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Assistência Clínica na Urgência em  

debate na Reunião Aberta do Serviço 

A Reunião Aberta do Serviço de Urgência da Unida-

de Local de Saúde (ULS) do Nordeste contou, em 

2017, com a participação de colaboradores da ULS 

Nordeste e também de profissionais de outras insti-

tuições de saúde como oradores. 

Durante o debate os palestrantes deram a conhecer 

o trabalho desenvolvido em várias áreas relaciona-

das com os Serviços de Urgência, Emergência e Cui-

dados Intensivos, abordando as Vias Verdes de Sép-

sis, de AVC, de Trauma e a Coronária, as Emergên-

cias Hemorrágicas, a Emergência Intra-Hospitalar, 

bem como a estabilização da criança na sala de 

emergência, quedas em idosos e os determinantes 

da competência emocional de profissionais em saú-

de na abordagem do doente crítico. 

Neste evento participaram profissionais de saúde, 

docentes e alunos da área da Saúde, que encheram 

o Auditório Paulo Quintela, em Bragança. 

 
Na sessão de abertura do evento marcaram presença elementos do Conselho de Administração da ULS 

Nordeste, designadamente o Presidente, Dr. Carlos Vaz, a Diretora Clínica para os Cuidados Hospitalares, 

Dr.ª Eugénia Madureira, o Enfermeiro Diretor, Enf.º Urbano Rodrigues, o Diretor do Serviço de Urgência 

Médico – Cirúrgica, Dr. Tiago Loza, e o Enfermeiro responsável do Departamento de Urgência, Emergência 

e Cuidados Intensivos, Enf.º Norberto Silva. 
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Vias Verdes do Serviço de Urgência  

Médico-Cirúrgica de Bragança 

O primeiro painel de intervenções sobre as Vias Ver-

des de Sépsis, de AVC, de Trauma e Coronária foi 

moderado pelo Diretor do Departamento de Urgên-

cia, Emergência e Cuidados Intensivos da ULS Nor-

deste, Dr. Domingos Fernandes. 

As Vias Verdes têm como objetivo identificar focos 

suspeitos de infeção à entrada na rede de Serviços 

de Saúde (Urgência) no momento da triagem do 

utente, favorecendo uma atuação precoce e especi-

alizada.  
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Via Verde de Sépsis 

A intervenção sobre a Via Verde de Sépsis, a funcio-

nar nos quatro Serviços de Urgência da ULS Nordes-

te, esteve a cargo do Enf.º Pedro Fernandes, do Ser-

viço de Urgência Médico-Cirúrgico de Bragança. 

Esta Via Verde pretende reduzir a mortalidade por 

infeção e também reduzir o número de dias de in-

ternamento, bem como a necessidade de cuidados 

intensivos ou diferenciados.  

O profissional de saúde apresentou a casuística da 

Via Verde da Sépsis no Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgico da Unidade Hospitalar de Bragança, com 

dados desde Junho de 2010, altura em que foi im-

plementada, até 31 de outubro de 2017. 

Neste período foram registadas um total de 364 ati-

vações, das quais 153 para homens (42%) e 211 para 

mulheres (58%), sendo a média de idades dos uten-

tes de 62 anos. 

O estudo apresentado revela ainda um maior nume-

ro de ativações coincidentes com os meses mais 

frios e simultaneamente mais quentes. 

A tosse com dispneia ou dor pleurítica foram os si-

nais que mais levantaram suspeita de infeção, 

84,9%. 

Em relação ao ponto de partida suspeito, o foro res-

piratório representou 61%, o urinário 26,1%, o ab-

dominal 9,3% e os restantes apenas 3,7%. 

A temperatura juntamente com frequência cardíaca 

elevada foram os critérios de inflamação sistémica 

que levaram à ativação do maior número de Vias 

Verdes da Sépsis (82,5%). 

De realçar ainda que a maioria dos doentes necessi-

tou de internamento hospitalar (62,4%), denotando-

se uma relação positiva entre o aumento da idade e 

o aumento do número de dias de internamento. 

