação)   

Maximum Limit 0,338697 0,282014 0,238908 0,187713   

Minimum Limit 0,305802 0,261427 0,216222 0,169889   

Fonte: Criação Própria (2019) 

Figura 36 - Limites dos Pesos (UPAs Total) 

 

Fonte: Criação Própria (2019) 

Por fim é possível concluir que a solução mais adequada para as Unidades de Pronto 

Atendimento de Natal é o protocolo de triagem espanhol, o Sistema Español de Triaje (SET), 

que se destacou entre as aplicações, sendo resultado final em três das quatro UPAs quando 

aplicado separadamente, e sendo selecionado na aplicação conjunta. 

O SET se sobressaiu dos demais protocolos, como sendo o mais bem classificado nos 

critérios Facilidade de Uso e Facilidade de Implementação, pontos que foram considerados 

muito relevante pelos decisores finais. Além disso, no critério Orientações possui uma boa 

avaliação, sendo possível se igualar a outros protocolos.  

Sendo assim, o SET é o protocolo mais aconselhado para aplicação e implementação 

nas UPAs de Natal-RN.  
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Brasil possui um sistema de saúde conhecido por possuir uma cobertura total 

assegurada pelo governo, desde sua rede de atendimentos básicos até os serviços de urgência e 

emergência. Esse tipo de sistema exige um alto índice de investimentos financeiros na área para 

que possa se manter eficaz e eficiente para a população. Com o grande crescimento da 

população brasileira, os custos relativos a saúde crescem paralelamente a esse aumento 

demográfico, entretanto, os investimentos na área não acompanham os mesmos, gerando um 

déficit do sistema de saúde como um todo, que geram uma superlotação dos sistemas 

(AMORIM, 2016; DURÃES, 2018). 

Quando falamos em saúde brasileira, um dos setores mais sensíveis é o de atendimento 

de urgências e emergências, onde encontramos as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 

sistema esse marcado pela superlotação e por muitas vezes assumir o posto dos atendimentos 

das unidades básicas. Um ponto comum a todos os serviços de saúde é o processo de triagem, 

esse que consiste em avaliar o nível de gravidade do paciente, determinando a urgência no seu 

atendimento (DURÃES, 2018; MACHADO; SALVADOR; O’DWYER, 2011). 

No mundo existem diversos modelos de protocolos de triagem, entretanto, apenas 

cinco são estruturados e bem aceitos no meio médico de acordo com a literatura. São estes: 

Australasian Triage Scale (ATS), Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), Manchester 

Triage System (MTS), Emergency Severity Index (ESI) e Sistema Español de Triaje (SET) 

(SOUZA, 2009). 

Atualmente nas UPAs de Natal no Rio Grande do Norte (RN), não se conta com um 

sistema de triagem estruturado e determinado a ser aplicado em todas as unidades, o que gera 

uma diferença no atendimento e que pode ocasionar erros de classificação. Sendo assim, surge 

o questionamento, como escolher o protocolo mais adequado para as UPAs de Natal? 

Logo, cabe ao gestor das unidades de saúde determinar o protocolo a ser 

implementado, entretanto esse serviço muitas vezes é complexo e exige muita responsabilidade 

e conhecimento do gestor. Dessa forma, existem diversas ferramentas capazes de auxiliar o 

tomador de decisão, e uma das mais conhecidas são os métodos multicritério (MCDA), que 

auxiliam na análise de alternativas, baseada em critérios conflitantes (ALMEIDA, 2013; 

GOMES; GOMES, 2014). 

Frente a essa situação, esse estudo analisou as Unidades de Pronto Atendimento da 

cidade de Natal-RN, e determinou qual o protocolo de triagem mais adequado para as unidades, 

para isso, se utilizou do método multicritério conhecido como FITradeoff. Com o intuito de 
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determinar o protocolo mais adequado para as UPAs de Natal, foram preestabelecidos nessa 

pesquisa alguns objetivos, os quais de modo geral foram alcançados.  

O primeiro objetivo específico da pesquisa alcançado foi a determinação dos 

protocolos a serem avaliados, nessa etapa se utilizando de uma vasta pesquisa bibliográfica para 

determinar os protocolos mais conhecidos e disseminados de acordo com a literatura, chegando 

ao fim um total de cinco protocolos estruturados e conceituados, como citado anteriormente 

(ATS, CTAS, MTS, ESI e SET). 

