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O Editorial desta edição da LIFESAVING é escrito em circunstâncias especiais, sob medidas
de contingência pandémica, sem precedentes no último século, e que todos lembraremos
nas próximas gerações.
A 31 de Dezembro de 2019, a China anunciou ao Mundo que combatia um vírus novo de
grande transmissibilidade mas de letalidade inferior à de outros anteriores, e cujo
epicentro se encontrava na província de Wuham. O vírus SARS-COV 2 foi assim apresentado ao Mundo, bem como o nome da doença que causava - COVID-19, e apesar de ter sido
garantido que a situação estava controlada na China, em muito pouco tempo o vírus
atingiu todos os Continentes, levando à declaração de pandemia a 11 de março de 2020,
gerando um estado de emergência global, na maior parte dos Países.
Pois esta situação surpreendeu tudo e todos, alterando todas as nossas rotinas, obrigando
ao confinamento em casa da maior parte da população, ao distanciamento social que nos
altera o modo de ser, e nos ensina a valorizar pequenas coisas entretanto negligenciadas.
Também recebemos gratuitamente a lição de que não estávamos preparados para
tamanha necessidade de reestruturação dos serviços de saúde, execução de testes de
diagnóstico em massa, e capacitação de recursos materiais e humanos. Defendemo-nos
com a melhor organização possível, separando doentes, agilizando circuitos, e aprimorando abordagens, procurando ter sempre presentes as medidas de proteção individual, que
nos protegem e mantêm na luta e defendem as nossas famílias.
É uma realidade sem precedentes para todos nós, que nos surpreende e desgasta, que
por momentos nos baralha levando-nos por vezes a questionar se vivenciamos factos
reais, um interminável pesadelo ou apenas um filme catastrófico moderno da Netflix.
Depois resta-nos a resignação perante a realidade que o Mundo enfrenta, sob o jugo de
uma ameaça global e silenciosa, que esperamos que termine o mais rapidamente
possível, para nos restituir o que mais próximo houver da nossa vida normal.
Mesmo perante esta realidade, o Corpo Editorial da LIFESAVING não deixou de cumprir o
seu dever, preparando esta edição em circunstâncias adversas, mas ainda assim recheada
de bons artigos, de grande relevância e pertinência, e cuja leitura recomendamos.
Agradecemos por isso também a todos os Colaboradores da Edição, pelo esforço no
encaminhamento dos artigos.
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Errata LIFESAVING 15:
•

O nome do Dr. Dénis Pizhin, por lapso, não se encontrou inserido na lista
de Co-Editores.

•

Omissão acidental dos nomes dos EDITORES, nas respectivas páginas das
rubricas: André Villarreal, na rubrica temas em revisão; Dénis Pizhin no
Hot topic; Cláudia Calado e Nuno Ribeiro, na Rubrica pediátrica; Isabel
Rodrigues no Minuto VMER; e ficaram omissos. E o Editor Alírio Gouveia
(da rubrica Fármaco Revisitado) foi indicado indevidamente como Editor
da Rubrica do Nós Por cá – Estatística (da qual são Editores André Abílio
Rodrigues e Solange Mega).

Nesta Edição n. 16 da LIFESAVING apresentamos a
quinta SEPARATA CIENTÌFICA, composta por uma
seleção de 7 artigos submetidos a Revisão de Pares.
Aguardaremos pelo submissão de novos artigos, que
poderão ser encaminhados ao email da Revista
newsletterlifesaving@gmail.com
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ARTIGO DE REVISÃO

ABORDAGEM PERANTE PARAGEM CARDIORESPIRATÓRIA
EM DOENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19
CARDIORESPIRATORY ARREST MANAGEMENT IN PATIENTS
WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 INFECTION
Catarina Monteiro1, Inês Portela1, Miguel Jacob1, Noélia Carrillo-Alfonso1, Ana Rita Clara 2

1 Interno de Formação Especifica de Anestesiologia, Centro Hospitalar Universitário do Algarve; Médico da VMER de Faro e Albufeira.
2 Especialista de Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro; Médica da VMER de Faro e Albufeira; Médica do SHEM.

RESUMO
As manobras de ressuscitação
cardiopulmonar (RCP) são geradoras
de elevadas cargas de aerossóis,
tendo por isso sofrido atualizações
na abordagem de doentes com
suspeita ou doença por COVID-19.
Este artigo aborda as alterações nos
algoritmos em vigor previamente
existentes, nomeadamente os de
Suporte Básico de Vida (SBV) com
Desfibrilhador Automático Externo
(DAE) e Suporte Avançado de Vida
(SAV) no adulto. Reforça-se o uso
precoce de DAE, já que a desfibrilhação rápida em ritmos compatíveis
está associada a maior sucesso de
restauração da circulação, evitando
medidas de ressuscitação adicionais.
Deverá ser tida em conta a relação
risco benefício nas manobras
invasivas tal como a entubação
orotraqueal. Perante o alto risco de
infeção nestas manobras salienta-se
a necessidade de assegurar a
segurança dos profissionais de saúde.
Palavras-Chave: COVID-19; emergência
pré-hospitalar; paragem cardiorrespiratória;
suporte básico de vida; suporte avançado de
vida.

ABSTRACT
Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
maneuvers generate high aerosol
loads, and have undergone updates
in the approach of patients with
suspected or confirmed coronavirus
disease 2019 (COVID-19). This article
discusses changes in previously
existing algorithms, namely those of
Basic Life Support with External Automatic Defibrillator (AED) and Advanced Life Support in adults. The
early use of AED is reinforced, since
rapid defibrillation at compatible
rhythms is associated with greater
success in restoring circulation,
avoiding additional resuscitation
measures. The risk-benefit ratio in
invasive maneuvers such as orotracheal intubation should be taken into
account. In view of the high risk of
infection in these maneuvers, the
need to ensure the safety of health
professionals is emphasized.
Keywords: COVID-19; prehospital emergency;
cardiorespiratory arrest; basic life suport;
advanced life support.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Após declaração de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e a tomada de medidas
excecionais pelo Governo de Portugal, importa que todos os operacionais envolvidos na prestação de
cuidados de saúde em contexto de
emergência pré-hospitalar adotem
medidas de forma a evitar o contágio
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
(1,2)
Pensa-se que o COVID-19 se propague de maneira semelhante à gripe
sazonal, de pessoa para pessoa
através de contato próximo e
gotículas. Os princípios padrão de
controle de infeção e precauções
contra gotículas são as principais
estratégias de controle e devem ser
seguidos rigorosamente. A transmissão por aerossol também pode
ocorrer. A atenção à higiene das
mãos e à contenção das secreções
respiratórias produzidas pela tosse e
espirros são os pilares do controle
eficaz da infeção. (1,2)
Durante a paragem cardiorespiratória
(PCR), há sempre o risco de os
profissionais de saúde serem
expostos a fluídos corporais, gotículas de saliva e aerossóis do trato
Indice

11

respiratório da vítima, gerados
durante os procedimentos de
manipulação da via aérea, ventilação
e entubação traqueal. (1,2,3,4) Esse
risco é aumentado em caso de
contacto próximo com a vítima, pelo
contrário, será reduzido com o uso
de equipamento de proteção
individual (EPI). Consequentemente,
os membros da equipa de emergência deverão também ser treinados
para colocar e remover EPI com
segurança para evitar a auto-contaminação.
Para proteção dos profissionais do
pré-hospitalar e tendo e conta a
impossibilidade de diagnóstico
COVID-19 antes da observação
médica, considera-se como caso
suspeito pré-hospitalar um doente
que tenha qualquer um dos seguintes sintomas: tosse, dispneia e/
ou febre. Em caso de dúvida, todas as
PCR devem ser consideradas suspeitas. O risco para os profissionais em
contacto com doentes suspeitos de
COVID-19 no pré-hospitalar torna a
situação atual numa situação de
exceção, obrigando a necessária
alteração da sua abordagem. (2)
Durante a pandemia, os princípios
éticos alteram-se: devemos considerar a segurança do doente mas
também do clínico e da população.
(2,5) Os doentes com COVID-19 que
requerem entubação e ventilação
têm taxas de sobrevivência baixas e a
sobrevivência após uma PCR é
substancialmente mais baixa, apesar
de ainda não existirem dados
disponíveis que corroborem esta
informação. (5)
Este artigo de revisão tem como
objetivo a compilação de orientações
específicas para profissionais de
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saúde sobre RCP para doentes com
suspeita ou confirmação de
COVID-19, diminuíndo o risco de
contágio dos profissionais. Não
obstante, estas recomendações
podem sofrer alterações com base no
aumento da experiência no atendimento de doentes com COVID-19,
bem como no efeito do surto nos
serviços de saúde. Portanto, é
importante verificar sempre as
orientações mais recentes.
MATERIAL E MÉTODOS:
O presente artigo de revisão foi
realizado com base nas
recomendações emanadas pela
American Heart Association (AHA),
Conselho Português de Ressuscitação
(CPR), European Airway Management Society (EAMS), European
Resuscitation Council (ERC) e Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os procedimentos em emergência
pré-hospitalar em contexto de
suspeita de COVID-19 devem, por
princípio, limitar-se ao mínimo
indispensável. Esta abordagem deve
ser equacionada tendo em conta não
apenas o benefício hipotético das
manobras de suporte básico e
avançado de vida, mas sobretudo o
risco para os profissionais. (2, 5)
Importa distinguir dois cenários
possíveis, consoante a presença ou
ausência de meio diferenciado no
local.
Ausência de meio diferenciado no
local:
Em primeiro lugar, a equipa deverá
vestir EPI KIT I Básico (touca, óculos
de proteção, máscara FFP2, luvas de
nitrilo com cano longo, luvas de
nitrilo de cano normal, bata imper-

meável, cobre botas de cano alto). A
confirmação da PCR deve realizar-se
avaliando a ausência de sinais de vida
e a ausência de respiração normal,
evitando o contacto com o rosto e a
boca da vítima. Não deve ser
executada a manobra "Ver, Ouvir,
Sentir" (VOS) com a orelha e a face
perto da boca do doente. A presença
de um pulso carotídeo pode ser
avaliada caso o profissional tenha
experiência prévia na sua avaliação.
Em caso de dúvida sobre o diagnóstico, inicie as compressões torácicas
até à chegada da equipa de emergência. Se PCR, o elemento que ainda
não tocou na vítima pede apoio
diferenciado enquanto o outro
elemento coloca óculos nasais no
doente (sem ligar oxigénio), seguidos
de máscara cirúrgica (preferencialmente) ou cobre a boca e nariz com
um pano (se estiver com máscara
facial simples deverá ser colocado
por cima). (1,2,3, 4) Deve-se ligar o
DAE de acordo com protocolo normal
de SBV DAE e seguir as instruções
deste. (3) O uso precoce de um
desfibrilhador aumenta significativamente as probabilidades de sobrevivência da pessoa e não aumenta o
risco de infeção. (2) Após a realização
do pedido de apoio diferenciado,
esse elemento aborda a via aérea,
apenas posicionando a cabeça, e liga
oxigénio (O2) a 6 L/min (se possível).
Devem ser mantidas as manobras de
SBV, com compressões ininterruptas
100 a 120 por minuto. (3) Não deve
ser realizada ventilação manual, pelo
risco inerente de geração de aerossóis. A cada interrupção para análise
de ritmo do DAE, trocar o elemento
nas compressões. Em caso de choque
recomendado, desligar O2 na fonte
antes de aplicar o choque. (2,3) Na
figura 1 encontra-se representado o
algoritmo de SBV-DAE em doente
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Figura 1. Algoritmo de SBV-DAE em doente com suspeita ou infeção por COVID-19.

com suspeita ou infeção de
COVID-19.
Presença de meio diferenciado no
local:
Em zona limpa, receber orientações
da equipa no local. Se necessário
colaborar nas manobras de SAV,
vestir EPI KIT I Básico. Durante as
manobras de suporte básico/
avançado de vida, e até proteção
definitiva da via aérea, não realizar
ventilação. (6) Devem manter-se
compressões ininterruptas 100 a 120
por minuto (exceto no período de
análise e/ou choque). Se a vítima

estiver com oxigenioterapia suplementar usando uma máscara facial,
deixe a máscara na face durante as
compressões torácicas, visto que
pode limitar a propagação do
aerossol. Se não estiver in situ, mas
houver uma disponível, coloque uma
máscara de O2 simples na face da
vítima. À chegada de equipa diferenciada, deve ser evitada a ventilação
por balão e passar imediatamente à
entubação orotraqueal do doente,
com conexão imediata do filtro e
insuflação do cuff antes de iniciar a
ventilação. (2,3) A abordagem
avançada da via aérea deve ser

realizada pelo elemento mais
experiente da equipa e adequadamente protegido, de acordo com um
protocolo de entubação sequencial
rápida que reduza a possibilidade de
criar aerossóis. (6) É aceitável uma
pausa breve nas compressões
torácicas de forma a atingir uma
entubação bem-sucedida de forma
precoce. (1) A confirmação da
entubação traqueal deve ser feita por
expansão torácica e/ou capnografia e
não através da auscultação. Se
entubação falhada: ventilação com
máscara facial a 2 mãos e com a
menor pressão necessária. Recorrer
precocemente a dispositivo supraglótico de segunda geração com
possibilidade de entubação através
do dispositivo. (6) Se não por possível
oxigenar ou ventilar o doente após
proteção definitiva da via aérea o
procedimento recomendado é a
cricotirotomia. (4, 6) Quando a
decisão de prosseguir com a cricotirotomia é tomada, as tentativas de
ventilação pela boca e pelo nariz
devem ser suspensas pelo risco de
aerossolização através da incisão.
Todo o restante algoritmo do SAV
deve ser seguido sem alterações na
sua abordagem. (7) Devem ser
identificadas e tratadas quaisquer
causas reversíveis (como hipoxemia
grave) antes de considerar interromper a RCP. A discussão deve ser
mantida durante todo o evento de
RCP e deve ser planeada de forma
precoce a fase pós-ressuscitação
realizada. (1) Na figura 2 encontra-se
representado o algoritmo de SAV em
doente com suspeita ou infeção de
COVID-19.
PCR em idade pediátrica:
A PCR em idade pediátrica de
etiologia cardíaca menos comum,
sendo mais provável que seja
Indice
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célula sanitária para minimizar
possíveis exposições. A equipa
deverá notificar o hospital de
chegada da suspeita de COVID-19
para que seja tomadas as devidas
precauções. (2)

Figura 2. Algoritmo de SBV-DAE em doente com suspeita ou infeção por COVID-19.

respiratória, tornando as ventilações
cruciais para a sobrevivência da
criança. No entanto, para aqueles
que não são treinados em ressuscitação pediátrica, o mais importante é
agir rapidamente para garantir que
esta receba o tratamento de que
precisa. Qualquer intervenção na via
aérea realizada sem a proteção
correta de EPI sujeitará os profissionais de saúde a um risco significativo
de infeção. Consequentemente,
recomendamos mesmo em PCR
hipóxica presumida, começar com
compressões torácicas. (3,6)
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Recomendações de transporte:
Se possível, as portas traseiras do
veículo de transporte devem ser
abertas e o sistema Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
deve ser ativado durante os procedimentos de geração de aerossóis. Isso
deve ser feito longe do tráfego de
pedestres. O condutor deverá
permanecer isolado da vítima,
estando as portas e janelas de
passagem bem fechadas. Durante o
transporte para o hospital, deve ser
limitado o número de ocupantes na

Recomendações de descontaminação:
Após o contato com o doente, lave
bem as mãos com água e sabão o
mais rápido possível. Recomenda-se
o uso de gel de álcool para as mãos
se não houver água e sabão. Evite
tocar na boca, os olhos ou o nariz, a
menos que tenha limpado recentemente as mãos após contato com o
doente. Após concluir a RCP, descarte
ou limpe todo o equipamento usado
e confirme que não fica nenhum
instrumento usado, como por exemplo, laringoscópio, aspirador, cânula, e
coloque-os nos recipientes apropriados. Todo o material utilizado e
superfícies contaminadas devem ser
desinfetados de acordo com as
normas locais. Deve realizar-se a
desinfeção de todos os dispositivos
médicos reutilizáveis (ex. DAE,
Lifepack) e das superfícies com as
quais o doente esteve em contato
(ex. chão). A desinfeção dos dispositivos, superfícies e chão deve ser
realizada com solução de hipoclorito
de sódio contendo 1000 ppm de
cloro ativo (diluição de 9 porções de
água para 1 porção de lixívia a 10%).
Esta preparação tem a validade de
12h. Em alternativa pode-se usar
álcool a 700 nas superfícies metálicas. (2)
Remova o EPI com segurança para
evitar auto-contaminação e descarte
os sacos de resíduos clínicos de
acordo com as diretrizes locais.
Recomenda-se a utilização de roupa/
fardamento própria exclusivamente
durante a atividade laboral, não
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devendo o mesmo ser utlizado
noutro âmbito (ex. transportes
públicos, viatura pessoal). O mesmo
deverá ser removido/trocado em
caso de suspeita de contaminação ou
sempre que necessário. A lavagem
do fardamento deve ser realizada
com temperaturas entre os 60 a
900C, preferencialmente isolado da
restante roupa. (2,3)

risco versus benefício para a RCP.
Devem ser adotadas práticas para
assegurar os melhores resultados e
minimizar o dano para pacientes com
COVID-19, para doentes não infetados mas com outras comorbilidades
e para os profissionais de saúde que
irão continuar a tratá-los.
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TUBERCULOSE PULMONAR
ABORDAGEM EM CONTEXTO PRÉ-HOSPITALAR
PULMONARY TUBERCULOSIS
PRE-HOSPITAL APPROACH
Andreia Barroso1; Teresa Tomásia Silva2

1 Serviço de Pneumologia - Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Faro.
2 Serviço de Medicina Interna - Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Faro.

