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MÉDICA DO 
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 

É preciso ser firme, pensar rápico e tomar a melhor cecisão 
no momento, nisto poderá estar a ciferença entre a vica 
e a morte. E é isso que a mécica Paula \eto faz no cia 

a dia. Poce ser 3 equena de estatura, mas é grande o seu 
empenho, cedicação e vontace de ajudar nos momentos 

mais críticos das nossas vicas. Texto GISELA HENRIQUES 

D epois de vários dias ensolarados, as previsões 
para o dia de produção em Coimbra com a 
médica pediatra do INEM Paula Neto não 

eram das melhores. E confirmaram-se: chuva, vento 
e um trânsito demoníaco para sair de Lisboa que nos 
atrasou. Pelo caminho, como apanhámos 'abertas' 
e chuva torrencial, tínhamos a secreta esperança de 
que na cidade dos estudantes, por milagre, o tempo 
estivesse menos mau. São Pedro fez ouvidos moucos 
e por isso os planos de produção que idealizámos pa-
ra aproveitar a bela vista para o Mondego do terraço 
do hotel caíram por terra. Pusemos em ação o plano 
B. E como vão ver o resultado saiu perfeito. Foi um 
dia especial tanto para nós como para Paula Neto, 
que sempre descontraída e bem disposta — mesmo 
tendo chegado de madrugada de um congresso so-
bre emergência médica em Praga — se dispôs a vestir 
a pele de modelo para a nossa produção. 

Ser médica era um sonho de criança? 
Por acaso não, no 9.° ano do liceu até optei por Eco-
nomia em vez de Saúde, mas quando cheguei ao 
12.°, como era boa aluna, foi essa a via que segui. 
A escolha da especialidade é que foi muito pensada. 
Depois de concluir o curso, fazemos um período de 
estágio, onde temos de experimentar as várias áreas, 
aí eu já tinha na ideia seguir pediatria. Mas quando 
fiz o exame de acesso à especialidade não consegui  

entrar e fui para Anestesia. Gostei bastante, mas um 
ano depois consegui entrar em Pediatria e fui para o 
Hospital das Caldas da Rainha. 

Como é que o INEM entra na sua vida? 
Porque gosto dessa parte do doente crítico, da rua, 
das emergências, de resolver as situações no momen-
to. E depois não tenho o perfil ideal para a consulta 
ou investigação, deixo isso para quem tem jeito. Ain-
da estava a meio da especialidade quando decidi fa-
zer um curso de VMER (Viatura Médica de Emer-
gência e Reanimação), e acabei por ficar na área de 
formação porque não há muitos pediatras na área 
de emergência. Depois disso ainda fiz um estágio em 
Madrid em Cuidados Intensivos. 

As ocorrências com crianças deve ser do mais 
complicado que existe... 
Apesar de só 5% das ocorrências envolver crianças, 
são dessas que a maioria dos meus colegas tem medo. 
Eu costumo dizer à malta da formação, para tentar 
desmistificar e simplificar, que em emergências pe-
diátricas só há duas opções: ou acionamos todos os 
meios e chegamos lá e não é nada, pode ser do stresse 
dos pais, ou é uma tragédia... não há meio termo. 
Nos adultos já não é assim, há muitas situações in-
termédias. Um acidente com uma criança é sempre 
mais dramático, mesmo que haja mais 3 ou 4 > 
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Camisa e ¡ean 
Elisabetta Franch 
na Loja das Meia 
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adultos. O próprio impacto que tem no operacional 
é diferente, ver um miúdo a morrer é muito mais 
dramático, apesar de todo o treino e experiência que 
uma pessoa vai tendo. 

E como é que a Paula lida com isso? 
É muito difícil, mas uma pessoa vai ganhando calo, 
digamos assim. Se calhar é mais fácil para mim no 
sentido em que estou também nos Cuidados Inten-
sivos e lá há crianças que morrem... embora seja di-
ferente, porque lá estão internadas, há situações que 
são mais expectáveis que outras. Na rua é sempre 
pior porque habitualmente são coisas inesperadas e 
visualmente muito duras. 

Houve algum caso que a tenha marcado? 
Curiosamente, os piores casos de pediatria apanhei-
-os mais no hospital. Agora, as mentalidades estão 
a mudar um bocadinho, e os pais habituaram-se a 
ligar o 112, mas durante muitos anos... uma criança 
é muito portátil não é? Os piores casos muitas vezes 
entravam pela porta sem avisar. Lembro-me do caso 
de uma miúda que caiu de um cavalo numa festa 
de anos e fez um traumatismo torácico importante. 
Sobreviveu. Foi tratada mas ficou com um mutismo, 
não falava. O trauma foi tão grande que esteve imen-
so tempo sem falar, e os pais aflitos ao lado dela. Foi 
um trabalho imenso a posteriori de que uma pessoa 
quando está a tratar a situação aguda não tem noção. 