Em seguida, se determinou as principais características de cada um desses protocolos, 

isso com o propósito de conhecer os sistemas de triagem em si, mas também para conhecer as 

diferenças que existem entre eles, sendo assim, capaz de determinar os melhores pontos em 

cada um deles. 

A seleção do método multicritério foi o objetivo seguinte, nessa etapa foram avaliados 

os métodos MCDA mais utilizados na literatura, de acordo com a revisão apresentada no 

capítulo cinco desse estudo, ao observar que estes não se apresentavam como melhor escolha 

para aplicação, foi analisado outras opções, chegando ao método FITradeoff, este que se destaca 

por ser um método flexível e interativo, que exige um esforço cognitivo muito menor que os 

métodos mais tradicionais. 

O objetivo seguinte foi a aplicação do método FITradeoff, nessa etapa podemos 

subdividi-lo em quatro: primeiramente a obtenção dos dados, a análise dos enfermeiros, a 

análise do especialista e a aplicação do software. 

Na obtenção dos dados se tem a definição da problemática, que para o estudo foi 

problemática de seleção, ou seja, escolher o protocolo mais adequado dentre uma série de 

alternativas. Outro ponto é a seleção das alternativas, que consiste basicamente nos cinco 

protocolos mais conhecidos, os quais foram determinados anteriormente. E por fim a seleção 

dos critérios de avaliação, que para este estudo foram divididos em 4 critérios e vinte nove 

subcritérios, passando pelo processo de validação junto aos decisores, se finalizou esta etapa 

com quatro critérios e vinte e sete subcritérios. 

Na etapa de análise dos enfermeiros, consistiu em uma pesquisa de opinião sobre a 

relevâncias dos subcritérios no dia-a-dia de um enfermeiro da UPA, para isso se utilizou um 

questionário (Apêndice B) para determinar suas opiniões, agregando-as por UPAs e de forma 

integral. Foram entrevistados cinco enfermeiros de cada unidade, selecionando aqueles que 

possuíam maior experiência no processo de triagem. 

A análise dos especialistas, é uma etapa essencial para o FITradeoff, já que estes 

valores determinam o espaço de pesos de cada um dos critérios. Nessa etapa, o especialista 
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avaliou o quão bom é cada subcritério frente a um critério em determinada alternativa, ou seja, 

ele avaliou o quão bom é aquele subcritério dentro daquela alternativa, tudo isso levando em 

conta a opinião dos enfermeiros sobre a importância de cada subcritério. Para isso se utilizou 

um questionário (Apêndice C), e foi feita a agregação para cada UPA e para um modelo total. 

E finalmente se tem a aplicação do software, onde se aplicou todos os dados obtidos 

anteriormente, organizados em uma planilha do Excel disponibilizada pelo próprio sistema do 

FITradeoff. O software foi aplicado junto aos diretores, sendo auxiliados para quaisquer 

dúvidas junto ao redator desta pesquisa. 

Com a aplicação feita, foi possível atingir o último objetivo específico, determinar o 

protocolo mais adequado, ou seja, atingir o objetivo geral deste estudo. Nesse caso, se aplicou 

o software de forma individual com cada um dos diretores, encontrando uma solução para cada 

uma das unidades, entretanto ao final desse processo, observou-se soluções diferentes, sendo 

necessária uma aplicação unificada, onde se teve como protocolo mais adequado para aplicação 

nas UPAs de Natal-RN o Sistema Español de Triaje (SET). 

O SET se destacou por ser um protocolo muito bem classificado nos critérios 

facilidade de uso e facilidade de implementação, além de um valor intermediário para o critério 

orientações, dessa forma se relacionando positivamente com as preferências apresentadas pelos 

decisores. 

Durante essa pesquisa foram encontrados alguns percalços que dificultaram a coleta 

de dados e aplicação do método. Primeiramente é importante falar sobre a demora de tramitação 

dos processos na secretária de saúde, que chegam a demorar até 40 dias para liberação da 

documentação necessária para visita, entretanto essa dificuldade já era esperada e até certo 

ponto programada. 