RESUMO
A tuberculose é uma doença causada
pelo Mycobacterium tuberculosis,
uma bactéria que se transmite por
via inalatória. Se não forem tomadas
as devidas medidas, o risco de
transmissão de tuberculose em
ambiente pré-hospitalar é elevado,
sendo muito importante a adoção de
estratégias de prevenção do contágio.
A doença caracteriza-se por sintomatologia insidiosa, que frequentemente pode não ser valorizada na
fase inicial da doença. Os sintomas
mais comuns são tosse, inicialmente
seca e posteriormente com expetoração (por vezes hemoptóica),
cansaço, anorexia, emagrecimento,
hipersudorese e febre baixa de
predomínio noturno.
É recomendada a colocação de
máscara cirúrgica em doentes com
suspeita ou diagnóstico confirmado
de tuberculose pulmonar, assim
como o uso de máscaras com filtro
FFP2 por parte dos profissionais de
saúde. Se houver produção de
aerossóis deverá utilizar-se proteção
ocular e bata impermeável.
Através da história clínica, do exame
físico e dos métodos complementares de diagnóstico disponíveis é
possível colher a informação essen-

cial à realização do diagnóstico,
permitindo uma atuação rápida com
a implementação de medidas de
proteção individual que são absolutamente necessárias, para interromper
a propagação da doença.
Palavras-Chave: Tuberculose; Transmissão
pré-hospitalar

ABSTRACT
Tuberculosis is a disease caused by
Mycobacterium tuberculosis, a
bacteria transmitted by inhalation. If
adequate actions are not taken, the
risk of transmission in a prehospitalar
environment is high, which makes
adopting control measures to
prevent its transmission of major
importance.
Patients present symptomatology in
an insidious way, which frequently
leads to a symptom devaluation on
an initial disease phase. The most
common symptoms are cough, initially dry and posteriorly with sputum
(sometimes hemoptoic), fatigue,
anorexia, weight loss, hypersudoresis
and low evening fever.
The use of surgical masks is recommended not only in patients with
pulmonary tuberculosis suspicion but
also in cases of confirmed diagnosis.
FFP2 filter masks should be used by
healthcare professionals. If there is

aerosol production, eye protection
and waterproof coat must be added
to those mentioned before.
Through clinical history, physical
examination and available complementary diagnostic methods it is
possible to gather essential information for the diagnosis, allowing to
take quick action with the implementation of individual protection
measures, in order to interrupt the
disease spread.
Keywords: Tuberculosis; prehospital
transmission

INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB) é uma doença
infeciosa milenar causada pelo
Mycobacterium tuberculosis complex, também denominado de bacilo
de Koch (BK). Apesar de ser uma das
mais antigas doenças documentadas
pela humanidade, e de nos últimos
anos Portugal ter diminuído a taxa de
notificação e de incidência de
tuberculose (atualmente com valores
de incidência abaixo dos 20/100.000
habitantes desde 2015)¹, ainda se
mantém como uma das dez principais causas de morte a nível mundial1,2.
A celeridade do diagnóstico de
tuberculose ativa, com vista à
interrupção da cadeia de transmissão
Indice
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na comunidade, constitui o pilar
fundamental no controlo da doença.
A melhoria da literacia em tuberculose, quer pelos profissionais de
saúde, quer pelos doentes, permitirá
a identificação dos indivíduos com
suspeita de “tuberculose-infeção” e
com “tuberculose-doença”.
A tuberculose pode atingir qualquer
órgão, sendo a forma pulmonar (TP)
a mais frequente e a que tem mais
implicações em termos de saúde
pública¹.
Tuberculose-infeção vs tuberculose-doença
Na eventualidade de um indivíduo
contactar com um doente bacilífero
pela primeira vez (primo-infeção), e
caso os bacilos consigam ultrapassar
os seus mecanismos de defesa da
árvore respiratória e atingir os
alvéolos da periferia pulmonar,
ocorre uma reação inflamatória
exsudativa do tipo inespecífico. Esta
reação dura aproximadamente duas
a três semanas, período em que os
bacilos se multiplicam livremente,
uma vez que ainda não existe
imunidade adquirida². Segue-se a
disseminação por via linfo-hematogénica, comprometendo os
gânglios e os diversos órgãos. Estes
bacilos ficarão latentes ou serão
destruídos pela ação imunitária do
próprio organismo2,5.
Após a primo-infeção, existe o
reconhecimento do bacilo como
corpo estranho e passa a existir no
local da inoculação inicial, no
pulmão, um foco constituído essencialmente por material caseoso. A
maioria da população infetada
consegue bloquear a progressão
deste evento, permanecendo apenas
como “infetada” e não “doente”. No
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Imagem 1. Ciclo de perpetuação “tuberculose doença-tuberculose infeção”

entanto, em cerca de 5% dos
primo-infetados, ocorre a evolução
para doença, verificando-se assim o
aparecimento dos sintomas, anteriormente já referidos, passando a
pessoa a ser potencialmente contagiosa³.
Manifestações clínicas
O quadro clínico não apresenta
nenhum sinal ou sintoma patognomónico. Frequentemente existe
deterioração do estado geral com
astenia, anorexia, cansaço fácil, febre
vespertina com hipersudorese e
perda ponderal significativa. Para
além dos sintomas constitucionais,
quando existe envolvimento pulmonar (cerca de 90% dos casos), o
doente pode apresentar tosse
produtiva, dor retrosternal e/ou
hemoptises3,5.
Avaliação do risco/probabilidade
dos indivíduos infetados desenvolverem TP
O reconhecimento pré-hospitalar de
doentes com tuberculose pulmonar

começa por um elevado índice de
suspeição clínica. Deve-se considerar
alto risco de infeção recente nas
seguintes circunstâncias⁶:
• Contactos próximos de indivíduos com tuberculose em fase
infeciosa;
• Pessoas que tiveram conversão
tuberculínica nos últimos 2 anos;
• Pessoas que imigraram nos
últimos 5 anos de países com
alta incidência de tuberculose;
• Pessoas com estadia superior a 1
mês em áreas com alta incidência de tuberculose;
• Pessoas que trabalham em locais
com alto de risco de exposição
(hospitais, prisões, abrigos);
• Toxicodependentes;
• Tosse com duração > 2 a 3
semanas, com pelo menos um
sintoma adicional (febre,
hipersudorese noturna, perda de
peso ou hemoptises);
• Doente imunossuprimido com
tosse ou febre inexplicáveis;
• Pneumonia adquirida na
comunidade (PAC) numa região
onde a incidência de tuberculose
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•

é alta e que não melhorou após
sete dias de tratamento;
Achados incidentais na radiografia de tórax sugestivos de
tuberculose;

Condições médicas de risco para
progressão para TP ativa⁶:
• Pessoas com infecção por VIH;
• Crianças com menos de 5 anos
de idade;
• Pessoas com evidência de lesões
antigas de tuberculose não
tratada;
• Pessoas com co-morbilidades,
tais como silicose, insuficiência
renal crónica, diabetes mellitus,
neoplasia, artrite reumatoide,
alcoolismo;
• Doentes imunossuprimidos
(corticoterapia - equivalente a >
15mg/dia de prednisolona por 2
a 4 semanas, ou outros fármacos
imunossupressores; terapêutica
biológica nomeadamente
agentes anti-TNF);
• Baixo peso (peso real <10% do
peso ideal);
• Doentes com neoplasias hematológicas.

As formas bacilíferas, com elevado
risco de transmissão, são as formas
de apresentação pulmonar e laríngea. Calcula-se que durante um ano,
numa comunidade, um indivíduo que
tenha baciloscopia positiva possa
infetar, em média, 10 a 15 pessoas.
As pessoas com doença pulmonar
cavitada são particularmente
infeciosas. Cada amostra de expectoração pode conter entre 1 a 100
milhões de bacilos por mililitro e,
como são doentes que tossem com
frequência, podem expulsar até 3000
gotículas infeciosas por cada acesso
de tosse5-7. A transmissão é direta, de
pessoa para pessoa, através de
gotículas sob a forma de aerossóis.
Ao falar, espirrar ou tossir, o doente
com tuberculose pulmonar liberta
gotículas, de tamanhos variados, que
contêm o bacilo. As gotículas mais
pesadas caem no solo. As mais leves
podem ficar suspensas no ar por
diversas horas e atingir tanto os
bronquíolos como os alvéolos onde
iniciam a multiplicação. Assim, há um
limite crítico do diâmetro de partículas infeciosas que se situa entre 1 e
5 µm⁸
Existem diversos fatores, conforme
descritos na tabela 1, que determi-

nam a probabilidade de transmissão
do M. tuberculosis, os quais são
fundamentais para a quantificação
do risco e consequentemente para a
adoção de medidas de prevenção do
contágio.
Prevenção de contágio
As medidas a adotar para a redução
do risco de transmissão assentam
essencialmente em 3 grandes grupos,
entre os quais:
- Medidas administrativas, que
compreendem investigação, diagnóstico e tratamento precoce dos
casos; planeamento para o controlo
da infeção; treino e educação dos
profissionais de saúde; triagem e
avaliação destes profissionais quanto
ao risco de tuberculose “infeção” vs
“doença”.
- Medidas de controlo ambiental
como ventilação e ajuste do fluxo de
ar7,8. Um dos fatores mais importantes para a transmissão do M.
tuberculosis é a aglomeração de
pessoas em espaços mal ventilados,
pois aumenta a possibilidade de
inoculação de gotículas infeciosas.
Idealmente, os doentes suspeitos ao
serem internados deveriam ser
colocados num espaço fechado

Meios de transmissão

Tabela 1. Fatores que determinam a probabilidade de transmissão do M. tuberculosis.
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Imagem 2. Procedimento para colocação de máscara FFP2

considerado seguro, isto é, com
pressão negativa (100 pascal ≈ 0.001
atm) ou em salas com pelo menos 6
mudanças de volume de ar por hora
(equivalente a, por exemplo, 40L/s
num quarto com pelo menos
4x2x3m³)⁹. O uso de filtros HEPA
(high efficiency particulate air) e
UVGI (ultraviolet germicide irradiation) auxilia na redução da contaminação do ar destes espaços⁷.
- Medidas de proteção individual
respiratória: utilização de máscaras
respiratórias específicas que podem
reduzir o risco de exposição dos
profissionais de saúde, além do uso
de máscaras cirúrgicas pelos
doentes⁷.
Medidas gerais sobre proteção

individual
Em termos de proteção respiratória,
a verdade é que nem todas as
máscaras são iguais. Na utilização dos
equipamentos de proteção individual
(EPI), é necessário ter em consideração os seguintes aspetos:
- O uso de máscaras cirúrgicas é
recomendado para doentes com
tuberculose pulmonar ou suspeitos,
em situação de potencial risco de
transmissão, por exemplo, em salas
de espera e situações de emergência
onde existe falta de ventilação
adequada, enquanto aguardam
definição do caso10,11;
- Os profissionais de saúde devem
usar máscaras com filtro de partículas N95 (padrão dos Estados Unidos
da América) / FFP2 (padrão da União

Imagem 3. EPI utilizado em procedimentos invasivos num doente com tuberculose pulmonar.
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Europeia), as quais filtram partículas
com diâmetro ≥1 µm com pelo
menos 95% de eficácia11,12.
A adaptação da máscara pode ser
testada promovendo uma inspiração
profunda que deve levar à retração
da máscara se esta estiver adequadamente colocada. As máscaras podem
ser reutilizadas desde que estejam
íntegras e secas, embora geralmente
não se recomende uma utilização
acima de 8h e se deva ter cuidado
com o manuseamento da máscara7,12.
O equipamento de proteção individual (EPI) em procedimentos invasivos
deverá ser o habitual (óculos, bata e
luvas não esterilizadas), associando-se a máscara FFP212.
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Diagrama 1. Fluxograma de atuação em casos de suspeita de tuberculose pulmonar ativa

Considerações gerais sobre o
transporte pré-hospitalar
O risco de transmissão aos profissionais de saúde na abordagem do
doente em ambiente pré-hospitalar
será tanto maior quanto menor a
dimensão do interior da ambulância,
e quanto maior o tempo de exposição e carga bacilar do doente.
Para minimizar os riscos inerentes ao
transporte, dever-se-á atuar de
acordo com um protocolo estabelecido em casos de suspeita de tuberculose pulmonar ativa, conforme
sugerido no diagrama 1.