DRA. PAULA NETO A SALA DE RX 
Paula Neto nasceu a 27 de fevereiro de 1979, 
em Braga, embora sempre tenha vivido perto 
de Guimarães, na aldeia de São Clemente de 
Sande, e estudado na cidade-berço. Filha de 
uma professora e de um advogado, a carreira 
de medicina surgiu um pouco ao acaso porque 
não era um sonho de criança nem havia tradição 
familiar, esta estava mais direcionada para a 
advocacia, já que os seus cinco irmãos todos 
seguiram a mesma profissão do pai. Muito boa 
aluna, escolheu Coimbra para seguir os estudos 
universitários em Medicina aos 18 anos e de 
lá nunca mais saiu. Casou-se com um colega 
universitário de Engenharia Mecânica 
e hoje têm 2 filhos, de 7 e 4 anos, o Francisco 
e o João Pedro, respetivamente. E médica pediatra 
no INEM mas também no Hospital Pediátrico 
em Coimbra, na Maternidade Bissaya Barreto 
e ainda Coordenadora do Centro de Formação 
do INEM de Coimbra, Coordenadora Nacional 
do TIP (Transporte Inter-hospitalar 
Pediátrico) e Coordenadora Regional 
do Serviço de Helicóptero de Emergência. 

Depois há a parte extremamente difícil, que é quan-
do temos de dizer aos pais que não conseguimos fa-
zer nada. Se já é duro dizer aos filhos que não conse-
guimos recuperar o pai ou a mãe, dizer aos pais que 
o filho não recuperou é muito complicado. 

E teve de o fazer muitas vezes? 
Não, felizmente não, porque as desgraças vão-se 
distribuindo pelas pessoas. Na rua, nunca tive de 
o dizer aos pais. No hospital sim, em situações de 
miúdos com patologias crónicas que acabaram por 
agudizar e falecer. Houve o caso de uma miúda que 
tinha um problema neurológico mas era autónoma, 
só que acabou por ter uma complicação aguda que 
nem era expectável e ficou inconsciente. Nós conse-
guimos mantê-la, mas acabou por falecer já no hos-
pital. Lembro-me muito dela porque era de uma fa-
mília que tinha tido uma filha com paralisia cerebral 
e que tinha falecido, e depois nasceu aquela com um 
problema neurológico mas que acabou por chegar 
aos 6-7 anos mais ou menos bem, só que teve um 
episódio súbito e faleceu. Perder um filho já é muito 
mau, perder dois é impossível... foi muito difícil. 

Este ano esteve em Moçambique... 
Fui chefe de uma missão em Moçambique, 14 dias 
depois do ciclone. Levámos o nosso hospital de cam-
panha, digamos assim, para estabilização inicial do 
doente agudo. Fomos 28 elementos daqui e estive-
mos lá 3 semanas. Fomos colocados junto a um cen-
tro de saúde, a uns 30km do Hospital da Beira. O 
Centro de Saúde teve algum grau de destruição, mas 
ainda tinha alguma capacidade física e nós acabá-
mos por montar o nosso hospital ali ao lado. Como 
já chegámos 14 dias depois, não foi o mesmo embate 
da equipa inicial de 3 elementos que foram fazer a 
avaliação, e não havia água, luz e o nível das águas 
ainda estava muito elevado. 

E em termos humanos? 
São uma gente muito especial, têm uma capacidade 
de resistência que não se vê em mais lado nenhum. 
Acho que foi isso que mais nos marcou. Vimos pes-
soas com ferimentos, lesões, descompensação de 
doenças, porque a dificuldade é o acesso à medica-
ção. Houve muitas situações de trauma que não fo-
ram vistas por ninguém até nós chegarmos lá. Coisas 
que não imaginamos e que cá não era possível. Aqui 
estamos habituados a ter acesso a tudo, eles não têm 
acesso a nada, e por isso tínhamos infeções já com 
bastante tempo que tivemos de resolver. Também 
dávamos apoio ao Centro de Saúde, onde nasciam 
cerca de 10 crianças por dia... não é o que estamos 
habituados aqui. Tínhamos tantas crianças que criá-
mos uma ala mais direcionada para elas que não > 
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estava prevista. Depois também demos muito apoio 
na organização da sala de partos e circuitos, e co-
mo não tinham ambulâncias de socorro, só tinham 
a carcaça sem nada lá dentro, conseguimos equipar 
duas ambulâncias. 

Teve de improvisar muito? 