Além disso, o fato de a pesquisa ser feita em quatro unidades distintas e dos 

enfermeiros trabalharem em escala de 12/36, ou seja, trabalham doze horas e folgam trinta e 

seis horas, dificultava uma continuidade no acompanhamento, mais ainda de não haverem 

descansos, restringindo as entrevistas a momentos menos movimentados nas unidades. Sem 

contar com folgas e férias não esperadas que atrasaram a coleta. 

Outro ponto, foi a limitação de pesquisas sobre os protocolos de triagem, havendo, de 

modo geral, apenas pesquisas que retratavam os protocolos, mas não abordavam sua criação e 

desenvolvimento.  

Entretanto, todos estes obstáculos não impediram a realização da pesquisa, que atingiu 

seus objetivos propostos, selecionando não apenas o protocolo SET, mas abrindo portas para 

outros estudos futuros. 
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Com a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo desta pesquisa, sejam eles 

sobre os protocolos e métodos MCDA, até o dia-a-dia de uma UPA e da aplicação do processo 

de triagem, se chegou à conclusão que mais além do que selecionar o protocolo mais adequado 

para as unidades, talvez seja o desenvolvimento de um protocolo único, baseados nas premissas 

do protocolo mais adequado, determinado por esse estudo, mas que contenha características 

especificamente criadas para o atendimento de uma UPA. 

Os protocolos, de forma geral, são criados para os atendimentos de emergência num 

ambiente hospitalar, onde se tem acesso a todos os tipos de médicos especialistas e 

equipamentos, diferentemente das UPAs que possuem limitações médicas e estruturais. 

Além disso, se abre a possibilidade de estudos voltados para a existência de urgências 

múltiplas, como por exemplo um acidente com muitas vítimas, já que as UPAs são limitadas 

também com relação aos leitos hospitalares. 

Mais ainda, a partir da elaboração de um novo protocolo de triagem, será possível 

desenvolver um software especifico, que auxiliara na integração do sistema das UPAs, 

proporcionando uma maior comunicação e interação entre as unidades. 

Além disso, foi observado junto a pesquisa, a necessidade de treinamentos continuo e 

no desenvolvimento de uma cultura organizacional que dê a devida importância ao processo de 

triagem, criando um ambiente acolhedor a essa prática e que compreenda a real significância 

de uma avaliação adequado para cada paciente.  

Relativo a esta pesquisa, espera-se que o novo protocolo possa ser implementado nas 

unidades e que este traga não apenas uma padronização no serviço de triagem, mas uma 

melhoria significativa no atendimento de forma geral, reduzindo os transtornos causadas pela 

superlotação do sistema. 

No âmbito acadêmico, esta pesquisa se mostrou de forma a enriquecer o conteúdo do 

MCDA na universidade, além de incentivar aos próximos acadêmicos a trabalharem com esta 

ferramenta tão eficiente, além disso espera-se a aprovação de publicação em periódico 

qualificado, confirmando assim, a relevância desse estudo, não apenas regionalmente, como 

mundialmente. 

Por fim, conclui-se que a pesquisa atingiu seus objetivos, específicos e geral, e além 

disso, abriu portas para outros estudos, referentes a um protocolo novo e um software, mais 

ainda, agregou academicamente e a sociedade de forma geral, proporcionando um atendimento 

mais eficiente e eficaz, possibilitando a redução da superlotação. 
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APÊNDICE A – DADOS REVISÃO 

Nº AUTOR JORNAL/REVISTA PAÍS 
TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
PROBLEMÁTICA 