Algumas ambulâncias concebidas
especificamente para situações de
alto risco de infeção possuem filtros
do tipo HEPA, que podem auxiliar no
controlo da transmissão pré-hospitalar da tuberculose, na medida em
que removem 99,97% das partículas
em suspensão com diâmetro > 0,3
µm13,14. Neste tipo de ambulâncias, a
ventilação do ambiente pode ser
avaliada através do número de trocas
do volume de ar do local por hora,
usando-se para isso aparelhos
específicos de medição. O número
mínimo recomendado de trocas de ar
é de 6 a 12 trocas por hora14. Não

foram encontrados dados sobre a
existência destas ambulâncias em
Portugal, sabendo-se, no entanto,
que as dimensões mínimas da célula
sanitária exigidas por lei são: comprimento, 2,6 m; largura, 1,6 m, e
altura, 1,7 m15. Assim sendo, o
transporte destes doentes em
Portugal ocorre em ambulâncias sem
as condições adequadas de ventilação e sem filtro de ar, o que torna o
risco de transmissão muito elevado
se não foram adotadas medidas
adequadas de proteção individual.
Se este sistema de filtros HEPA e
ventilação não estiver disponível,
Indice

21

dever-se-á abrir janelas traseiras e
não utilizar a recirculação de ar com
o ar condicionado. O compartimento
do condutor deverá ficar isolado.
Caso não seja possível o isolamento
do doente, o condutor deverá utilizar
máscara FFP212.
Dada a atual situação pandémica de
COVID-19, e sabendo que vírus
SARS-COV-2 também será transmitido via aerossóis, poderão ser
adaptadas algumas estratégias de
controlo de transmissão adoptadas,
nomeadamente medidas de redução
de geração de aerossóis. Por
exemplo, o tratamento com broncodilatadores deverá ser realizado com
câmara expansora em vez de
nebulização. Se necessária ventilação
mecânica invasiva, a entubação
endotraqueal deverá ser de sequência rápida para evitar indução de
tosse e com tubo endotraqueal
clampado15.
CONCLUSÃO
A tuberculose continua a ser uma
doença bastante prevalente nos dias
de hoje e o reconhecimento precoce
permite a adoção de medidas
preventivas, que são fundamentais
para evitar a transmissão da doença.
A ausência de sinais e sintomas
patognomónicos torna-a num desafio
diagnóstico. Por esse motivo, deve
ser abordada de forma cautelosa e
sistemática em ambiente pré-hospitalar, começando por uma boa
colheita de informação e tomando as
precauções necessárias para evitar o
contágio, nomeadamente as medidas
de etiqueta respiratória e o uso
correto de EPI’s.
Take home messages
• O reconhecimento pré-hospitalar
de doentes com fatores de risco
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e/ou elevada probabilidade de
TP é de extrema importância
para uma prevenção adequada
de contágio.
•

•

•

•

•

O risco de transmissão aos
profissionais de saúde no
pré-hospitalar será tanto maior
quanto menor a dimensão do
interior da ambulância, e quanto
maior o tempo de exposição e
carga bacilar do doente
As medidas de proteção
individual utilizadas durante o
transporte, adequadas aos
procedimentos realizados, são
fundamentais para evitar a transmissão da doença.
Prehospital identification of
patients with risk factors and/or
high probability of pulmonary
tuberculosis is of the uttermost
importance to an adequate
prevention of transmission.
The risk of transmission to
health-care providers in a
prehospital setting is inversely
related to the size of the vehicle
interior, and directly related to
the time of exposure and
bacillary load.
The individual protection
measures used during transportation should be appropriate to
the procedures performed and
are essential to prevent the
transmission of the disease.
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SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST – ABORDAGEM PRÉ-HOSPITALAR
NON-ST ELEVATION ACUTE CORONARY SYNDROME –
OUT-OF-HOSPITAL APPROACH
Raquel Menezes Fernandes1,2, Dina Bento1,2, Jorge Mimoso1,2, Ilídio Jesus1,2
1 Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro-Portugal
2 Algarve Biomedical Center, Faro-Portugal

RESUMO
O eletrocardiograma (ECG) de 12
derivações é o exame complementar
de diagnóstico inicial de maior
relevância num doente que se
apresenta com dor torácica aguda e
persistente. Se se documentar
elevação persistente do segmento-ST,
cumprindo critérios diagnósticos de
Enfarte Agudo do Miocárdio com
supradesnivelamento do segmento-ST, está indicada a terapêutica de
reperfusão imediata. Já o diagnóstico
de Síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento-ST (SCA-SST) requer um elevado
nível de suspeição, com base na
apresentação clínica do doente, na
presença de fatores de risco e de
alterações eletrocardiográficas. Se
suspeita clínica de SCA-SST, deverá
administrar-se 300 mg de ácido
acetilsalicílico, iniciar terapêutica
antianginosa e transportar o doente
monitorizado até ao Serviço de
Urgência para ser submetido a
avaliação adicional. Não está
recomendada a administração de
inibidor P2Y12 ou de anticoagulação
em contexto pré-hospitalar, devendo
ser reservados para o momento do
diagnóstico definitivo de SCA-SST.

Caso o doente mantenha dor torácica
recorrente ou sinais de instabilidade
clínica apesar da terapêutica instituída, deverá repetir-se ECG e, na
presença de alterações dinâmicas do
segmento-ST, contactar-se o Serviço
de Cardiologia da área para internamento e eventual realização de
coronariografia emergente.
ABSTRACT
The 12-lead electrocardiogram (ECG)
is a fundamental early diagnostic
procedure in a patient with acute and
persistent chest pain. If persistent
ST-segment elevation fulfilling
diagnostic criteria of ST-elevation
myocardial infarction is documented,
immediate reperfusion therapy is
indicated. The diagnosis of non-STsegment elevation acute coronary
syndrome (NSTE-ACS) requires a high
level of suspicion, based on the
patient's clinical presentation, on the
presence of risk factors and electrocardiographic alterations. If the
clinical suspicion of NSTE-ACS is high,
300 mg of acetylsalicylic acid and
antianginal agents must be administered, and the patient transported to
the Emergency Department for
further evaluation. Administration of

a P2Y12 inhibitor or anticoagulation
in a prehospital setting is not
recommended and should be
reserved for the moment of the final
diagnosis of NSTE-ACS. If the patient
maintains recurrent chest pain or
signs of clinical instability despite the
instituted therapy, an ECG should be
repeated and, if dynamic changes in
the ST-segment are present, the
Cardiology Department of the area
should be contacted for hospitalization and eventual emergent coronary
angiography.
Palavras-chave: Síndrome coronária
aguda; enfarte agudo do miocárdio;
angina instável; segmento ST;
pré-hospitalar
INTRODUÇÃO
A dor torácica aguda pode ser um
desafio para os Serviços de Emergência médica, sendo o principal sintoma
na suspeita de uma Síndrome
coronária aguda (SCA)¹,². A doença
cardíaca isquémica é a principal
causa de mortalidade a nível mundial, sendo responsável por 30% da
mortalidade global3. Por este motivo,
a estratificação precoce de risco é
crucial. Através da realização do
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eletrocardiograma de 12 derivações
no contexto de dor torácica aguda, é
possível diferenciar dois grupos de
doentes:
1. Aqueles com elevação persistente
(superior a 20 minutos) do segmento-ST, traduzindo-se numa SCA com
elevação do segmento-ST (SCA-CST),
a qual reflete geralmente uma
oclusão coronária aguda.
2. Doentes sem elevação persistente
do segmento-ST.
Este artigo pretende rever a abordagem diagnóstica e terapêutica da
Síndrome coronária aguda sem
supradesnivelamento do segmento-ST (SCA-SST), em contexto
pré-hospitalar.

• Dor pleurítica (i.e. dor causada
pelos movimentos respiratórios ou
pela tosse);
• Desconforto de localização primária
ou isolada na região abdominal
umbilical ou inferior;
• Dor que pode ser localizada com a
ponta do dedo, particularmente
sobre o ápex do ventrículo esquerdo;
• Dor reproduzida com a palpação ou
movimento da parede torácica ou
braços;
• Dor constante que dura várias
horas;
• Episódios muito breves de dor que
duram poucos segundos ou menos;
• Dor que irradia para as extremidades inferiores.

Abordagem diagnóstica
A dor torácica típica da SCA caracteriza-se por uma sensação de “aperto”,
“pressão” ou “peso” retroesternal /
precordial, por vezes com irradiação
aos membros superiores (mais
frequentemente à face interna do
membro superior esquerdo), região
dorsal, pescoço ou maxilar inferior, a
qual pode ser intermitente ou
persistente. Apresenta-se como dor
prolongada em repouso, “de novo”
ou em crescendo (aumento da
duração, frequência ou intensidade
num doente com angina estável).
Pode acompanhar-se de sintomas
neurovegetativos como sudorese,
náuseas, vómitos, dor epigástrica,
dispneia ou síncope². Em mulheres,
idosos e portadores de doenças
crónicas (como a diabetes mellitus), a
apresentação pode ser atípica e a
queixa principal pode ser dispneia ou
indigestão⁴.
Não há consenso sobre o que
constitui uma dor torácica “atípica”,
mas as seguintes são consideradas
pouco características de isquemia
miocárdica⁵:

Por outro lado, a idade avançada,
sexo masculino, história familiar de
doença arterial coronária (DAC),
diabetes mellitus, dislipidemia,
hipertensão arterial, doença renal
crónica, manifestações prévias de
DAC, doença carotídea ou periférica
são fatores que aumentam a probabilidade do diagnóstico de SCA-SST².
Na suspeita de SCA, a medida inicial
de maior importância é a realização
do eletrocardiograma (ECG) de 12
derivações, o qual deve ser realizado
nos primeiros 10 minutos após o
contacto com o doente. O principal
objetivo é detetar com a maior
rapidez uma elevação do segmento-ST superior a 1 mm em pelo
menos duas derivações contíguas
(em V2-V3, os critérios de positividade para a amplitude da elevação
têm em conta a idade e o sexo – Ta-
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Tabela 1. Critérios de supradesnivelamento do segmento-ST*

bela 1). Esta representa uma oclusão
coronária aguda e o seu tratamento
passa pela reperfusão imediata por
angioplastia primária ou terapêutica
fibrinolítica (caso a angioplastia não
possa ser realizada em tempo útil)².
O ECG deve ser repetido a cada 15-30
minutos na primeira hora após a
apresentação se o ECG inicial não for
diagnóstico e a suspeita clínica se
mantiver elevada⁵. Nesta situação,
devem ainda registar-se derivações
adicionais, nomeadamente as
posteriores (V7-V9) e as direitas (V3R
e V4R)².
A presença de dor torácica aguda
num doente sem elevação do
segmento-ST no ECG não deve ser
desvalorizada, visto que poderá
representar uma SCA-SST, responsável por cerca de 60% das SCA.
Esta subdivide-se em enfarte agudo
do miocárdio ou angina instável,
consoante a presença ou ausência de
necrose miocárdica, respetivamente,
avaliada pela elevação do valor de
troponina, preferencialmente de alta
sensibilidade. Através da utilização
mais ampla da troponina de alta
sensibilidade, o diagnóstico de
angina instável é cada vez menos
frequente².
A SCA-SST cursa geralmente com
alterações eletrocardiográficas, tais
como elevação transitória (inferior a
20 minutos) do segmento-ST,
infradesnivelamento do segmento-ST
persistente ou transitório, inversão
ou aplanamento de ondas T. Em
cerca de um terço dos casos, o ECG
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Figura 1. Eletrocardiograma registado em doente com dor torácica persistente, apresentando infradesnivelamento difuso do segmento-ST (V3-V6, DI, DII, aVL e aVF) com supradesnivelamento do
segmento-ST em aVR. A coronariografia revelou doença aterosclerótica obstrutiva do tronco comum.

Figura 2. Eletrocardiograma sugestivo de Síndrome de Wellens, ao apresentar onda T bifásica em V2-V3, com inversão de V4 a V6 (adaptado de https://ecgnow.com.br/)

não apresenta alterações da repolarização ventricular². A comparação
com ECG prévio é de significativa
relevância (particularmente em
doentes com alterações basais),
assim como a repetição do ECG se o
doente mantiver sintomas persistentes, visto que há a possibilidade
de desenvolvimento de elevação do
segmento-ST. Em doentes com
bloqueio de ramo esquerdo ou ritmo
de pacing, o ECG não tem utilidade
para diagnosticar SCA-SST², sendo
que, neste casos, o diagnóstico
assenta em critérios clínicos, analíti-

cos e/ou ecocardiográficos.
Sabe-se que a presença de infradesnivelamento do segmento-ST
no ECG da admissão é um dos fatores
preditores independentes mais
robustos de mortalidade intra-hospitalar na SCA-SST³. O número de
derivações com infradesnivelamento
e a magnitude do mesmo são
indicativos da extensão da isquemia
e correlacionam-se com o prognóstico e o benefício de uma estratégia
terapêutica invasiva². Na SCA-SST, o
infradesnivelamento do segmento-ST
está mais frequentemente localizado

nas derivações precordiais laterais
(V4-V6), independentemente da
anatomia coronária⁶. Uma depressão
difusa do segmento-ST (em 6 ou mais
derivações, incluindo derivações
precordiais e/ou dos membros)
associada a elevação do segmento-ST
igual ou superior a 1 mm em aVR
pode indicar doença aterosclerótica
obstrutiva do tronco comum da
artéria coronária esquerda ou doença
coronária obstrutiva de 3 vasos²
(Figura 1). A Síndrome de Wellens
caracteriza-se por inversão da onda T
de V1-V3/V4, e representa doença
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aterosclerótica obstrutiva da artéria
descendente anterior⁶ (Figura 2).
O exame físico é geralmente normal.
Alguns doentes com SCA-SST podem
apresentar-se com isquemia miocárdica persistente, caracterizada por
dor torácica mantida ou recorrente,
infradesnivelamento do segmento-ST
acentuado, insuficiência cardíaca (IC)
ou instabilidade elétrica ou hemodinâmica. Nessa situação, está
indicado o contacto direto com o
Serviço de Cardiologia da área que
disponha de Laboratório de Hemodinâmica para realização de coronariografia emergente².
Na suspeita de SCA-SST, e na ausência de isquemia miocárdica persistente, o doente deve ser transferido para o Serviço de Urgência mais
próximo para avaliação adicional, a
qual inclui história clínica completa e
exame objetivo dirigido, assim como
para realização de outros exames
complementares de diagnóstico
(nomeadamente doseamento de
troponina de alta sensibilidade)¹. Esta
investigação mais detalhada também
permite detetar causas secundárias
de angina (Tabela 2), tais como a
presença de anemia ou infeção/
inflamação, ou outras causas de dor
torácica. Deve ser tido em consideração que, mesmo uma crise hipertensiva ou uma taquidisritmia,
detetados ainda em avaliação
pré-hospitalar, podem originar
sintomas de isquemia miocárdica7.
Durante todos os procedimentos, o
doente com suspeita de SCA deverá
ser mantido sempre sob a vigilância e
monitorização adequada, de modo a
permitir a intervenção atempada na
eventualidade de ocorrência de
agravamento clínico.

