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Resumo 

COELHO, M. A. Avaliação da implantação de sistema de triagem cirúrgica de 
urgências e emergências em hospital terciário. 2019. 62 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, 
Botucatu, 2019. 
 
Introdução: A classificação não eletiva de cirurgias em emergências e urgências é 

subjetiva e altamente variável entre os cirurgiões. Na tentativa de padronizar essa 
classificação e diminuir a subjetividade, o Grupo de Estudos da Sociedade Mundial 
de Cirurgias de Emergência, baseado na experiência adquirida em catástrofes, 
propôs a classificação para cirurgias de urgência em uma escala de cores que 
pudesse ser mais facilmente reproduzível. Este estudo avaliou a aplicabilidade do 
sistema Timing of Acute Care Surgery (TACS - Classificação para atendimento de 
cirurgias de urgência) em um hospital público terciário de um país em 
desenvolvimento. Métodos: Este foi um estudo longitudinal, ambispectivo, analítico, 

de centro único, de março a agosto de 2016 e 2017. Foram selecionadas quatro 
especialidades cirúrgicas; seus chefes classificaram previamente os seus 
procedimentos cirúrgicos de urgências e emergências de acordo com o sistema 
TACS. Para comparação, emergências foram consideradas como vermelhas e 
laranjas e urgências como amarelas, com tempo ideal para a cirurgia de 1 hora e 6 
horas, respectivamente. Resultados: Os procedimentos não eletivos foram 61% do 

total de cirurgias. Houve predomínio das cores, vermelho, laranja e amarelo. 
Ocorreram várias alterações nas cores de forma ascendente. Não houve diferença 
na relação entre o tempo ideal para a cirurgia e o tempo real para a cirurgia antes e 
depois do sistema TACS. Houve melhora do tempo para cirurgias na cor amarela 
após o sistema TACS. Os horários noturnos e diurnos influenciaram o tempo até a 
cirurgia, com melhores resultados durante as noites. Conclusão: Este é o primeiro 
estudo que utilizou o TACS diariamente. Concluímos que o sistema TACS melhorou 
o tempo de cirurgia para aqueles classificados como amarelos. Planejamos medir 
esses parâmetros novamente após todo o processo de educação pelo qual 
passamos e ver se os resultados seriam diferentes. Outros estudos precisam ser 
feitos em diferentes configurações para testar se o sistema TACS proposto pela 
Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência é superior à nomenclatura subjetiva 
usada em todo o mundo. 
 
Palavras-chave: Triagem; Sistema de classificação; Cirurgias; Urgência e 

Emergência; Serviço de Atendimento Agudo, Critério de Triagem 
 
 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

COELHO, M. A. Evaluation of implantation of emergencies and urgencies 
surgical screening system in tertiary hospital. 2019. 62 f. Thesis (Master) – 

Faculty of Medicine of Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2019. 
 
 

Background: The non-elective classification of surgeries in emergencies and 
urgencies is subjective and highly variable between surgeons. In an attempt to 
standardize this classification and diminish the subjectivity, the World Emergency 
Surgery Study Group, based on the experience gained from catastrophes, proposed 
the classification for emergency surgeries in a colour scale that could be more easily 
reproducible. This study evaluated the applicability of the Timing of Acute Care 
Surgery (TACS) system in a public tertiary hospital in a developing country. Methods: 
This was a longitudinal, ambispective, single-centre study from March to August of 
2016 and 2017. Four surgical specialties were selected; their chiefs previously 
classified all the acute surgical procedures based on TACS. For comparison, 
emergencies were considered as red and orange and urgencies as yellow, with ideal 
time to surgery of 1 hour and 6 hours, respectively. Results: The non-elective 

procedures were 61 % of the total number of surgeries. Red, orange, and yellow 
were predominant. There were several changes in colours in an ascending manner. 
There was no difference in the ratio between ideal time to surgery and actual time to 
surgery before and after the TACS system. There was an improvement of the time to 
surgeries in the yellow colour after the TACS system. Night and day times influenced 
the time to surgery, with better results during nights. Conclusions: This is the first 

study that used the TACS on a daily basis. We concluded that the TACS system 
improved the time to surgery for those classified as yellow. We plan to measure these 
parameters again after all the education process we have been through and see if 
the results would be different. Other studies need to be done in different settings to 
test if the TACS system proposed by the World Society of Emergency Surgery is 
superior to the subjective nomenclature used worldwide. 
 