DEFINIÇÃO 

PROBLEMÁTICA 

DEFINIÇÃO 

CRITÉRIO 
MÉTODO 

1 Tarimcilar, 1991 Socioecon Plann Sci EUA Outros Ranking Decisores 
Literatura e 

Especialistas 
AHP 

2 Sinuany-stern, 1995 Location Science Israel Gerenciamento Escolha Decisão em grupo Decisão em grupo AHP 

3 Dolan, 2005 Health Expectations EUA Cuidados saúde Escolha 
Decisão em grupo 

e Especialistas 
Literatura AHP 

4 Baltussen, 2006 
Cost Effectiveness and Resource 

Allocation 
Holanda Recursos Classificação Decisores Decisores 

WHO-

ESCOLHA 

5 Singh, 2006 
BMC Medical Informatics and 

Decision Making 
EUA Gerenciamento Classificação Decisores Decisores AHP 

6 Agnes, 2007 US Oncology Hungria Recursos Ranking Literatura Literatura FUZZY 

7 Doerner, 2007 
European Journal od Operational 

Research 
Senegal Localização Escolha Literatura Literatura P-ACO 

8 Goetghebeur, 2008 BMC Health Services Research Canada Gerenciamento Classificação Literatura Literatura EVIDEM 

9 Jehu-appiah, 2008 

International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research 

Gana Cuidados saúde Ranking Decisores Interview 
WHO-

ESCOLHA 

10 Kuzma, 2008 Risk Analysis EUA Gerenciamento Classificação Literatura 
Decisão em grupo 

e Literatura 
IOA 

11 Sustersic2009 
Journal of International Medical 

Research 
Eslováquia Cuidados saúde Classificação Especialistas Literatura HMADM 

12 
DursunM.aErtugrulKarsa

k, 2010 
World Academy of Science Turquia Meio Ambiente Ranking 

Decisão em grupo 

e Especialistas 
Decisão em grupo FUZZY 

13 Goetghebeur, 2010 
Cost Effectiveness and Resource 

Allocation 
Canada Cuidados saúde Classificação Literatura 

Questionários com 

especialistas 
EVIDEM 

14 Danner, 2011 
Internacional Journal of Technology in 

Health Care 
Alemanha Cuidados saúde Ranking Decisores Decisão em grupo AHP 

15 Dursun, 2011 
World Academy of Science, 

Engineering and Technology 
Turquia Meio Ambiente Ranking 

Decisão em grupo 

e Especialistas 
Literatura FUZZY 

16 Dursun, 2011a 
Resources, Conservation and 

Recycling 
Turquia Meio Ambiente Escolha 

Literatura e 

Especialistas 

Literatura e 

Especialistas 
FUZZY 

17 Lee, 2011 Journal of Medical Systems Coreia do Sul Gerenciamento Ranking Decisão em grupo Decisão em grupo AHP 

18 Padma, 2011 Expert Systems with Applications Índia Outros Ranking Especialistas Literatura FUZZY 

19 Tony, 2011 BMC Health Services Research Canada Cuidados saúde Escolha Decisores Literatura EVIDEM 
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20 Defechereux, 2012 BMC Health Services Research Noruega Outros Classificação Literatura Especialistas FUZZY 

21 Mirelman, 2012 Value in Health 

Brasil, Nepal, 

Noruega, Ugea e 

Cuba 

Outros Ranking Literatura 
Questionários com 

especialistas 
FUZZY  

22 Hummel, 2013 
Applied Health Economics e Health 

Policy 
Holea Cuidados saúde Escolha Decisores 

Literatura e 

Decisores 
AHP 

23 Isoke, 2013 Water e Environment Journal Ugea Meio Ambiente Classificação Interview Interview AHP 

24 Liu, 2013 Waste Management China Meio Ambiente Ranking Literatura Especialistas VIKOR 

25 Lu, 2013 Decision Support Systems Taiwan Recursos Escolha 
Interview e 

Especialistas 
Literatura VIKOR 

26 Ozkan, 2013 Waste Management & Research Turquia Meio Ambiente Ranking Literatura Literatura 
ANP e 

ELECTRE III 

27 Diaz-Ledezma, 2014 
Clinical Orthopaedics e related 

Research 
EUA Cuidados saúde Ranking Literatura Literatura AHP 

28 Liu, 2014 Waste Gerenciamento China Meio Ambiente Escolha Literatura Especialistas 
ITL-

MULTIMOORA 

29 Oddershede, 2014 
Internacional Journal of Computers 

Communications & Control 
Chile Recursos Ranking Decisores Literatura OPENET 

30 Reddy, 2014 Public Health Reino Unido Cuidados saúde Ranking 
Decisão em grupo 

e Especialistas 
Decisão em grupo AHP 

31 Stromme, 2014 Developing World Biothics Noruega Cuidados saúde Ranking Literatura Literatura FUZZY 

32 Til, 2014 
Cost Effectiveness e Resource 

Allocation 
Holea Recursos Ranking Literatura 

Questionários com 

especialistas 
EVIDEM 

33 Venhorst, 2014 
Cost Effectiveness e Resource 

Allocation 
Holea Cuidados saúde Classificação Decisão em grupo Especialistas Delphi 