Tabela 2. Classificação do EAM quanto ao mecanismo fisiopatológico⁸

Diagnóstico diferencial
Várias entidades podem mimetizar a
SCA-SST. Cerca de 50% dos doentes
que se manifestam com dor torácica
aguda apresentam doenças não
cardíacas, com apenas 38% correspondendo a SCA e 12% com outras
doenças cardíacas (por exemplo,
estenose aórtica grave, miocardite ou
pericardite). Pelo seu potencial
ameaçador de vida, a disseção da
aorta, embolia pulmonar ou pneumotórax hipertensivo devem sempre
ser considerados como diagnóstico
diferencial da SCA-SST². A dor
torácica da disseção da aorta é
geralmente de intensidade máxima
desde o seu início e associada a
hipertensão arterial. A dor torácica
da embolia pulmonar ou do pneumotórax acompanha-se frequentemente
de dispneia. Em todos estes casos,

Tabela 3. Critérios de risco em doentes com SCA-SST2

28

Indice

pode verificar-se a ocorrência de
instabilidade hemodinâmica, o que
acarreta a necessidade de elevada
suspeição e de uma rápida atuação.
Para maior detalhe, aconselha-se a
leitura do artigo sobre “Abordagem
da dor torácica no contexto de
emergência pré-hospitalar”, publicado na edição nº 15 da revista
Lifesaving (fevereiro 2020).
Estratificação de risco
A estratificação de risco é geralmente
efetuada na admissão hospitalar do
doente. No entanto, pode auxiliar na
perceção da gravidade do quadro
clínico em contexto pré-hospitalar,
bem como na definição de prioridades na realização de estratégia
invasiva (Tabela 3)².
O score de GRACE providencia a
estratificação de risco mais precisa
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quer na admissão quer na alta,
calculando a probabilidade de
mortalidade intra-hospitalar, a 6
meses, a 1 ano, e a 3 anos. Inclui 8
variáveis independentes, nomeadamente a idade, a pressão arterial
sistólica, a frequência cardíaca, a
classe de Killip-Kimball na admissão,
a ocorrência de paragem cardíaca, o
desvio do segmento-ST, a creatinina
sérica ou a elevação de biomarcadores². Contudo, os parâmetros
analíticos dificultam a utilização
deste score em contexto pré-hospitalar.
Abordagem terapêutica pré-hospitalar
Através da identificação precoce de
isquemia miocárdica em contexto
pré-hospitalar, conjugando a história
clínica, os fatores de risco do doente
e as alterações eletrocardiográficas,
poder-se-ão iniciar de imediato
medidas anti-isquémicas⁹. O seu
objetivo é diminuir a necessidade de
oxigénio ou aumentar o fornecimento do oxigénio ao miocárdio. Se
mesmo após o tratamento o doente
não permanecer assintomático, está
recomendada a coronariografia
imediata, independentemente das
alterações no ECG ou dos níveis de
troponina². A decisão da realização
de coronariografia emergente num
doente com SCA-SST é tomada pelo
médico Cardiologista, em contexto
hospitalar. A terapêutica fibrinolítica
não está recomendada em doentes
com SCA-STT e pode ser deletéria⁴.
Logo que se suspeite do diagnóstico
de SCA, deve ser administrada uma
dose de carga de aspirina (ácido
acetilsalicílico) de 150-300mg por via
oral ou de 150 mg por via endovenosa (em doentes sem toma prévia e
regular de aspirina). A nível nacional,
está preconizada a administração da

dose de carga de 300mg por via oral.
Relativamente aos inibidores P2Y12,
contrariamente à SCA-CST, há alguma
controvérsia quanto ao timing ideal
para a administração de ticagrelor ou
clopidogrel. Devido aos resultados
do estudo ACCOAST, o pré-tratamento com prasugrel na SCA-SST não está
recomendado. Deste modo, considerando o potencial de sobreposição
de diagnósticos diferenciais (especialmente a disseção da aorta) e a
semivida destes agentes, é preferível
aguardar pelo diagnóstico definitivo
e não administrar um inibidor P2Y12
em contexto pré-hospitalar².
A nitroglicerina sublingual é uma das
terapêuticas mais frequentemente
usada na abordagem precoce da SCA,
visando diminuir a pré-carga e
aumentar o fluxo sanguíneo coronário. Se o doente mantiver dor
torácica pode receber até 0,5 mg de
nitroglicerina a cada 5 minutos até 3
doses, e até ser possível administrar
nitratos por via endovenosa⁵.
Nitratos endovenosos (p.e. dinitrato
de isossorbido iniciado a 2 mg/h e
titulado até uma dose máxima de 10
mg/h) são mais eficazes do que a via
sublingual no alívio dos sintomas. A
dose deve ser titulada até normalização da pressão arterial, alívio de
sintomas de IC ou o doente permanecer assintomático. Além do controlo
sintomático, não há outra indicação
para o tratamento com nitratos. Estes
não devem ser administrados em
doentes com toma recente de
inibidores da fosfodiesterase tipo 5
(por exemplo, dentro de 24h para o
sildenafil ou 48h para o tadalafil)2 e
estão contraindicados na presença de
hipotensão (pressão arterial sistólica
inferior a 90 mmHg) e na suspeita de
enfarte do ventrículo direito (sugerido pela elevação do segmento-ST em
V3R e V4R). Devem ainda ser usados

com precaução em doentes com
bradi ou taquidisritmias⁴.
Se os sintomas isquémicos não
aliviarem com nitratos, podem ser
administrados opióides enquanto
não se realiza a coronariografia.
Contudo, deve-se ter cautela com a
sua utilização, na medida em que a
morfina pode atrasar a absorção
intestinal dos antiagregantes
plaquetários (nomeadamente dos
inibidores P2Y12) e originar falência
terapêutica precoce em doentes
suscetíveis². A administração de
opióides pode ainda precipitar a
ocorrência de náuseas e vómitos,
assim como de bradicardia.
A administração de oxigénio deve ser
realizada apenas quando a saturação
de oxigénio é inferior a 90% ou se o
doente tiver sinais de dificuldade
respiratória. Caso seja administrado
em doentes sem hipoxia, poderá ter
efeitos nocivos, através do aumento
da resistência microvascular⁴.
A combinação da antiagregação
plaquetar e da anticoagulação é mais
eficaz do que qualquer dos tratamentos isoladamente. Esta última deverá
ser iniciada o mais precocemente
possível logo que seja realizado o
diagnóstico definitivo de SCA-SST
(apenas em contexto hospitalar)5.
A Tabela 4 pretende resumir as
abordagens terapêuticas em contexto pré-hospitalar, conforme o tipo de
SCA.
CONCLUSÃO
No âmbito da SCA, principalmente
em contexto pré-hospitalar, deve-se
reconhecer a importância de manter
um elevado nível de suspeição e da
realização do ECG de 12 derivações.
Pese embora não implique necessariamente terapêutica de reperfusão
imediata, a ausência de elevação
persistente do segmento-ST não deve
Indice
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Figura 3. Fluxograma de atuação pré-hospitalar em doente com suspeita de SCA sem supradesnivelamento do segmento ST (AAS =
Ácido acetilsalicílico (aspirina); SCA = Síndrome coronária aguda)

originar a desvalorização da situação
clínica do doente. Na suspeita de
SCA-SST, além da administração
precoce da dose de carga de ácido
acetilsalicílico e de manter o adequado controlo sintomático, devem ser
reconhecidos outros sinais de
instabilidade clínica que requeiram
intervenção imediata. Na sua
ausência, o doente deve ser transportado para o Serviço de Urgência
para avaliação e investigação
adicional, devendo ser mantido
constantemente sob vigilância e
monitorização apertada.

TAKE HOME MESSAGES
• A realização do ECG de 12
derivações dentro de 10 minutos
após o primeiro contacto é fundamental num doente que se apresenta
com dor torácica aguda;
• Na suspeita de SCA, deve ser
administrada dose de carga de 300
mg de ácido acetilsalicílico logo que
possível, aliado ao início precoce de
terapêutica antianginosa (preferencialmente nitratos);
• É fundamental reconhecer sinais de
isquemia miocárdica persistente que
justifiquem coronariografia imediata,
independentemente das alterações
do ECG ou do valor de troponina.
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IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS ATIVIDADES
DIAGNÓSTICA E ASSISTENCIAL DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Marisa Silva 1
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RESUMO
Objetivo: No contexto da atual
pandemia da doença Covid-19
causada pelo vírus SARS-COV-2, a
capacidade de resposta atempada e
eficaz deve ser balanceada com o
potencial risco de infeção da equipa
assistencial. A nível global nos
últimos dois meses, tem-se notado
um crescimento exponencial da
mortalidade relacionada com o
Covid-19. No entanto, este não é um
problema isolado, dados de Itália¹
sugerem um aumento da mortalidade substancial não relacionada
com o Covid-19.
A pandemia Covid-19 exige adaptações particulares dos protocolos de
emergências médicas de forma a
obter o melhor resultado para o
doente com a garantia de segurança
da equipa assistencial.
Métodos: Revisão de estudos
multicêntricos, estudos de caso,
artigos de revisão, consensos e
protocolos de sociedades europeias e
americanas mais recentes.
Resultados: Apresentação das novas
adaptações e especificidades dos
algoritmos de emergência durante a
fase de mitigação da pandemia
Covid-19.

ABSTRACT
Objective: In the context of the
current Covid-19 pandemic caused
by the virus SARS-COV-2, it poses a
delicate balance between a timely
response in medical emergencies
with the risk of infection for health
workers. Globally, in the last two
months, it has been noticed an
exponential growth of mortality
related with the virus. Nevertheless,
this is not an isolated issue, Italian
data¹ suggests a rise in mortality
non-related with covid-19.
This pandemic requires adaptations
of emergency protocols to achieve
the best functional outcome for our
patients and guarantee safety for the
emergency teams.
Methods: Revision of the most
recent multicenter studies, case
studies, revision articles, European
and American medical societies
consensus and protocols.
Results: Unveiling new adaptations
and specificities of the medical
emergency protocols during the
mitigation phase of covid-19 pandemic

Palavras-Chave: Emergências médicas,
covid-19, via verde AVC, síndrome coronário
agudo, tromboembolismo pulmonar, suporte
avançado de vida

Keywords:Medical emergencies, covid-19,
code stroke, acute coronary syndrome,
pulmonary thromboembolism, advanced life
support.

INTRODUÇÃO
A atuação rápida e direcionada em
emergências médicas correlaciona-se
com um maior ganho funcional para
os doentes. Simultaneamente, a
atuação em segurança dos profissionais sempre foi um pilar categórico da
medicina de emergência.
Atualmente, no contexto da pandemia da doença Covid-19, várias
recomendações de sociedades
científicas estão a ser modificadas de
forma a providenciar proteção
adicional aos profissionais de saúde e
doentes. Estas medidas incluem o
uso de equipamentos de proteção
individual (EPI) e modificação de
procedimentos relacionados com a
triagem, elementos de equipa e
dinâmica pré, intra e inter-hospitalar.
Em Portugal encontramo-nos na fase
de mitigação, e é nesta altura que se
devem reunir esforços para atenuar e
limitar a propagação da Covid-19. Em
contexto de urgência, todos os
doentes são considerados suspeitos
mesmo na ausência de sintomas.
Acidente Vascular Cerebral
A via verde de AVC é um algoritmo
ativado no pré e intra-hospitalar, que
prioriza a avaliação e rápida atuação
de um doente com sintomas agudos
sugestivos de um evento isquémico
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cerebral.
O termo via verde enfatiza a urgência
de atuação e a implementação de um
protocolo estruturado de forma a
diagnosticar e iniciar terapêutica sem
compromisso de qualidade. Durante
esta pandemia a AHA/ASA acrescentou o termo via verde protegida².
As alterações vão desde a ativação, à
avaliação clínica e potencial necessidade de abordagem de via aérea
precoce ao uso de EPI pelas equipas
que abordam o doente (Figura 1).
1) Proteção da equipa de pré-hospitalar: Como rotina deve ser utilizado
o equipamento de proteção individual (EPI) composto por uma bata
impermeável de mangas longas,
proteção ocular (viseira e/ou óculos),
máscara facial cirúrgica e dois pares
de luvas. Em caso de previsibilidade
de procedimentos geradores de
aerossolização (aspiração orofaríngea, ventilação facial, intubação
orotraqueal, ressuscitação cardio-pulmonar (RCP), nebulização,
ventilação não invasiva) dever-se-á
utilizar um EPI completo com uma
máscara P2/P3. Uma máscara
cirúrgica deverá ser imediatamente
colocada no doente a ser abordado.
2) Ativação da via verde de AVC:
Avaliação sistemática do doente de
forma a identificar o potencial risco
imediato de vida, que condicionam o
transporte para um hospital próximo,
em detrimento de um centro de
referência para trombólise mais
distante. Em caso de alteração de
estado de consciência com compromisso de via aérea ou necessidade de
oxigénio com fração inspirada > 0.5,
recomenda-se o contacto precoce
com o médico do CODU / instituição
de destino para planeamento de
intubação orotraqueal precoce.
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Identificar a constelação de fatores
epidemiológicos sinais e sintomas
suspeitos de infeção por SARS-CoV-2:
contacto com casos positivos, viagem
recente, febre, tosse, dor torácica,
dispneia, cefaleia, mialgias, sintomas
gastrointestinais.

permanecerá com máscara facial
cirúrgica durante o transporte
intra-hospitalar para o serviço de
imagiologia e durante o procedimento.

3) Transporte: Previamente ao
transporte, a instituição de destino
deverá ser contactada com a informação relativa à situação clínica,
assim como os dados epidemiológicos e sintomas suspeitos de infeção
por Covid-19. O doente com critérios
para intubação precoce (FiO2 >0,5,
GCS ≤ 8) deverá ser intubado
previamente ao transporte, ou caso
não seja possível, deverá ser previamente sinalizado à equipa do
hospital de destino. O doente não
intubado deverá ter sempre colocada
uma máscara facial cirúrgica durante
o transporte.

A lesão do miocárdio é definida como
um aumento dos níveis de troponina
que decorrem de um insulto isquémico ou não isquémico, incluindo
miocardite. As manifestações
cardiovasculares decorrentes de uma
infeção por Covid-19 incluem
miocardite, lesão miocárdica,
síndrome coronária aguda tipo 1 e
tipo 2, arritmias e doença tromboembólica. Com base nos dados até ao
momento, aproximadamente 10%
dos doentes hospitalizados com
Covid-19 tem doença cardiovascular
crónica³.

4) Intra-hospitalar: A equipa que
recebe o doente deverá estar
organizada com o menor número de
elementos possível devidamente
equipados com EPI completo, com
funções claramente atribuídas.
Recomenda-se no mínimo 4 elementos – dois na sala em contacto com o
doente (zona contaminada), e dois
fora da sala (zona limpa) (Figura 2):
• Elementos em contacto com o
doente: neurorradiologista e
técnico de radiologia;
• Elementos fora da sala: Um
médico monitoriza sinais vitais e
potenciais necessidades intra
procedimento; um chefe de
equipa, responsável pela
alocação e disponibilização de
EPI para a equipa.
O doente sem necessidade de
ventilação assistida definitiva

Síndrome Coronário Agudo

A manifestação mais severa da
doença Covid-19 caracteriza-se por
uma infeção respiratória grave com
compromisso de oxigenação, o que
pode despoletar enfarte agudo do
miocárdio do tipo 2. A miocardite
induzida por SARS-CoV-2 foi um dos
fortes preditores de mortalidade
induzida pela doença⁴. Casos clínicos
de síndromes coronários agudos (tipo
1) no contexto da pandemia têm sido
pouco reportados, assim como uma
diminuição significativa na atividade
dos laboratórios de hemodinâmica⁵.
No entanto, a resposta inflamatória
secundária a infeção por SARS-CoV-2
e as alterações hemodinâmicas dela
decorrente são fatores de risco de
rutura de placa arteriosclerótica em
doentes suscetíveis³.
A sintomatologia que acompanha
esta infeção viral é predominantemente respiratória, no entanto existe
sobreposição de alguns sintomas,
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Figura 2. Sugestão de organização de equipa na via verde protegida.
MD1 é o neurorradiologista; RD1 é o técnico de radiologia. Qualquer profissional de saúde
pode ser designado como o chefe de equipa responsável pelos EPI (técnico auxiliar de
diagnóstico, enfermeiro, médico). MD2 é o médico responsável pela monitorização clínica,
registos e obtenção de história clínica. Pode ser médico anestesiologista, intensivista ou
neurologista. Fonte: Stroke 2020²

Figura 1. Algoritmo da via verde protegida. Adaptado: Stroke 2020²

como a dor torácica e arritmias que
levam à ativação da via verde
coronária⁶.
As mais recentes recomendações
publicadas pelo Journal of the
American College of Cardiology7,8
preconizam:
1. A proteção individual com EPI
eleva-se a qualquer intervenção;
2. Manutenção do tratamento
convencional do EAMcSST com
angiografia percutânea em
tempo útil com a adequada
proteção dos profissionais de
saúde com EPI, contrastando
com a estratégia chinesa de
trombólise de primeira linha⁹;
3. A trombólise pode ser ponderada em doentes suspeitos de

4.

5.

Covid-19 com EAMcSST com
estabilidade hemodinâmica;
EAMsSST em doentes suspeitos
de Covid-19 devem ser testados
para a deteção de SARS-Cov-2
previamente à intervenção assim
como exclusão de causas de
EAM tipo 2;
EAMsSST instáveis são submetidos a intervenção percutânea.