Via Verde de AVC 

A apresentação da Via Verde de AVC, a funcionar no 

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Bragança, 

foi efetuada pela Enf.ª Ilda Barreira. 

No caso do AVC, a Via Verde tem como objetivo ob-

ter uma maior rapidez na triagem, com avaliação e 

orientação dos utentes na fase aguda da patologia, 

permitindo o diagnóstico e o tratamento mais ade-

quado dentro do tempo e com a terapêutica mais 

eficaz. 

Nesta reunião foi apresentada a casuística da Via 

Verde de AVC no Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Bragança, desde 
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1 de Janeiro de 2016 até 31 de Maio de 2017, que 

incluiu todos os doentes com AVC isquémico, AVC 

hemorrágico e Acidente Isquémico Transitório admi-

tidos neste período. 

Foram assim estudados 152 doentes, dos quais 

61,8% apresentavam AVC isquémico e 23 % AVC he-

morrágico, sendo a idade média dos utentes de 77,5 

anos. 

Para a totalidade dos utentes foram identificados os 

seguintes fatores de risco: Hipertensão arterial 

(68,4%), dislipidémia (42,8%), diabetes (32,2%), fibri-

lhação auricular (26,3%) e obesidade (15,1). 

 

Via Verde de Trauma 

A Via Verde de Trauma, a funcionar há cinco anos no 

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade 

Hospitalar de Bragança, foi apresentada pela Enf.ª 

Sandra Novo. 

Esta Via Verde tem como principal objetivo melhorar a 

qualidade e eficiência dos cuidados às vítimas de trauma, 

ajudando a diminuir a sua mortalidade e morbilidade.  

Está assente numa estratégia organizada para melho-

rar a abordagem, encaminhamento e tratamento mais 

adequado de doentes graves, planeado e expedito, nas 

fases pré, intra e inter-hospitalar. 

De fevereiro de 2013 a novembro de 2017 a Via Ver-

de do Trauma foi ativada 529 vezes na ULS Nordeste, 

registando-se a prevalência de lesões no crânio e na 

face, na coluna e no tórax. Foram ainda feitas ativa-

ções desta Via Verde na sequência de lesões dos 

membros superiores e inferiores e no abdómen.  
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Via Verde Coronária 

A Via Verde Coronária, recentemente implementada 

nos Serviços de Urgência da ULS Nordeste, foi apre-

sentada pelo Diretor do Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica, Dr. Tiago Loza. 

O tempo é fundamental para garantir o sucesso 

do tratamento nos casos de enfarte agudo do 

miocárdio.   

Através da ativação da Via Verde Coronária, os do-

entes fazem um eletrocardiograma em 10 minutos e 

o tempo máximo para o tratamento de eleição é de 

90 minutos. 

Esta Via Verde é uma das mais complexas, implica 

uma articulação entre vários Serviços na ULS Nor-

deste e também com o Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro, para onde continuarão a 

ser encaminhados os casos mais graves que ne-

cessitem de uma intervenção no Laboratório de 

Hemodinâmica. 

 

Emergências Hemorrágicas 
A comunicação sobre Emergências Hemorrágicas este-

ve a cargo da responsável do Serviço de Imunohemo-

terapia da ULS Nordeste, Dr.ª Anabela Correia. 

Durante a sua apresentação, a responsável clínica 

sublinhou que está comprovado que a implementa-

ção de protocolos de Transfusão Maciça está relaci-

onada com melhores práticas na abordagem do do-

ente, na terapêutica e no uso racional de recursos, 

nomeadamente transfusionais.  

A par da apresentação de algumas definições e de 

parâmetros sobre esta temática, referiu ainda que o 

choque hemorrágico é a principal causa de morte 

evitável nas vítimas de trauma, cerca de 30 a 40%. 
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Emergência Intra-hospitalar: A resposta do  

Serviço de Urgência 

A casuística relativa às equipas de Emergência Intra-

Hospitalar, implementadas em 2013 na ULS Nordes-

te, foi apresentada pelo enfermeiro Norberto Silva, 

responsável do Departamento de Urgência e Emer-

gência da ULS Nordeste. 