Keywords: Screening; Classification System; Surgeries; Urgency and Emergency; 
Acute Care Service, Triage Criterion
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

A atenção às urgências reúne muitas fragilidades, pois a descentralização da 

assistência é tênue e a ordenação dos fluxos é incipiente (1). O conhecimento desta 

realidade no meio hospitalar é de suma importância, no sentido de evidenciar a 

necessidade de replanejamento e reestruturação dos serviços de urgência e 

emergência, por meio da triagem. (2) 

 Embora colocado em prática em outros cenários de urgência e emergência 

como nos Pronto – Socorros (PS), não há existência de um consenso estabelecido 

para o sistema de triagem. O Inquérito Nacional Confidencial sobre o Resultado e a 

Morte do Paciente (NCEPOD) classifica as cirurgias como imediatas, urgentes, 

rápidas e eletivas.(3) No âmbito cirúrgico, a classificação das cirurgias em apenas 

duas descrições, urgências e emergências, gera uma grande variedade de interpre-

tações subjetivas e individuais.  

Em serviço público de referência, com grande volume cirúrgico, a 

classificação de urgências e emergências leva a uma hiperindicação de 

emergências, tornando impossível uma programação logística de atendimento das 

cirurgias por parte da equipe do centro cirúrgico. (4) 

São classificadas como cirurgias de emergência, aquelas onde o paciente 

necessita de atenção imediata, pois há risco iminente de vida, como exemplos as 

hemorragias graves, obstrução vesical ou intestinal, ferimentos por arma de fogo ou 

branca, aneurismas rotos, dentre outros. (5) 

As cirurgias de urgência são aquelas em que não há risco de óbito em 

determinado período de tempo, como os cálculos renais, uretrais e infecções agudas 

da vesícula biliar. (5) 

No intuito de padronizar uma linguagem entre as equipes, visando à busca 

de melhorias contínuas com foco na qualidade da assistência prestada, o Grupo de 

Estudos da Sociedade Mundial de Cirurgias de Emergência, utilizando a experiência 

obtida em atendimentos de grandes catástrofes, sugere a substituição de termos 

descritivos para definir prioridades no atendimento, por escalas de tempo, que 

podem ser mais imparcialmente avaliadas e reproduzidas. Propõem a Classificação 

para atendimento de cirurgias de urgência TACS (Timing of Acute Care Surgery 

Classification). O uso do mesmo implica na redução da perda de informação e 

tempo gasto na conferência com outros profissionais de saúde sobre a programação 
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cirúrgica na emergência. (6) 

O sistema de classificação TACS (Figura 1) engloba cinco classificações (6). 

 

Tempo ideal 
para cirurgia 

(iTTS) 

Possíveis cenários 
clínicos (TACS) 

Código 
de cores 

Observações 

Cirurgia 
Imediata 

Hemorragia intensa Vermelho 
Intervenção cirúrgica 

imediata, ressuscitação, 
laparotomia 

Dentro de 01 
hora 

Hérnia encarcerada, 
perfuração de vísceras, 

peritonites difusas, infecção 
dos tecidos moles 

acompanhadas de sepse 

Laranja 

Intervenção cirúrgica o mais 
breve possível, porém após 

ressuscitação 
(dentro de 1 a 2 horas). 

 
Administração de antibióticos 
de acordo com diagnósticos – 

sem atrasos. 

Dentro de 06 
horas 

Infecção dos tecidos moles 
(abcesso) não 

acompanhados de sepse 
Amarelo 

Administração de antibióticos 
de acordo com diagnósticos – 

sem atrasos. 