Eventos Tromboembólicos
Até este momento, casos clínicos
publicados de covid-19 reportam
alteração anormal dos parâmetros de
coagulação nos doentes com a forma
mais severa da doença. Num estudo
de coorte multicêntrico da China, a

elevação dos D-dímeros está fortemente associada a maior mortalidade³. A imobilidade, a inflamação
vascular e disfunção endotelial são os
maiores fatores de risco.
A população de doentes suspeitos de
tromboembolismo pulmonar (TEP)
têm sintomas sobreponíveis a
doentes com infeção por Covid-19.
O exame de diagnostico gold
standard de TEP é a cintigrafia de
ventilação/perfusão (V/Q) pulmonar,
sendo um procedimento gerador de
aerossóis10, representando um risco
acrescido de infeção para os profissionais de saúde10.
No decorrer da atual pandemia, as
alterações do protocolo de diagnóstico de TEP foram elaboradas pela
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sociedade de medicina nuclear10
(Figura 3):
1.

2.

3.

4.

5.

Estratificação de doentes pelos
critérios de Wells, Pulmonary
Embolism Rule-out Criteria
(PERC), ou Geneva scoring
system;
Após identificados os doentes
com a maior probabilidade de
TEP, são submetidos a TAC
pulmonar de forma a identificar
opacidades pulmonares;
Se presentes opacidades e não
houver contraindicação, avaliar
com cintigrafia de perfusão.
Alterações de perfusão segmentares são diagnósticas;
Caso haja contraindicação para
cintigrafia de perfusão, realizar
doppler venoso dos membros
inferiores;
Se estritamente necessário,
recorrer a teste cintigrafia de
V/Q com os profissionais
devidamente equipados com
EPI.

Relativamente à profilaxia DE
tromboembolismo venoso (TEV),
devido às várias terapêuticas
antivirais e interações medicamentosas, provavelmente a melhor
profilaxia de eventos trombóticos é
feita preferencialmente com heparina não fracionada ou heparina de
baixo peso molecular (HBPM)⁸.

Figura 3. Sugestão de algoritmo diagnóstico de TEP. Minimização de cintigrafia de ventilação. A caixa verde representa a cintigrafia
de perfusão. A caixa vermelha engloba exames diagnósticos realizados após deteção de opacidades no raio-x (seta vermelha
sólida) ou após cintigrafia de perfusão inconclusiva (seta vermelha tracejada). Fonte: J. Nucl. Med. 202010

recomendações CPR /ERC11, 12.
Durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), há sempre o risco de
exposição a aerossóis da vítima
gerados durante os procedimentos
de manipulação da via aérea,
ventilação e intubação traqueal.
Desta forma, a European Ressuscitation Council alterou o algoritmo de
SAV durante esta pandemia Covid-19
acrescendo uma maior proteção da
equipa de reanimação (Figura 4):

3.
4.
5.
6.

7.

Suporte Avançado de Vida
1.
O suporte avançado de vida (SAV)
particularmente numa vítima
desconhecida, implica sempre um
certo risco de infeção, associado principalmente à avaliação da respiração
e à execução de ventilações. A
segurança da equipa de reanimação
é uma preocupação nas
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2.

Usar EPI mínimo com bata
impermeável, dois pares de
luvas, proteção ocular e ou
viseira, e máscara P2/P3;
Avaliar estado de consciência e
sinais vitais, evitar a manobra
“ver ouvir e sentir”, palpar pulso
carotídeo, e não avaliar respiração;

8.

Iniciar compr essões torácicas;
Desfibrilhar precocemente, caso
o ritmo seja compatível;
Colocar máscara facial com O2 a
100%, com tubo orofaríngeo;
Identificar e tratar causas
reversíveis de PCR, apenas com
compressões torácicas, não
ventilar;
Intubação orotraqueal ou
inserção de dispositivo supraglótico deve ser realizada
pelo profissional com mais
experiência, e apenas por
profissionais com EPI completo;
A equipa de reanimação deve ser
treinada na retirada do EPI em
segurança segundo o protocolo
da instituição, evitando a sua
própria contaminação;

Conclusão
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Figura 4. Algoritmo de SAV na fase de mitigação da pandemia covid-19.
Fonte: Algoritmo do serviço de Anestesiologia do CHLUC – Pólo de São José

Novos desafios moldam novas regras
e protocolos baseados nas melhores
evidências.
A avaliação clínica e intervenção de
emergências médicas apresentam
desafios únicos durante a pandemia:
manter a elevada qualidade diagnóstica e terapêutica obtendo o
melhor desfeche funcional, simultaneamente prevenindo a transmissão e
disseminação do vírus SARS-CoV2 a
profissionais e outros doentes.
É de evidenciar que a contínua
aprendizagem e produção de novas

evidências tornam indispensável o
dever de constante atualização dos
profissionais de saúde para as
normas que rapidamente mudam e
evoluem.
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RESUMO
A cetoacidose diabética (CAD) ocorre
quando as concentrações séricas de
insulina são inadequadas devido a
uma deficiência absoluta ou relativa
em relação aos níveis elevados das
hormonas contra reguladoras. Como
consequência deste desequilíbrio
surgem hiperglicemia, hiperosmolalidade, cetose e acidose.
A semiologia clássica de diabetes
nem sempre se encontra presente,
principalmente nas crianças mais
jovens, podendo a CAD manifestar-se
com sinais e sintomas inespecíficos
como letargia e dor abdominal.
Os objetivos gerais do tratamento da
CAD são corrigir a desidratação e a
acidose, reverter a cetose e corrigir
gradualmente a hiperosmolalidade e
a hiperglicemia. O tratamento
envolve reposição cuidadosa de
fluidos, administração de insulina,
substituição de eletrólitos e monitorização de sinais de edema cerebral.
A taxa de mortalidade da CAD é
baixa, mas a morbilidade, especialmente a longo prazo, não está bem
definida, e o mecanismo subjacente
da lesão neurológica necessita de
estudos adicionais. É fundamental o
diagnóstico atempado e uma
intervenção rápida de modo a
diminuir as suas consequências.

ABSTRACT
Diabetic ketoacidosis (DKA) occurs
when serum insulin concentrations
are inadequate due to an absolute or
relative deficiency in relation to high
levels of the regulatory hormones.
This imbalance results in hyperglycemia, hyperosmolality, ketosis and
acidosis.
The classic semiology of diabetes is
not always present, especially in
younger children, and DKA can
present with nonspecific signs and
symptoms such as lethargy and
abdominal pain.
Treatment goals are to correct
dehydration and acidosis, reverse
ketosis and gradually correct hyperosmolality and hyperglycemia.
Consists in careful resuscitation of
fluids, administration of insulin,
replacement of electrolytes and
monitoring of signs of cerebral
edema.
The mortality rate is low, but morbidity, especially in the long term, is not
well defined, and the underlying
mechanism of neurological injury
needs further investigation. It is
therefore fundamental a prompt
diagnose and a rapid intervention in
order to reduce its consequences.

Palavras-Chave: Cetoacidose diabética,

Key words: Diabetic ketoacidosis, Hyperglyce-

Hiperglicemia, Cetose, Hiperosmolaridade

mia, Ketosis, Hyperosmolarity

INTRODUÇÃO
A cetoacidose diabética (CAD) ocorre
quando há uma diminuição relativa
ou absoluta dos níveis circulantes de
insulina em relação ao aumento dos
níveis das hormonas contra reguladoras.(1) Como resposta a esse desequilíbrio, os mecanismos fisiológicos
normais são exacerbados, resultando
em hiperglicemia, hiperosmolalidade,
cetose e acidose.
No geral, a causa mais comum de
CAD é o diabetes mellitus tipo 1
(DM1) inaugural. No entanto,
também pode ser observada em
crianças com DM1 já conhecida, mas
com alguma intercorrência infeciosa
ou com um mau controlo metabólico.
É uma complicação mais rara em
crianças com diabetes mellitus tipo
2.(2)
O tratamento da CAD envolve
reposição cuidadosa de fluidos,
administração de insulina, reposição
de eletrólitos e monitorização de
sinais de edema cerebral.

DEFINIÇÃO:
Os critérios bioquímicos para o
diagnóstico de CAD são (1)(2)(3):
• Hiperglicemia [glicose >200 mg/dL
(>11,1 mmol/L)];
• pH venoso <7,3 ou bicarbonato
sérico <15 mEq/L (<15 mmol/L);
• Cetonemia (concentração de
β-hidroxibutirato no sangue ≥ 3
mmol/L).
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De acordo com os resultados obtidos
podemos classificar a CAD em (1)(2):
• Leve: pH ≥ 7,2 e pH < 7,3 ou 10
mEq/L ≤ bicarbonato <15 mEq/L;
• Moderada: pH ≥ 7,1 e pH < 7,2 ou 5
mEq/L ≤ bicarbonato <10 mEq/L;
• Grave: pH < 7,1 ou bicarbonato <5
mEq/L.

PATOGENESE
A CAD ocorre quando as concentrações séricas de insulina são
inadequadas devido a uma deficiência absoluta (como no cenário de
insuficiência progressiva das células β
pancreáticas por destruição autoimune na DM1 não diagnosticada) ou
deficiência relativa (stress, infeção,
mau controlo metabólico) em relação
aos níveis elevados das hormonas
contra reguladoras (catecolaminas,
cortisol, glucagon e hormona do
crescimento).(1)

A Figura 1 mostra a fisiopatologia da
CAD.
A patogénese do edema cerebral
ainda não é completamente compreendida. Existem vários mecanismos propostos, mas ainda existe
controvérsia sobre a implicação dos
líquidos intravenosos administrados,
em concreto a sua composição,
quantidade e velocidade de administração.(7) Os fatores de risco conhecidos para o seu aparecimento são(7):
• Idade <5 anos,
• Diabetes inaugural,
• Desidratação grave,
• Acidose grave.

ASPECTOS CLÍNICOS
Sinais e sintomas
Semiologia clássica de diabetes (nem
sempre presente, principalmente nas
crianças mais novas):
• Poliúria,

• Polidipsia,
• Polifagia,
• Perda de peso.
Semiologia sugestiva de CAD:
• Vómitos;
• Dor abdominal (pode ser intensa o
suficiente para imitar um abdómen
agudo)(1)(2);
• Desidratação
◊ com taquicardia, atraso no
tempo de preenchimento capilar,
turgor da pele reduzido e
mucosas secas;
◊ mesmo quando apresentam um
grau de desidratação grave, as
crianças geralmente mantêm a
pressão arterial;
◊ em casos de maior gravidade,
com falência dos mecanismos
compensatórios, podem apresentar hipotensão, choque e
alteração do estado de consciência;

Figura 1 – Fisiopatologia da CAD. Adaptado de Wolfsdorf JI, Glaser N, Agus M, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar
state. Pediatr Diabetes. 2018;19[suppl 27]:155–177
AGL – Ácidos gordos livres
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• Letargia;
• Respiração tipo Kussmaul (na
tentativa de diminuir a paCO2 e
compensar a acidose metabólica);
• Odor frutado da respiração;
• Semiologia de lesão cerebral (em
situações de maior gravidade):
cefaleia, irritabilidade, sonolência,
alteração do estado de consciência,
alterações ao exame neurológico.(2)
É ainda importante investigar
possíveis precipitantes da CAD
incluindo, entre outros, infecção
subjacente, ingestão de medicamentos ou de outras substâncias e
gravidez.
Avaliação analítica inicial e subsequente
1. Perante suspeita de CAD: glicemia,
ionograma, gasimetria e cetonemia.(4)
2. Após confirmação de CAD:
glicemia capilar a cada hora e
avaliação a cada 2-4h do ionograma
(incluindo cálcio, magnésio e fosfato),
gasimetria, ureia e β-hidroxibutirato.
(2)(4)
Se houver alterações electrolíticas fazer eletrocardiograma.
3. No caso de se tratar de uma CAD
inaugural: hemoglobina A1c, imunoglobulina A, hormona tirostimulante,
tiroxina livre (FT4), anticorpos
anti-tireoperoxidase, anticorpos anti
transglutaminase, anticorpos
anti-ilheus pancreáticos, anticorpos
anti insulina e anticorpos anti
descarboxilase do ácido glutâmico.(1)
Achados diagnósticos
• Hiperglicemia;
• Hiato aniónico aumentado,
resultado da presença de cetonas
séricas(4);
• Aumento da osmolaridade, ureia e
creatinina;

• Hiponatrémia – importante corrigir
para glicemia: sódio plasmático
(mEq/L) + 1,6 [(Glucose plasmática
(mg/dL) – 100) / 100];
• Diminuição do cálcio, fósforo e
magnésio.
É importante manter monitorização
electrocardiográfica, principalmente
se existir aumento do potássio sérico,
pelo risco de arritmia ventricular(1).

TRATAMENTO
O tratamento inicial da CAD deve
seguir as diretrizes do Suporte
Avançado de Vida em Pediatria, com
particular atenção ao seguinte:
• Medição de glicemia capilar e
cetonemia;
• Estimar a gravidade da desidratação, através do peso anterior
(história clínica) e sinais clínicos;
• Avaliar o estado de consciência:
◊ Se não apresentar reflexo
protetor da via aérea, proceder a
proteção da mesma, evitando se
possível a intubação, e esvaziar o
estômago através de sonda
nasogástrica;
• Se houver história de ingestão de
grande quantidade de líquidos
açucarados, proceder a esvaziamento
gástrico;
• Administrar oxigénio aos doentes
com compromisso circulatório;
• Monitorização cardíaca contínua
(por possíveis alterações da
caliémia);
• Colocar 2 acessos venosos.(2)
Os objetivos gerais do tratamento
são(2):
• Corrigir a desidratação e a acidose;
• Reverter a cetose;
• Correção gradual da hiperosmolalidade e hiperglicemia.
De um modo geral, o tratamento

assenta nos seguintes pontos:
1. Ressuscitação hídrica com fluidos
isotónicos (NaCl 0,9%)
a. Iniciada antes de qualquer
terapêutica com insulina;
b. Sem choque: bólus de 10 mL/Kg,
durante 30-60 minutos; se existir má
perfusão periférica, pode ser dado
mais rapidamente (15 minutos) e ser
dado um segundo bólus. (2)
c. Se choque (raro): bólus de 20 mL/
Kg (até 3 bólus com reavaliação entre
cada um)(2)(5);
2. Fluídos após ressuscitação
a. Perdas e manutenção para 48h
i. Cálculo do volume total de líquidos
a administrar (mL) = [défice + 2 x
manutenção (- ressuscitação)] / 48h
(10)

ii. Défice (mL) = % desidratação x
peso (kg) x 10
iii. ATENÇÃO: Não ultrapassar 1,5 a
2x a manutenção (10)
b. Existem 3 métodos para determinar as necessidades de manutenção
de água, mas a mais usada é a
fórmula de Holliday-Segar (ver tabela
1);
c. Usar soluções salinas a 0,9%, ou
uma solução salina balanceada
(lactato de Ringer, solução de
Hartmann ou Plasma-Lyte) (9);
d. Para evitar a administração
excessiva de líquidos em pacientes
obesos, os cálculos de líquidos
devem ser baseados numa estimativa
do peso corporal ideal para a altura;
e. Os pacientes com CAD têm uma
desidratação de cerca de 5 a 10% e o
tempo médio para a sua correção é
de aproximadamente 12h, podendo-se fazer a restante reposição por
via entérica – mas atenção que o
cálculo dos volumes deve ser feito
para 48h, como exposto acima; (2)(5)
f. Iniciar potássio no início da
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fuidoterapia se hipocaliemia, ou
normocaliemia com acidose grave;
no início da insulinoterapia, se
normocaliemia(10) (tabela 1) - apesar
dos níveis inicialmente normais ou
elevados de potássio sérico, existe
uma depleção do potássio intracelular devido às mudanças deste para o
espaço extracelular e também devido
a perdas através de vómitos e diurese
osmótica.(1)
g. Se hipofosfatemia grave, deve-se
iniciar reposição de fosfato como
fosfato monopotássico – subtrair o
potássio da dose diária total.(6)
3. Terapêutica com insulina em
perfusão
a. Iniciar 60-120 minutos após o
início da reposição hídrica;
b. Perfusão de insulina (regular ou
análogo de ação rápida) 0,05 a 0,1 U/
Kg/ hora até à resolução da CAD (o
volume deve ser contabilizado no
volume total diário de líquidos)(1)(6) –
para preparar perfusão: 50 U de
insulina diluída até 500ml de NaCl
0,9% (1ml/kg/h = 0,1U/Kg/h);
c. A taxa esperada de diminuição da
glicemia é de 35 a 90 mg/dL/ hora
(2-5 mmol/L/ hora). Idealmente
pretende-se uma descida da glicemia
de 70-90 mg/dL na primeira hora(1)