Estas equipas podem ser acionadas, em caso de 

emergência dentro dos hospitais, por qualquer cola-

borador da instituição, através do n.º 7777 da rede 

fixa, nas três Unidades Hospitalares que integram a 

ULS Nordeste. 

Durante os quatro anos de funcionamento estas 

equipas foram acionadas 178 vezes (15 em 2013, 34 

em 2014, 61 em 2015, 43 em 2016 e 25 em 2017). 

A alteração súbita da consciência e a paragem cardio-

respiratória foram os motivos que estiveram por de-

trás do maior número de ativações. 
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Abordagem e estabilização da criança  

na sala de emergência 

À tarde, a Reunião Aberta do Serviço de Urgência re-

começou com o painel sobre a “Abordagem e estabi-

lização da criança na sala de emergência”, moderado 

pelo diretor do Serviço de Pediatria da ULS Nordeste, 

Dr. Óscar Vaz. 

Este tema foi abordado por duas oradoras convida-

das, nomeadamente a Dr.ª Marta Grilo, Intensivista 

Pediátrica na Unidade de Cuidados Intensivos Pediá-

tricos do Hospital de S. João, e a Enfermeira Carmo 

Boto, que exerce funções na mesma Unidade. 
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Abordagem e estabilização da criança  

na sala de emergência 

A abordagem e estabilização da criança na sala de 

emergência obedece a critérios específicos e causa 

stress às equipas de profissionais de saúde. Neste 

sentido, a apresentação da Dr.ª Marta Grilo, Intensi-

vista Pediátrica na Unidade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos do Hospital de S. João, foi direcionada 

para os procedimentos a adotar quando surge uma 

criança na sala de emergência. 

Neste sentido, a especialista abordou diversos temas 

relacionados com esta problemática, desde a avalia-

ção primária e ressuscitação, que engloba a via aé-

rea, respiração: oxigenação e ventilação, circulação, 

estado neurológico e a exposição e ambiente, ao tra-

tamento de emergência, passando pela transferência 

e cuidados definitivos, sem esquecer as característi-

cas específicas da criança.  

A intensivista referiu ainda o impacto emocional de 

reanimar uma criança e promoveu a reflexão sobre 

as questões éticas, de comunicação com os pais e de 

“cuidar” da própria equipa de profissionais envolvi-

dos neste tipo de intervenção. 

A mensagem da Dr.ª Marta Grilo foi complementada 

pela enfermeira Carmo Boto, que também exerce 

funções na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátri-

cos do Hospital de S. João. 
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Quedas em idosos: Causas e consequências 
As causas e consequências das quedas em idosos 

atendidos no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 

de Bragança foi o tema apresentado pela enfermeira 

Ilita Preto, a exercer funções neste Serviço. 

A profissional de saúde estudou as quedas em ido-

sos que deram entrada no Serviço de Urgência Mé-

dico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Bragança, 

no primeiro semestre de 2016, com o objetivo de 

identificar as principais causas e sequelas associadas 

às quedas nesta faixa etária. 

Este estudo incluiu 202 idosos, que estiveram receti-

vos a participar, cuja Unidade Hospitalar de referên-

cia é Bragança. Dos idosos abrangidos no estudo, 

40,1% caiu no domicílio.  
 

Determinantes da Competência Emocional de  

Profissionais de Saúde na Abordagem ao Doente Crítico 
O encerramento das apresentações coube ao enfermeiro 

Pedro Rodrigues, a exercer funções no Serviço de Urgên-

cia Médico-Cirúrgica de Bragança, que abordou o tema 

“Determinantes da Competência Emocional de Profissio-

nais em Saúde na Abordagem ao Doente Crítico”. 

O enfermeiro efetuou um estudo que abrangeu 102 

profissionais deste Serviço, com o objetivo de perceber 

a competência emocional do grupo. 

Entre as conclusões destaque para o facto de a 

amostra se revelar emocionalmente competente, 

sendo a automotivação a capacidade que mais con-

tribui para a competência emocional da mesma, se-

guida da empatia, gestão de emoções, autoconsciên-

cia e, por último, da gestão de emoções em grupos. 
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