Dentro de 12 
horas 

Apendicites 
(peritonites locais) 

Colecistites 
Verde 

Administração de antibióticos 
de acordo com diagnósticos – 

sem atrasos 

Dentro de 24-
48 horas 

Second look Azul 
Planejamento antecipado. 
Intervenção deve ocorrer 

durante o dia. 

Figura 1. Codificação segundo o TACS (Timing of Acute Care Surgery Classification) adaptado ao 

português. Botucatu, SP, Brasil, 2019. Fonte: Kluger et al.,2013 
(6) 

 

A literatura carece de evidências para estabelecer o tempo ideal para cada 

cirurgia de emergência. Definições de tempo ideal para cirurgia (ideal time to surgery 

– iTTS) e tempo real para cirurgia (actual time to surgery – aTTS), devem ser 

estabelecidas para embasar ações de melhoria da qualidade. O tempo real para 

cirurgia (aTTS) pode ser comparado ao tempo ideal, baseado na opinião de 

especialistas, consistentes com dados da literatura (iTTS). A relação aTTS/iTTS 

reflete a eficiência e deve ser usada para medir a qualidade. Uma relação ≤1 indica 

comprometimento com os padrões previamente estabelecidos, e uma relação > 1 

significa atraso no atendimento da cirurgia. (6) 



16 

No entanto, a criação desse sistema de classificação foi baseada em 

experiências de grandes catástrofes, o que não representa a rotina do fluxo cirúrgico 

contínuo, havendo necessidade de teste e colocação em prática nos grandes 

centros e unidades hospitalares.(6) 

A adoção de um sistema de classificação de cores na triagem, aliada a razão 

ATTS/ITTS facilita a criação de protocolos estratégicos relacionados ao horário 

cirúrgico adequado, além de ser um indicador para a melhoria da qualidade em 

saúde, atendendo a demanda cirúrgica em tempo hábil, redirecionando os 

atendimentos, ordenando o fluxo, afim de uma atenção eficiente e humanizada. (6) 

Destarte, considerando nosso cenário de atuação com grande demanda 

cirúrgica de urgências e emergências, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

aplicabilidade do Sistema TACS (Timing of Acute Care Surgery Classification) no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), um hospital 

público terciário de um país em desenvolvimento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Após a implantação do sistema de triagem de cores para os procedimentos 

cirúrgicos recomendados pela Sociedade Mundial de Cirurgias de Emergência, hou-

ve predomínio das cores vermelho, laranja e amarelo. As cores verde e azul, na rea-

lidade do nosso hospital público, terciário, com grande volume de emergências não 

foram atendidas e um novo sistema de agendamento para atender esses casos foi 

criado, ajustando a sugestão do sistema TACS ao nosso perfil. 

Entre as especialidades, recorrentes trocas de cores inerentes aos procedi-

mentos cirúrgicos foram observadas, com predomínio das cores amarelo e laranja.  

A cor amarela esteve adequada ao limite de seis horas a todo o momento e, 

após a implantação do sistema, o tempo de atendimento melhorou ainda mais. 

Consideramos vantajosa a implantação do sistema TACS de cores, em 

relação à nomenclatura subjetiva anteriormente utilizada, com a necessidade de 

adaptação para classificação em apenas 3 cores: vermelho, laranja e amarelo. A 

educação continuada e checagem das indicações de cirurgias principalmente 

laranjas que passaram a ocorrer após estes resultados deve diminuir a 

hiperindicação desta classificação. 

Esse é o primeiro estudo, implantado fora do contexto de catástrofes, que 

colocou em prática a escala de cores da Sociedade Mundial de Cirurgias de 

Emergência. Pretendemos medir novamente esses parâmetros após todo o 

processo de educação pelo qual passamos e ver se os resultados seriam diferentes 

Outros estudos precisam ser feitos em outras realidades para que se comprove sua 

superioridade em relação à nomenclatura subjetiva de urgência e emergência.
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