34 Ahmadi, 2015 
International journal of medical 

informatics  
Malásia  Recursos Classificação Literatura 

Questionários com 

especialistas 
ANP  

35 Cabrera-Barona, 2015 
International Journal of Health 

Geographics 
Equador Outros Classificação Literatura Literatura AHP 

36 Dehe, 2015 Expert Systems with Applications Reino Unido Localização Escolha Literatura Decisores AHP 

37 Diaby, 2015 Appl Health Econ Health Policy Canada Gerenciamento Ranking Decisores Decisores WHO 

38 Graaf, 2015 BioMed Research International Holea Cuidados saúde Ranking 
Decisão em grupo 

e Especialistas 

Decisão em grupo 

e Literatura 
SMAA-O 

39 Kulak, 2015 Applied Soft Computing Turquia Recursos Escolha Decisão em grupo Decisão em grupo FUZZY 

40 Kuruoglu, 2015 
BMC Medical Informatics e Decision 

Making 
Peru Outros Escolha Decisão em grupo 

Literatura e 

Especialistas 
AHP 
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41 Paolucci, 2015 Health Policy e Planning China Cuidados saúde Ranking Decisores Decisores DCE 

42 Ritrovato, 2015 Value in Health Itália Cuidados saúde Escolha Literatura Literatura AHP 

43 Wahlster, 2015 Health Research Policy e Systems Alemanha Outros Classificação Literatura 
Questionários com 

especialistas 
EVIDEM 

44 Carnero, 2016 Shock e Vibration Portugal Recursos Escolha Literatura Literatura FAHP 

45 Carnero, 2016ª 
Medical Informatics e Decision 

Making 
Espanha Recursos Escolha Literatura 

Decisão em grupo 

e Literatura 
MACBETH 

46 Delice, 2016 
Applied Mathematics & Information 

Sciences 
Turquia Outros Ranking Literatura Especialistas FUZZY GRA 

47 Diaby, 2016 
Expert Ver Pharmacoecon Outcomes 

Res. 
USA Recursos Escolha Decisão em grupo Decisão em grupo ELICIT 

48 Gomez, 2016 ScienceDirect Portugal Recursos Escolha Literatura Decisão em grupo MACBETH 

49 Hongoh, 2016 
International Journal of Environmental 

Research e Public Health 
Canada Cuidados saúde Ranking 

Decisão em grupo 

e Decisores 

Decisão em grupo 

e Literatura 

PROMETHEE 

II 

50 Hussain, 2016 
Journal of Health Organization e 

Gerenciamento 
Abu Dhabi Meio Ambiente Ranking Literatura Literatura AHP 

51 Hussain, 2016ª 
Business Process Gerenciamento 

Journal 

Emirados 

Árabes  
Cuidados saúde Escolha Especialistas 

Literatura e 

Especialistas 
AHP 

52 Kalhor, 2016 Journal of Biology e Today's World Iran Meio Ambiente Escolha Especialistas Especialistas TOPSIS 

53 Kim, 2016 
Technological Forecasting & Social 

Change 
Coreia do Sul Cuidados saúde Ranking Especialistas Especialistas AHP 

54 Lu, 2016 
International Journal of Environmental 

Research e Public Health 
China Meio Ambiente Escolha Literatura Especialistas ITI-TOPSIS 

55 Mahfoud, 2016 American Journal of Applied Sciences Marrocos Recursos Ranking Especialistas Especialistas PROMETHEE 

56 Merola, 2016 
 International Journal of Business e 

Systems Research 
Itália Recursos Ranking 

Decisão em grupo 

e Literatura 
Literatura AHP 

57 Mohamadi, 2016 Shiraz E-Med J Irã Cuidados saúde Escolha 
Literatura e 

Especialistas 

Decisão em grupo 

e Literatura 
SAW 

58 Nilashi, 2016 
Technological Forecasting & Social 

Change 
Malásia  Recursos Classificação Literatura Literatura ANP  

59 Rebolledo, 2016 
Journal of Environmental 

Gerenciamento 
Espanha Meio Ambiente Classificação Literatura Literatura AHP 

60 Shafii, 2016 Osong Public Health Res Perspect Irã Outros Ranking Literatura 
Literatura e 

interview 
TOPSIS 

61 Wagner, 2016 PharmacoEconomics Canada Cuidados saúde Ranking Decisores Literatura EVIDEM 

62 Wang, 2016 Computers & Industrial Engineering China Outros Ranking 
Decisão em grupo 

e Decisores 

Literatura e 

Especialistas 
IVIF-COPRAS 
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63 Carnero, 2017 Sustainability Espanha Recursos Escolha Literatura Decisão em grupo MACBETH 