Sim, uma muleta com um pau para uma senhora 
que precisava de apoio ao caminhar. Tivemos de 
levar um bebé para a Beira e não havia incubado-

 

ra ou oxigénio e improvisámos 
com uns aparelhos que levámos 
para aumentar a concentração 
de oxigénio. Houve um caso 
de um bebé com dificuldades 
respiratórias que estava a fazer 
um pneumotorax... aqui, pa-
ra ter a certeza, tenho acesso a 
aparelhos, lá tinha o estetoscó-
pio, mãos e olhos e tive de meter 
mãos à obra. Depois são doentes 
que não estão habituados a ficar 
internados, voltam para casa, 
mesmo que a gente os queira in-
ternar. Quando dava por eles, já 
tinham ido à sua vida, mas voltavam no dia a seguir. 
Houve um miúdo que foi tratado a uma infeção, mas 
que depois de estar bom foi detetada uma massa no 
pescoço. Arranjámos transporte para ir ao Hospital 
da Beira fazer a biópsia no dia a seguir, mas ele já 
não voltou e não conseguimos descobrir onde vivia. 
Fiquei com esse miúdo na cabeça porque quase de 
certeza tinha algo sério. É uma realidade muito dura 
e nós ficamos com o coração apertado. Impressio-
nou-me muito, são pessoas que não têm nada mas 
cantam, dançam, e se calhar são mais felizes que 
muita gente aqui. 

Por cá, em 2017 teve um ano muito pesado... 

Sim, por causa dos fogos. Se Pedrógão foi mau, ou-
tubro ainda foi pior, e estive destacada nos dois. Nem 
queríamos acreditar, tanta gente morta em Pedrógão 
e depois o inferno de outubro. Andei mais de 500km 
de carro numa noite, para trás e para a frente! 

No meio do fogo? 

Sim, isto aqui ardeu tudo, desde a Lousã até Olivei-
ra do Hospital, Tábua... tivemos muito a sensação 
de impotência porque não conseguíamos ir a todo o 
lado, e muitas vezes a quem verdadeiramente preci-
sava, estava tudo a arder... 

Não teve medo? 

Tive mais em Moçambique, por exemplo, quando 
levávamos um bebé em marcha de emergência nu-

  

ma estrada onde andavam em contramão... Nos fo-
gos, não posso dizer que não me passou pela cabeça, 
porque havia fogos por todo o lado e zonas onde não 
pudemos passar, mas o nosso risco era controlado. 
Aliás, treinamos muito a nossa segurança, porque se 
não conseguimos lá chegar mais ninguém consegue 
ajudar os feridos. Foi pior para a nossa diretora que 
ficou no CODU, porque houve momentos em que 
ela não sabia onde as equipas estavam... 

Tinha de confiar na equipa... 

Claro, isso é fundamental. 

Os seus filhos pedem 
para não ir trabalhar? 

Quando eram mais pequenos, 
pediam, mas porque queriam 
dormir comigo. Agora, já sa-
bem que tenho de ir e até di-
zem na escola que a mãe está 
onde é preciso ajudar meninos. 

Já vieram ter consigo 

para agradecer? 

Sim, houve uma senhora que 
veio ter comigo no Corte Inglés para me agradecer 
ter cuidado do pai. Reconheci o caso quando ela me 
contou as circunstâncias, o senhor era muito idoso 
e doente. Tinha morrido no dia seguinte, mas ela 
agradeceu porque teve noção da gravidade e notou 
que ele saiu a sentir-se mais confortável. É bom rece-
ber estes mimos. 

É a parte boa de ser médica? 

Sim, é perceber que fizemos a diferença, mesmo em 
situações que pouco ou nada se pode fazer. 

É a pediatra dos seus filhos? 

Não, eles tiveram um que me ensinou muito, expli-
cava-me tudo como se eu não fosse médica e gostei 
tanto disso que faço o mesmo quando vejo filhos de 
colegas. É mais difícil ter a cabeça fria quando são 
os nossos. Acontece com todos os médicos. Não fi-
co stressada quando adoecem, só se isso acontecer 
quando não estou por perto. 

Está habituada a controlar a situação... 

Sim, deve ser isso. @ 

Fotografia: Paulo Miguel Martins; Styling: Patrícia Pinto; 
Maquilhagem: Madalena Martins 

A REVISTA ACTIVA AGRADECE AO SAPIENTIA 
SAPIENTIA BOUTIQUE HOTEL AS FACILIDADES CONCEDIDAS 
-;— PARA A REALIZAÇÃO DESTA PRODUÇÃO 

"Gostava de ver o 
`Serviço de Urgência', 
embora os enredos 

não fossem científicos, 
e o 'Dr. House', porque 

tinha situações 
estranhas com as 

quais podia aprender." 
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Camisola e calças, 
Elisabetta Franchi; botu-

 

Pinko, tudo na Loja 
das Meias 