(6). Caso a taxa de diminuição seja
maior pode ser necessário adicionar
dextrose, utilizando a técnica das 2
bolsas como se pode ver na tabela
2;(1)(6)
d. Manter glicemia entre os 200 e
300 mg/dL até resolução da acidose;
(1)

e. Se o nível de glicose no sangue
descer mais rapidamente e a CAD
não resolveu, apesar da adição de até
10 a 12,5% de dextrose perifericamente, então deve-se considerar
reduzir a dose de insulina;(1,2)
f. Suspender perfusão quando a CAD
estiver corrigida e houver tolerância
oral.(1)(6)
4. Terapêutica com insulina subcutânea
a. Uma vez que a CAD estiver
corrigida pode iniciar-se insulina
subcutânea e dieta entérica;(10)
b. Administrar dieta com hidratos de
carbono de absorção lenta e sem
gordura e reduzir fluídos IV em
conformidade;(10)
c.
A insulina subcutânea deve
ser idealmente administrada antes da
refeição. Manter insulina IV durante
1h (se insulina regular) ou 30 min (se
análogo de acção rápida) após início
de insulina SC, de forma a prevenir

hiperglicemia rebound.(10)
Em relação ao bicarbonato, a sua
administração não é recomendada.
Não foi demonstrado benefício na
sua utilização na resolução da CAD e
pode ser lesiva por acidose paradoxal
do sistema nervoso central. Assim, a
sua administração deve ser reservada
para o tratamento da hipercaliemia
grave ou acidemia grave (pH < 6,9)
que comprometam a contractilidade
cardíaca.(2,6)
A hipercloremia pode ocorrer em
crianças submetidas a reposição de
fluidos contendo grandes quantidades de cloretos, podendo contribuir para uma acidose metabólica
hiperclorémica persistente. Assim,
esta deve ser considerada se:
1. Nível baixo de β-hidroxibutirato;
2. Acidose metabólica sem aumento
do hiato aniónico;
3. Baixo nível sérico de bicarbonato.(1)
As crianças com CAD grave e com
alto risco de edema cerebral devem
ser tratadas em unidade de cuidados
intensivos.
Nestes casos devem ser evitados, se
possível:
• Entubação orotraqueal

Tabela 1 – Perdas de líquidos e eletrólitos na cetoacidose diabética e necessidades de manutenção. Adaptado de Wolfsdorf JI, Glaser N, Agus M, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines
2018: diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatr Diabetes. 2018;19[suppl 27]:155–177
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Figura 2 – Algoritmo de atuação. Adaptado de Wolfsdorf JI, Glaser N, Agus M, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar
state. Pediatr Diabetes. 2018;19[suppl 27]:155–177
Legenda: FC – frequência cardíaca; TA – tensão arterial; UCI – Unidade de Cuidados Intensivos
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Tabela 2 – Técnica das 2 bolsas. Adaptado de Cashen, K., & Petersen, T. (2019). Diabetic Ketoacidosis. Pediatrics in Review, 40(8), 412–420. doi:10.1542/pir.2018-0231

◊

◊

os efeitos farmacológicos da
sedação e subsequente elevação
da paCO2 numa criança com
edema cerebral podem ter como
consequência herniação cerebral;(2)(7)
reservar para casos de depressão
grave do estado de consciência
com incapacidade de proteção
da via aérea. (2)(7)

• Cateteres venosos centrais, dado o
elevado risco de trombose venosa
nestes doentes.(1,2)
Em caso de suspeita de edema
cerebral (2)(7):
• O tratamento deve ser iniciado
assim que houver suspeita clínica e
não deve ser adiado por causa da
neuroimagem;
• Evitar: hipotensão, hipóxia e administração excessiva de líquidos;(10)
• Colocar a cabeça na linha média e
cabeceira da cama a 30°;(10)
• Usar agentes hiperosmolares
(manitol ou NaCl 3%). Não há
consenso em relação ao melhor
fármaco, mas o NaCl 3% é usado pela
maior parte dos centros. (2)(7)
Uma sugestão de algoritmo de
atuação pode ser observada na figura
2.
COMPLICAÇÕES
A mortalidade por CAD em crianças é

44

Indice

baixa (0,15-0,3%)(2), e a principal
causa de morbi-mortalidade é a lesão
cerebral. Complicações do sistema
nervoso central incluem alterações
neuronais resultantes da hipoglicemia e da hipóxia, trombose do seio
dural e da artéria basilar, hemorragia
intracraniana, enfarte e edema
cerebral.(1)

aparecimento.(2)(7)
Não foi determinada uma relação
causal entre a administração de
líquidos hipotónicos ou uma rápida
redução da osmolalidade sérica com
o desenvolvimento de edema
cerebral. Contudo, é recomendada
uma redução gradual da hiperglicemia e da hiperosmolalidade.(2)(7)

Há que ter em conta que a CAD está
associada a uma tendência protrombótica em crianças. Isto é devido a
uma combinação de alterações da
atividade dos fatores de coagulação e
hiperosmolaridade sérica, que
potenciam o risco de eventos
tromboembólicos, incluindo a
trombose e o enfarte cerebral
mencionados anteriormente.(1)

Verificou-se que sobreviventes de
edema cerebral após CAD tiveram
um aumento da morbilidade.(7)

Edema cerebral
O edema cerebral é diagnosticado
em 0,5% a 0,9% dos pacientes com
CAD, com elevada mortalidade. No
entanto, alterações no estado mental
(definido como uma pontuação
GCS<14) ocorrem mais comumente e
têm sido associadas a achados de
edema cerebral na neuroimagem,
pelo que se estima que esta patologia possa estar subdiagnosticada na
CAD.(2)
A sua patogénese é mal compreendida e existe controvérsia sobre se a
taxa e a composição dos fluidos
intravenosos contribuem para o seu

CONCLUSÃO
A CAD continua a ser uma entidade
observada em crianças e que
necessita de intervenção rápida de
modo a diminuir as suas consequências. A maioria dos casos ocorrem em
crianças com um diagnóstico
inaugural de DM1.
Os objetivos do tratamento são
corrigir a desidratação, acidose e
cetose e evitar o desenvolvimento de
edema cerebral.(1)
A mortalidade é baixa, mas a
morbilidade, especialmente a longo
prazo, não está bem definida, e o
mecanismo subjacente da lesão
neurológica necessita de estudos
adicionais.(8)
MENSAGENS FINAIS A RETER
• A CAD define-se como uma
hiperglicemia (glicose > 200 mg/dL
ou > 11,1 mmol/L) + pH venoso <7,3

RUBRICA PEDIÁTRICA | SEPARATA CIENTÍFICA n.º 5

ou bicarbonato sérico <15 mmol/L +
cetonemia (≥3 mmol/L)
• A causa mais comum de CAD é o
diabetes mellitus tipo 1 (DM1)
inaugural
• Semiologia clássica de diabetes
nem sempre está presente, principalmente nas crianças mais novas
• Antes de se iniciar terapêutica com
insulina deve sempre proceder-se
primeiro a uma ressuscitação hídrica
com fluidos isotónicos (NaCl 0,9%)
pelo menos durante 1h
• A perfusão de insulina apenas deve
ser suspensa quando a CAD estiver
corrigida e houver tolerância oral
• Ter atenção ao equilíbrio hidroelectrolitico. A administração de bicarbonato não é recomendada.
• O edema cerebral é uma complicação diagnosticada em 0,5% a 0,9%
dos pacientes com CAD, e apresenta
elevada mortalidade.
TAKE HOME MESSAGES
• DKA is defined as hyperglycemia
(glucose > 200 mg/dL ou > 11,1
mmol/L) + venous pH <7.3 or serum
bicarbonate <15 mmol / L + ketonemia (≥3 mmol/L)
• The most common cause of DKA is

inaugural type 1 diabetes (DM1)
• Classical semiology of diabetes is
not always present, especially in
younger children
• Before starting insulin therapy, fluid
resuscitation with isotonic fluids
(NaCl 0.9%) should always be
performed for at least 1 hour
• Insulin infusion should only be
stopped when CAD is corrected and
there is oral tolerance
• Pay attention to the hydroelectrolytic balance. The administration of
bicarbonate is not recommended.
• Cerebral edema is a complication
diagnosed in 0.5% to 0.9% of CAD
patients, and has high mortality.
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CASO CLÍNICO 1

UM CASO DE PNEUMONIA A SARS-COV-2 NO ALGARVE
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RESUMO
O novo coronavírus, designado
SARS-CoV-2, foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019
na China e, desde então, tem
provocado a doença COVID-19 a
milhares de pessoas por todo o
mundo, declarada pela Organização
Mundial de Saúde como pandemia
internacional no dia 11 de março de
2020. Apresenta-se o caso clínico de
um jovem de 24 anos, natural do
Nepal, previamente saudável, que
evolui com insuficiência respiratória
aguda hipoxémica e necessidade de
ventilação mecânica invasiva em
contexto de pneumonia a SARSCoV-2. Apesar de um primeiro
diagnóstico laboratorial negativo e
ausência de critérios epidemiológicos, a elevada suspeição clínica
determinou a realização de uma
segunda pesquisa de infeção por
SARS-CoV-2, que veio a confirmar o
diagnóstico. Este caso salienta a
importância de uma sensata
definição de fluxos de doentes e
colaboração entre as áreas governamentais e da saúde para uma
resposta coordenada e efetiva à atual
situação de calamidade pública que
enfrentamos.

ABSTRACT
An outbreak of novel coronavirus
(SARS-CoV-2) was reported for the
first time in late December 2019 from
China. Since then, the virus has
spread rapidly, with cases now
confirmed all over the world, and
COVID-19 was declared a global
pandemic by the World Health
Organization on 11 March 2020.
Herein we report the case of a
24-year-old nepalese man, previously
healthy, who contracted SARS-CoV-2
pneumonia, with subsequent acute
hypoxemic respiratory failure
requiring invasive mechanical
ventilation. He performed two
SARS-CoV-2 tests. A first test was
negative, but a clinical presentation
and lung CT scan were suspicious, so
he had done a second test. His
second rRT-PCR assay revealed
positivity for the presence of coronavirus, confirming the diagnosis of
COVID-19. This case emphasizes that,
because of the strong infectivity of
SARS-CoV-2, early diagnosis and
treatment are crucial and urgently
required to identify, isolate and treat
the patients as soon as possible,
otherwise human mediated disease
spread can seriously endanger public
health.

Palavras-Chave: Coronavirus, SARS-CoV-2,

Keywords: Coronavirus, SARS-CoV-2,

pneumonia

pneumonia

INTRODUÇÃO
A 31 de dezembro de 2019, a China
reportou à Organização Mundial da
Saúde um cluster de pneumonia de
etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores de um
mercado de peixe, mariscos vivos e
aves na cidade de Wuhan, província
de Hubei, na China. A 7 de janeiro de
2020 as autoridades chinesas
identificaram um novo vírus da
família dos coronavírus (2019-nCoV)
como agente causador da doença. A
sequenciação genómica do novo
vírus (SARS-CoV-2) foi feita em tempo
recorde e partilhada a nível internacional. A fonte da infeção é ainda
desconhecida e pode estar ativa. O
reservatório e a história natural da
doença continuam em investigação.
A transmissão pessoa-a-pessoa foi
confirmada, e embora fosse ainda
necessária mais evidência para
melhor avaliar a extensão e mecanismos deste modo de transmissão,
tornou-se expectável a propagação
global do vírus. Tal facto veio a confirmar-se a 11 de março de 2020, dia
em que o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde declarou a
doença pelo novo coronavírus
(COVID-19) como uma pandemia
internacional. Em Portugal, tendo-se
verificado o início da transmissão
local de SARS-CoV-2, foi declarada a
entrada na fase de mitigação a 26 de
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Março de 2020. Este caso clínico
descreve a abordagem e evolução de
um jovem de 24 anos previamente
saudável com o diagnóstico de
pneumonia a SARS-CoV-2.
CASO CLÍNICO
Homem de 24 anos, natural do
Nepal, residente em Portugal desde
há 3 anos, trabalhador agrícola. Sem
antecedentes pessoais, medicação de
ambulatório ou alergias conhecidas.
Sem história de viagens recentes.
Admitido inicialmente no serviço de
urgência a 10 de Março por odinofagia, tendo tido alta medicado com
terapêutica sintomática, não tendo
sido neste momento utilizado
qualquer equipamento de proteção
individual pelo doente ou pelos
profissionais de saúde que com ele
contactaram. Recorreu novamente
ao serviço de urgência a 13 de Março
por quadro de dispneia, tosse seca,
cefaleias e mal-estar geral, de
agravamento progressivo. Na triagem
apresentava febre (temperatura
timpânica 38ºC), pressão arterial
84/43 mmHg, FC 95 bpm, FR 30 cpm
e SpO2 65% em ar ambiente.
Dada a sintomatologia e apresentação clínica foi admitido numa sala
do serviço de urgência destinada à
avaliação e abordagem terapêutica
de doentes respiratórios graves ou
críticos suspeitos de infeção a
SARS-CoV-2, com equipamento de
proteção individual adequado.
Objetivamente o doente apresentava-se polipneico e com fervores
crepitantes bibasais à auscultação
pulmonar.
Gasimetria arterial em ar ambiente:
pH 7.43, pCO2 42.1mmol/L, pO2
34.8mmol/L, HCO3 27mmol/L, SatO2
66.8%, Lactato 0.9mmol/L.
Analiticamente a destacar leucocitose com neutrofilia e discreta
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linfopénia (Leucócitos 13.0x109/L,
com 90.4% neutrófilos e 6.8%
linfócitos), e elevação da proteína
C-reativa (207 mg/L).
Radiografia de tórax: hipotransparência heterogénea nos 2/3 inferiores de
ambos os hemitóraces pulmonares
(Figura 1).
Foram realizadas colheitas de
amostras respiratórias (exsudados da
nasofaringe e orofaringe colhidos por
zaragatoa) para pesquisa de infeção
por SARS-CoV-2, cujo resultado se
ficou a aguardar. Ao longo do dia, por
agravamento progressivo da insuficiência respiratória hipoxémica
apesar do incremento da oxigenoterapia suplementar, procedeu-se a
entubação orotraqueal e ventilação
mecânica invasiva, com sistema de
aspiração em circuito fechado. O
resultado da pesquisa de SARSCoV-2, obtido cerca de 16 horas após
a colheita, foi negativo. Segundo
informação da Linha de Apoio ao
Médico (LAM) da Direção-Geral da
Saúde, não havia indicação para
repetição do rastreio por ausência de
critérios epidemiológicos. Foi
posteriormente admitido na UCI
não-COVID, onde foi avaliado e
abordado por diversos profissionais
de saúde sem equipamento de
proteção individual adequado.
No entanto, perante a evolução
clínica e os achados imagiológicos
exuberantes da TC tórax realizada
(Fig. 2, 3 e 4), optou-se pela repetição
de colheita de amostras biológicas
para diagnóstico laboratorial de
infeção por SARS-CoV-2, desta vez
através de amostra de aspirado
endotraqueal. O resultado, obtido
cerca de 24 horas depois, foi positivo,
confirmando-se o diagnóstico de
pneumonia a SARS-CoV-2.
O doente foi então admitido na
UCI-COVID onde, para além da

terapêutica de suporte, cumpriu 10
dias de Lopinavir/Ritonavir e Hidroxicloroquina e antibioterapia empírica
com Ceftazidima, Gentamicina e
Azitromicina, com melhoria clínica e
analítica progressivas, apesar da fase
hiperinflamatória constatada durante
o internamento (caracterizada por
febre, hiperferritinémia, hipertrigliceridémia e elevação das transaminases). Apesar da gravidade dos
achados imagiológicos, foi também
possível um desmame progressivo do
suporte ventilatório, tendo sido
extubado ao 13º dia de internamento
na UCI-COVID.
À data de elaboração deste artigo, o
doente continua internado, embora
clínica e analiticamente melhorado.
Repetiu uma terceira colheita de
amostras biológicas para pesquisa de
SARS-CoV-2 ao 12º dia de internamento na UCI-COVID, que foi
positiva, motivo pelo qual mantém
necessidade de medidas de isolamento e abordagem com equipamento de proteção individual.
DISCUSSÃO
A pandemia causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2) está em
fase de crescimento exponencial em
Portugal. O inevitável aumento do
número de doentes e da carga de
trabalho exige sensata definição de
fluxos de doentes, competências e
capacidades assistenciais, rigoroso
modelo de decisão ética e de
comunicação, e uma rede de trabalho abrangente, intra e inter-hospitalar. É fundamental tomar decisões
baseadas na melhor evidência
disponível, de forma a responder às
lacunas de conhecimento ainda
existentes. Este caso clínico salienta,
por um lado, que perante a sensibilidade < 80% dos testes diagnósticos
(exsudados da nasofaringe e orofar-
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Figura 1. Imagem de hipotransparência heterogénea nos 2/3 inferiores de ambos os hemitóraces pulmonares (radiografia de tórax
em PA).