64 Hancerliogullari, 2017 
BMC Medical Informatics e Decision 

Making 
Reino Unido Recursos Ranking Decisores 

Questionários com 

especialistas 
TOPSIS 

65 Hillerman, 2017 Journal of Computational Science Brasil Gerenciamento Ranking 
Decisão em grupo 

e Literatura 
Literatura AHP 

66 Wagner, 2017 BMC Cancer 
France, Itália e 

Espanha 
Cuidados saúde Ranking Literatura Literatura FUZZY 

  



103 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ENFERMEIROS 

ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO NA ÁREA DA SAÚDE: SELEÇÃO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM MAIS 

ADEQUADO PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE NATAL-RN. 
       

Unidade que trabalha:        UPA Potengi (    )                UPA Pajuçara (    )              UPA Esperança (    )                  UPA Sul (    ) 

       

  
1 2 3 4 5 

Quão relevante é um protocolo que possui orientações sobre 

atendimentos de: 
Irrelevante 

Pouco 

Relevante 
Relevante 

Muito 

Relevante 
Essencial 

Orientação para 

atendimentos 

Rural           

Pediátrico           

Idoso           

Gestante           

Deficientes           

Agressivos           

Alcoólicos           

Atendimentos Telefônico           

Atendimento de Enfermeiros em Casos 

simples 
          

       
 

 
1 2 3 4 5 

Quão facilitador é para a avalição no momento de classificar o 

paciente: 

Não 

Facilitador 

Pouco 

Facilitador 
Facilitador 

Muito 

facilitador 
Excepcional 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico           

Escala de Dor           

Medicamentos           

Alergias           

Avaliação Física           

Avaliação Mental           

Sinais vitais           

Re-triagem           

       
 

 
1 2 3 4 5 

Quão facilitador é para o uso no momento de classificar o 

paciente: 

Não 

Facilitador 

Pouco 

Facilitador 
Facilitador 

Muito 

facilitador 
Excepcional 

Facilidade de Uso 

Uso de 5 níveis           

Uso de escala de cores           

Tempo máximo de espera           

Tempo máximo de triagem           

Tempo máximo de atendimento           

Triagem total (5 níveis)           

Triagem parcial (2 + 3 níveis)           

Atendimento dos Enfermeiros em Casos 

simples   
        

Uso de Computador e Software           
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ESPECIALISTA 

ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO NA ÁREA DA SAÚDE: SELEÇÃO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM MAIS 

ADEQUADO PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE NATAL-RN. 
       

PROTOCOLO: 

       

  1 2 3 4 5 

Quão bom é este protocolo com relação as seguintes orientações? Péssimo Pouco Bom Bom Muito Bom Excelente 

Orientações 

Adulto           

Pediátrico           

Idoso           

Gestante           

Deficientes           

Agressivos           

Alcoólicos           

Atendimento Enfermeiros Casos simples           
       
 

 1 2 3 4 5 

Quão bom é este protocolo com relação as seguintes avaliações? Péssimo Pouco Bom Bom Muito Bom Excelente 

Facilidade de 

Avaliação 

Histórico           

Escala de Dor           

Medicamentos           

Alergias           

Avaliação Física           

Avaliação Mental           

Sinais vitais           

Re-triagem           
       
 

 1 2 3 4 5 

Quão bom é este protocolo com relação as seguintes características 

de uso? 
Péssimo Pouco Bom Bom Muito Bom Excelente 

Facilidade de Uso 

Uso de escala de cores           

Tempo máximo de espera           

Tempo máximo de triagem           

Tempo máximo de atendimento           

Triagem total (5 níveis)           

Triagem parcial (2 + 3 níveis)           

Atendimento Enfermeiros Casos simples           

Uso de Computador e Software           
       

  1 2 3 4 5 

Quão bom é este protocolo com relação as seguintes facilidades de 

implementação? 
Péssimo Pouco Bom Bom Muito Bom Excelente 

Facilidade de 

Implementação 

Treinamento de funcionários           

Necessidade de computador           

Uso de software especifico           

 

 