inge colhidos por zaragatoa com
sensibilidades 65% e 70%, respectivamente), o juízo clínico deve prevalecer, independentemente da idade
e/ou comorbilidades do doente; e
que, por outro lado, é essencial a
colaboração de todas as áreas
governamentais e entidades que se
articulem com as equipas de saúde,
de forma a proporcionar os melhores
cuidados à população e a proteger os
profissionais de saúde. De facto,
neste caso, aquando do resultado
positivo para a pesquisa de infeção
por SARS-CoV-2, foi notificada de
imediato a Autoridade de Saúde
Pública, tendo o Delegado de Saúde
Local, em cooperação com a
Proteção Civil, desencadeado uma
operação de quarentena obrigatória,
na tentativa de reunir todos os
contactos do doente. As autoridades
conseguiram localizar um grupo de
74 nepaleses que viviam na mesma
zona, alguns dos quais já apresentavam sintomatologia, e que ficaram
em quarentena sob vigilância da

Polícia de Segurança Pública.
Também todos os profissionais de
saúde que contactaram com o
doente até ao momento do diagnóstico foram posteriormente
abordados pela Saúde Ocupacional.
De modo a obtermos uma resposta
coordenada e efetiva, a ação em
Saúde Pública deve ser proporcional,
flexível, consistente e de acordo com
o princípio da precaução.
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CASO CLÍNICO 2

COVID-19: NEM TUDO O QUE PARECE É!
Tânia Sales Marques1

1Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve - Faro

RESUMO:
Apresenta-se o caso clínico de uma
jovem que desenvolve um quadro
respiratório agudo hipoxemiante de
rápida evolução, com pneumonia
bilateral grave, com necessidade de
ventilação mecânica invasiva e
suporte por técnica de Oxigenação
por Membrana Extracorpórea. Este
caso surge numa altura em que o
país enfrenta a pandemia COVID-19.
Este vírus acomete principalmente o
trato respiratório ocasionando
formas de doença ligeira a pneumonias graves com insuficiência respiratória. Ao longo do internamento a
dúvida de uma possível infeção por
SARS-CoV-2 persistiu, investigando-se
concomitantemente outros agentes
etiológicos, tendo-se determinado o
diagnóstico de Pneumonia bilateral
por Metapneumovírus. Este caso
clínico tem o objetivo de destacar a
importância de um estudo etiológico
completo, numa altura em que o foco
diagnóstico tem sido estreito.

ABSTRACT:
We present the clinical case of a
young woman who develops an
acute hypoxemic respiratory failure
with fast progression to severe
bilateral pneumonia, requiring
invasive mechanical ventilation and
support by Extracorporeal Membrane
Oxygenation. This case comes at a
time when the country is facing the
pandemic of COVID-19. This virus
mainly affects the respiratory tract.
The disease can manifest from a mild
form to a severe pneumonia with
respiratory failure. During hospitalization, although the doubt of a
possible SARS-CoV-2 infection
persisted, the investigation of other
etiologic agents continued and the
diagnosis of bilateral Metapneumovirus pneumonia was determined. This
clinical case aims to highlight the
importance of a complete etiological
study, at a time that the diagnostic
focus has been narrow.

CASO CLÍNICO
Mulher de 21 anos, natural da
Roménia, a residir em Portugal desde
há 8 anos.
Recorreu ao Centro de Saúde a
04/03/2020 por quadro de instalação
rápida de dispneia, tosse hemoptóica, febre e mialgias generalizadas. Na
radiografia de tórax (Rx-T) identifica-se de hipotransparência de limites
mal definidos na metade inferior do
hemitórax esquerdo e na vertente
interna da base direita. Foi medicada
com amoxicilina (875mg), ácido
clavulânico (125mg) e azitromicina
(500mg).
A doente apresenta história de
tabagismo, com carga tabágica de
5UMA. Nega utilização de cigarro
eletrónico ou história de consumo de
substâncias toxicófilicas. Reside com
os pais em apartamento com
condições de saneamento básicas
asseguradas. Nega viagens recentes.
De antecedentes apenas a referir
obesidade grau II (IMC 35 Kg/m²).
Sem medicação habitual. Boletim de
vacinas atualizado, não fez vacina
antigripal.
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Ao segundo dia de antibioterapia
recorre ao Serviço de Urgência (SU)
por agravamento, tendo sido
documentada hipoxemia em ar
ambiente. Concomitantemente foi
contactada a Linha de Apoio Médico
que sugeriu, por ausência de critérios
epidemiológicos, um rastreio inicial
de outros agentes infeciosos, com
posterior investigação de SARS-CoV-2
caso o estudo inicial fosse negativo. À
entrada a doente encontrava-se vígil,
orientada, colaborante, um pouco
prostrada, PA 127/46 mmHg, FC 109
bpm, FR > 30 cpm, SpO2 89% em ar
ambiente. A auscultação pulmonar
revelou um murmúrio vesicular
globalmente diminuído, com fervores
crepitantes na metade inferior
esquerda. Sem edema de declive.
Rx-T com evidente agravamento da
hipotransparência à esquerda que
poupava apenas o ápex. Analiticamente a destacar anemia (Hb 104 g/
dL - hipocrómica microcítica), leucócitos 6,2 x109/L, com linfopenia (0,8
x10⁹/L), aumento dos D-dimeros
(1100 ng/mL) e da proteína C-reativa
(175 mg/L). A gasimetria em ar
ambiente revelou hipoxemia com
paO2 62.1mmHg.
Admitiu-se o diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade
bilateral, com insuficiência respiratória parcial. Foi internada a
06/03/2020 no Serviço de Pneumologia, em quarto de isolamento, e
instituída terapêutica empírica com
ceftriaxone (2g/dia) e manutenção
de azitromicina (500mg/dia). Nas
primeiras 24 horas assistiu-se à
titulação progressiva de suporte
ventilatório, com transferência da
doente para a Unidade de Cuidados
Intensivos (UCI). Iniciou O2 de alto
fluxo, com decisão para Ventilação
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Mecânica Invasiva (VMI) a
07/03/2020 e necessidade de
suporte vasopressor.
Dada rápida evolução do quadro e
características compatíveis com
Pneumonia vírica, optou-se por
pesquisar vírus influenza A e B e
SARS-CoV-2 e associar empiricamente Oseltamivir (75mg, 12/12h),
Hidroxicloroquina (400mg, 12/12),
Lopinavir e Ritonavir (400mg/100mg,
12/12h). Da investigação inicial
apurou-se: 1) VIH, HBV e HCV
negativos; 2) antigenurias para
Legionella pneumophila e Streptococcus pneumoniae negativas; 3)
pesquisa de SARS-CoV-2 negativa em
amostra de aspirado traqueal 4)
zaragatoa para vírus influenza A e B
negativo; 5) exame bacteriológico de
secreções brônquicas negativo; 6)
hemoculturas e urocultura negativas.
Verificou-se progressão rápida para
hipoxémia refratária, iniciando a
08/03/2020 ventilação em decúbito
ventral com resposta parcial. No dia
09/03/2020 a doente foi encaminhada para o hospital de referência
(HDR) para suporte por técnica de
Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) veno-venoso. À
admissão no HDR realizou TC-tórax
que identificou condensações
completas no lobo inferior direito,
lobo superior esquerdo e lobo
inferior esquerdo, com áreas de
densificação e condensação parenquimatosa no lobo médio e lobo
superior direito.
No HDR foi descontinuada a corticoterapia previamente instituída
(efetuou três dias de metilprednisolona 80mg, 8/8h). A terapêutica
antivírica foi interrompida ao
segundo dia mediante resultados
negativos de SARS-CoV-2 e influenza

A e B, realizados no hospital de
origem. Repetiu investigação etiológica e institui-se antibioterapia com um
beta-lactâmico completando 7 dias
de amoxicilina e ácido clavulânico e
azitromicina.
Verificou-se estabilidade hemodinâmica durante todo o internamento, com desmame de noradrenalina
(10 mcg/kg/min) nas primeiras 24
horas de admissão. Não se verificaram alterações no ecocardiograma
transtorácico. Assistiu-se a uma
evolução favorável sem disfunção de
outros órgãos e com recuperação da
função pulmonar nativa, permitindo
a extubação a 16/03/2020 e a
descanulação a 17/03/2020, sem
intercorrências.
Repetiu a investigação etiológica no
HDR. Fez segunda pesquisa de
SARS-CoV-2 e vírus influenza A e B
que foi negativa. Os restantes exames
ficaram em curso e foram disponibilizados após a transferência da doente
para o Serviço de Pneumologia do
hospital de origem: 1) exame
bacteriológico e micológico de
secreções brônquicas negativo; 2)
serologia a Coxiella burnetii negativo;
3) pesquisa de Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae e
Legionella spp. Por RT-PCR negativa;
4) Hemoculturas negativas; 7)
Pesquisa de vírus respiratórios por
RT-PCR positivo para Metapneumovírus.
Assistiu-se a uma evolução clínica,
analítica e imagiológica favorável.
Teve alta no dia 27/03/2020, sem
necessidade de oxigenoterapia
suplementar, mantendo seguimento
em Consulta de Pneumologia Geral.

DISCUSSÃO
A pandemia COVID-19 já afetou mais
de um milhão de pessoas no mundo
inteiro. Acomete principalmente o
trato respiratório, com formas de
apresentação que vão de doença
ligeira, em cerca de 80% dos casos, a
pneumonia mais ou menos extensa
com hipoxemia significativa e
eventual evolução para Síndrome de
Dificuldade Respiratória do Adulto
(ARDS). Este caso clínico reporta o
desenvolvimento de um quadro
respiratório crítico sugestivo de
pneumonia bilateral de eventual etiologia vírica, com possível sobreposição bacteriana. Apesar da
realização de múltiplos exames
complementares de diagnóstico não
foi isolado nenhum agente bacteriano, tendo-se determinado como
agente etiológico principal o Metapneumovírus.
CONCLUSÃO
Numa altura em que todos os
profissionais de saúde estão voltados
para o combate de um único vírus é
imprescindível não esquecer que
todos os outros agentes infeciosos
continuam a existir. Ao longo do
internamento a dúvida de uma
possível infeção por SARS-CoV-2 ou
gripe A persistiu, sem nunca interferir
com a pesquisa de outros possíveis
agentes etiológicos. Este caso clínico
tem o objetivo de destacar a importância de um estudo etiológico
completo, numa altura em que o foco
diagnóstico tem sido estreito.
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MINUTO VMER 1

ABORDAGEM VIA AÉREA EM DOENTE INFETADO
OU SUSPEITO COVID NO PRÉ-HOSPITALAR
Ricardo Soares1

1Médico Interno de formação específica em Anestesiologia – Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Unidade de Faro.

Durante a abordagem do doente,
existem procedimentos de risco pelo
potencial de geração de aerossóis
com destaque para a abordagem da
via aérea.
O risco aumenta com a laringoscopia,
entubação orotraqueal (EOT),
extubação, broncofibroscopia e
procedimentos de abordagem
cervical anterior (traqueostomia ou
cricotirotomia).
Na abordagem da via aérea, os
eventos mais geradores de aerossóis
são: tosse, espirro, uso de ventilação
não invasiva (VNI) ou ventilação com
pressão positiva com selagem
inadequada, administração de
fármacos por nebulização, ressuscitação cardio pulmonar prévia à EOT,
aspiração traqueal sem sistema
fechado e a extubação.
Antes de abordar a via aérea deve ser
garantido o equipamento de

proteção individual (EPI), segundo o
protocolo de cada instituição.
O processo de EOT deve envolver o
mínimo de pessoas possível e
garantir monitorização adequada
(ECG, pressão arterial, SpO2).
O tubo orotraqueal (TOT) deve ser
clampado.
É necessário realizar pré-oxigenação
por 3-5 minutos, idealmente com
cabeceira a 45º, se possível, em
ventilação espontânea com FiO2 de
100%, usando uma mascara facial
bem selada, recomendando-se o uso
de duas mãos.
Realizar entubação de sequência
rápida, sem ventilação manual, a não
ser que seja estritamente necessária
a oxigenação de resgate e utilizando,
neste caso, baixos volumes.

doente e bloqueio neuromuscular.
(Fentanil 2mcg/Kg, propofol 2mg/Kg,
Etomidato 0,3mg/Kg, Ketamina
1-2mg/Kg, Rocurónio 1,2mg/Kg,
succinilcolina 1-1,5mg/Kg).
Após colocação TOT, primeiro insuflar
Cuff, conectar ao ventilador e
desclampar TOT.
Confirmar posicionamento do TOT
pela observação da expansão
torácica e monitorização por capnografia.
Evitar desconexões do circuito
respiratório, se necessário deve ser
realizada no filtro e com TOT clampado.
Segue um algoritmo resumo da
abordagem da via aérea.

A escolha dos fármacos tem em
conta o estado hemodinâmico do
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Adaptado de:
• Via Aérea Doentes com suspeita ou infeção com COVID-19 da Sociedade Portuguesa Anestesiologia
• Protocolo de atuação doentes COVID do Centro Hospitalar do Porto

EDITOR (ES) es
abel Rodrigu
Is
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MINUTO VMER 2

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE EPI
Mónica Fonseca1

1Médica VMER de Faro e Albufeira / Médica CODU Faro

As particularidades da atuação em
meio pré-hospitalar conferem grande
risco de exposição à contaminação
dos seus operacionais. Para além da
decisão criteriosa de qual o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
adequado a cada situação, também a
sua correta utilização permite
diminuir esse risco pelo que devem
ser seguidas as normas e orientações
de colocação e remoção de equipamento.

Em todas as situações deve ser
confirmado que não possuem
adornos ou objetos pessoais ou
clínicos (ex: pulseiras, brincos,
relógio, estetoscópio).
O material utilizado deverá ser
descartado em saco branco (à
exceção das viseiras e óculos de
proteção que devem ser desinfetados
após cada utilização).

Fontes
1.

Orientação técnica nº09/2020 de
30/03/2020 do SNS/INEM “COVID-19,
Equipamento de Proteção Individual
(EPI)” adaptada

O Plano de Contingência COVID-19
define procedimentos de trabalho
onde estão incluídos Kit´s de EPI´s. A
decisão do equipamento a utilizar
depende da abordagem que vai ser
efetuada e do grau de suspeição de
COVID-19, tendo em conta a relação
benefício para o doente versus risco
para os Profissionais e Comunidade.

Fotografia
2.

Orientação de trabalho nº 01/2020
VMER DE FARO/ALBUFEIRA, Março 2020
in Plano de Contingência VMER de Faro e
Albufeira

Mónica Fonseca
João Nuno Oliveira
Nelson Alcaria
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KIT BÁSICO
Deve ser utilizado em situações sem necessidade de cuidados emergentes,
abordagem de proximidade ou manobras invasivas
• Máscara Cirúrgica (ou FFP2 se distância do doente < 1metro)
• Óculos de proteção (se doente com sintomas respiratórios)
• Bata impermeável ou bata com avental
• Luvas de Nitrilo de cano normal

COLOCAÇÃO
•
•
•
•
•

Desinfetar as mãos com SABA
Vestir a bata
Colocar a máscara
Colocar os óculos de proteção
Colocar as luvas (por cima do punho da bata)

REMOÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfetar as luvas
Remover a bata (garantindo que fica do avesso)
Desinfetar as luvas
Retirar os óculos de proteção
Desinfetar as luvas
Remover a máscara (de trás para a frente)
Remover as luvas
Desinfetar as mãos com SABA
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KIT INVASIVO
Utilizado em situações em que há necessidade de
efetuar procedimentos invasivos geradores de aerossois
• Touca
• Máscara FFP2
• Óculos de proteção
• Viseira de proteção
• Luvas de Nitrilo de cano normal
• Luvas Nitrilo de cano longo
• Fato de bloco (preferencial)
• Bata impermeável ou bata com avental
• Cobre botas de cano alto

KIT INVASIVO DE RISCO ELEVADO
(ex: entubação orotraqueal e a reanimação cardiorrespiratória):
• KIT INVASIVO
• Fato de proteção integral com capuz

COLOCAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfetar as mãos com SABA
Vestir calças e túnica se disponíveis
Colocar a touca
Colocar a máscara FFP2 ou FFP3
Colocar óculos de proteção
Vestir o fato de proteção integral
Vestir o avental
Calçar os cobre botas
Colocar a viseira de proteção
Colocar o primeiro par de luvas de nitrilo (cano normal)
por baixo do punho da bata
Colcar o segundo par de luvas de nitrilo (cano longo) por
cima do punho da bata
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REMOÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfetar as luvas com SABA
Remover o avental
(garantindo que fica do avesso, tocando apenas no exterior)
Desinfetar as luvas com SABA
Retirar a viseira
Desinfetar as luvas com SABA
Remover o fato (garantindo que fica do avesso)
Desinfetar as luvas com SABA
Retirar os óculos de proteção
Desinfetar as luvas com SABA
Remover a máscara e touca num gesto único para a frente
Desinfetar as luvas com álcool
Retirar os cobre botas
Remover as luvas
Despir as calças e túnica
Lavar as mãos com água e sabão ou desinfetar com SABA
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REVISÃO ESTATÍSTICA DAS INTOXICAÇÕES
André Abílio Rodrigues 1, Solange Mega2
1 Enfermeiro VMER, SIV ; 2 Enfermeira VMER, SIV

Nesta rúbrica, de "Nós por cá...", efetuamos a revisão estatística das ocorrências de situações de Intoxicação, nas
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER`s) de Faro e Albufeira.
Com o objetivo de conhecer melhor a nossa realidade, utilizamos o período compreendido entre 1 de novembro de
2015 e 29 de fevereiro de 2020, para efetuarmos a revisão estatística de modo a responder às seguintes questões:

Questão 1:
Qual a percentagem das ocorrências para situações de Intoxicação?

Questão 2:
Qual foi o tóxico mais comum?

Durante este período, a VMER de
Faro teve 7461 ativações e a VMER
de Albufeira 4274 ativações.
Podemos verificar que o tipo de
ocorrência “Intoxicações” representa
3% do total de ocorrências para a
VMER de Faro e 5% para a VMER de
Albufeira.

Segundo o gráfico exposto, podemos
verificar que o tóxico mais frequente
foram as “Substâncias de abuso” em
ambas as VMER, representando 49%
para a VMER de Faro e 58% para a
VMER de Albufeira.
Questão 3:
Qual foi a distribuição por género neste tipo de ocorrências?
Para ambas as VMER, o género
masculino, foi o mais comum neste
tipo de ocorrências, com 64% para a
VMER de Faro e 63% para a VMER de
Albufeira.
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Questão 4:
Qual a distribuição etária mais comum, das ocorrências para “Intoxicações”?
Verificamos que o intervalo de idades
mais comum neste tipo de ocorrências, para a VMER de Albufeira
encontra-se compreendido entre
[21-30] anos com 22,1% de ativações.
No que concerne à VMER de Faro, a
faixa etária mais comum encontra-se
entre os [41-50] anos, representando
26,6% das ocorrências.

Questão 5:
Qual o “Local da ocorrência” mais comum, para este tipo de ocorrências?
Por outro lado, o local da ocorrência
mais comum para ambas as VMER foi
o “Domicílio”, com 38,7% para a
VMER de Faro e 31,7% para a VMER
Albufeira. Seguido do local da
ocorrência “Via Pública”, também
para ambas as VMER, com 24,2%
para a VMER de Faro e 24% para a
VMER Albufeira.

“ASSIM, NÓS POR CÁ…!”
•

Podemos concluir, que a ocorrência do tipo “Intoxicação” representa 3% das ocorrências para a VMER de Faro e
5% para a VMER de Albufeira;

•

O tipo de tóxico mais frequente para ambas as VMER é a intoxicação por substâncias de abuso.

•

Por outro lado o género mais comum para ambas as VMER foi o masculino.

•

A faixa etária mais comum para a VMER de Faro está compreendida entre os [41-50] anos e na VMER de Albufeira
encontra-se entre os [21-30] anos.

•

O local de ocorrência mais comum, foi o “Domicílio”, com 38,7% dos casos para a VMER de Faro, e 31,7% para a
VMER de Albufeira

EDITOR (ES) odrigues,
ndré Abílio R
A
Solange Mega
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HIGHLIGHTS COVID-19
Caros leitores,
É com muito orgulho e satisfação que
vos damos a conhecer o mais recente
projeto da Lifesaving, o Boletim
“Highlights COVID-19”.
O Projeto “Highlights COVID-19” é
uma iniciativa especial promovida
pela LIFESAVING, com o apoio do
Centro de Formação, Investigação e
Conhecimento (CFIC) / Unidade de
Apoio à Investigação (UAI), em
cenário de contingência pandémica,
que pretende vir a assumir-se como
uma ferramenta útil de atualização
semanal, facilitando o acesso a
artigos relevantes difundidos
internacionalmente em revistas
indexadas, de elevado fator de
impacto e de elevado interesse para
os profissionais de todos os níveis de
assistência ao doente COVID-19 em
todas as especialidades.
O boletim “Highlights COVID-19”
compromete-se a assegurar o
respeito pelos princípios éticos e

deontológicos, promovendo a
recolha criteriosa da informação
científica, a partir de publicações de
referência.
As temáticas abordadas serão
verificadas e revistas pela equipa
editorial, privilegiando-se a escolha
de artigos que dão respostas concretas a questões colocadas no dia-à-dia
dos profissionais da linha da frente
de combate à COVID-19.
Todos os profissionais de saúde, independentemente da sua instituição ou
classe profissional poderão submeter
highlights de artigos selecionados de
vários formatos, com limite no nº de
palavras (idealmente 3 a 5 tópicos
apenas), com objetividade que
assegure que se destacam ideias-chave, sem juízos de valor ou
comentários pessoais, e com relevância validada pela equipa editorial.
Confirme AQUI os critérios de
publicação.
Para poder submeter os seus

Highlights terá de verificar (AQUI)
inicialmente se o artigo que pretende
submeter se encontra já em fase de
revisão ou publicado por outro
colaborador, e aguardar pela informação da coordenação editorial.
A publicação deste boletim tem uma
periocidade semanal, sendo que
todas as quartas-feiras serão publicadas novas edições online, no site do
CHUA (Centro Hospitalar Universitário do Algarve) e em todas as
plataformas da LIFESAVING. Subscreva o nosso boletim “Highlights
COVID-19” AQUI.
Contamos até à presenta data com
highlights de 30 artigos selecionados
em 3 edições já publicadas, num
sucesso ímpar que une todos os
profissionais de saúde, de todas as
especialidades, em todos os níveis de
assistência.
Pela Coordenação Editorial do
Projecto “Highlights COVID-19”,
Rúben Santos

Indice

71

NÓS POR CÁ

DIVULGAÇÃO DA LIFESAVING
AOS ALUNOS DO MESTRADO INTEGRADO DE MEDICINA
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UALG
Miguel Jacob1

1 Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) – Unidade de Faro

O projeto LIFESAVING continua a dar
importantes passos na sua divulgação. No âmbito da sua ligação ao
Algarve Biomedical Center e Universidade do Algarve, foi feita a apresentação e divulgação da revista em aula
aos alunos de 3o e 4o ano da
Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve.
Tratou-se de um importante momento, com muita participação por parte
dos alunos, que puderam aceder
mais de perto a todo o contexto
editorial e aos critérios de publicação, bem como a toda a descrição
do nascer e crescer da revista até
agora.
Pretende-se, com este passo, alargar
ainda mais o Projecto LIFESAVING à
comunidade médica e científica,
nomeadamente aos estudantes, que
têm assim mais um formato disponível para trabalhar e publicar
artigos científicos, numa revista
peer-review.
Outro marco importante na facilidade de acessibilidade e consulta da
LIFESAVING foi a sua inclusão no site
do Algarve Biomedical Center,
podendo ser consultada em https://
abcmedicalg.pt/pt/home.
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Assinalando esta ligação, as capas de
todas as edições da revista foram
expostas na Faculdade de Medicina
da UAlg, onde podem assim ser
consultadas por toda a comunidade
estudantil.
A ligação à Universidade, bem como

a melhoria da divulgação e acessibilidade em plataformas de comunicação, são centrais no enquadramento da LIFESAVING na comunidade
médica e científica, permitindo
aumentar a sua qualidade e oferecer
aos leitores cada vez mais e melhores
conteúdos científicos.
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FÁRMACO REVISITADO

METOXIFLURANO

Nelson Silva Santos 1,2

1 Médico Interno de formação específica em Anestesiologia – Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca
2 Operacional da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro

INTRODUÇÃO
O metoxiflurano é um agente
anestésico volátil do grupo dos
hidrocarbonetos fluorados, que foi
extensamente utilizado em Anestesia
nas décadas de 1960 e 1970 (Penthrane, Abbot Laboratories). Neste
período, mostrou especial interesse
por manter um nível analgésico que
se prolongava no pós-operatório, ao
contrário de outros anestésicos
inalatórios.1
Após o surgimento de vários casos de
nefrotoxicidade relacionados com a
utilização do metoxiflurano na
década de 1960, o seu uso reduziu-se. Em 1968 a Abbott Laboratories
desenvolveu o Analgizer (15 ml
Metoxiflurano), um inalador de doses
analgésicas de metoxiflurano que
possibilitava a auto-administração do
fármaco, com intuito analgésico.¹
Na Austrália, o fármaco tem vindo a
ser utilizado há mais de 30 anos no
controlo da dor associada a traumatismo ou em pequenos procedimentos invasivos, tanto na emergência
pré-hospitalar como intra-hospitalar.
Hoje conhece-se o perfil de eficácia
analgésica e segurança do fármaco, o
que faz dele uma excelente alternativa no controlo rápido da dor associada a traumatismo. O dispositivo
inalador Penthrox (Medical Developments International, Scorsby,
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Australia), uma atualização do
Analgizer criada em 2003, permite
analgesia eficaz, com utilização de
doses menores do fármaco relativamente ao seu antecessor (3-6 ml vs
15 ml).
FORMA DE APRESENTAÇÃO
O inalador Penthrox® (Medical
Developments International) é um
dispositivo cilíndrico de 15 cm de
comprimento, no interior do qual
deve ser vertido o conteúdo de um
frasco de 3 ml de metoxiflurano
99,9%2. Em paralelo com o sistema
inalatório existe uma câmara de
carvão ativado, que reabsorve o
metoxiflurano exalado, impedindo a
reinalação2 (Fig. 1).
FARMACOLOGIA
Mecanismo de ação
Como outros anestésicos inalatórios,
o Metoxiflurano é um agonista de
recetores inibitórios do sistema
nervoso central, como o GABA-R ou o
recetor de glicina, ao mesmo tempo
que antagoniza recetores excitatórios
como o recetor-1 do glutamato3.
Farmacocinética
O fármaco é altamente lipofílico, com
elevado coeficiente óleo/gás, tendo
por isso absorção eficiente por via

inalatória, com rápido início de ação
e duração de vários minutos com
poucas inalações. O seu metabolismo
ocorre em 50-75% por desmetilação
oxidativa hepática (CYP 450). Os
principais metabolitos são o ião
fluoreto e o ácido oxálico. 60% do
fármaco é eliminado por via renal,
sendo o restante exalado na forma
inalterada.3
Farmacodinâmica
O fármaco reduz o nível de consciência (em dose anestésica) e a sensibilidade dolorosa, por alteração da excitabilidade de algumas regiões do
sistema nervoso central, envolvidas
nas vias de condução da dor.4
A sua taxa de metabolização é
aumentada se co-administrado com
indutores do CYP2E1 ou 2A6. A
toxicidade renal é dose dependente,
relacionando-se com os níveis séricos
aumentados de fluoreto inorgânico.3,4
INDICAÇÃO TERAPÊUTICA
Está indicado para alívio da dor
moderada a intensa em doentes
adultos conscientes com dor associada a traumatismo. No estudo STOP!⁴
o fármaco mostrou aliviar a dor
traumática aguda também em
crianças com mais de 12 anos.

FÁRMACO REVISITADO

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA
1. Preparar o dispositivo conforme
indicações do fabricante;
2. Verter o conteúdo de metoxiflurano líquido (3 ml) no interior do
reservatório do dispositivo;
3. Ceder o dispositivo ao doente para
que este inale suavemente no bucal
várias vezes, sob supervisão médica;
4. O doente deve exalar novamente
no bucal, que fará a captura do
metoxiflurano exalado no compartimento de carvão ativado.

Figura 1. Imagem do dispositivo doseador

Não deverá exceder-se os 6 ml/dia (2
frascos) ou 15 ml/semana, nem
administrar o fármaco em dias
consecutivos.2,3

CAM-horas, que se encontra abaixo
das 2 CAM-horas associadas a
nefrotoxicidade.6
O metoxiflurano inalado foi muito
bem tolerado em doentes pós-traumatismo no estudo STOP!⁴, sendo a
cefaleia e as tonturas os efeitos
adversos mais reportados. Comparativamente ao tramadol, mostrou um
maior número de episódios de
sedação.

EFICÁCIA

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

No estudo STOP!4 (RCT), o metoxiflurano associou-se a uma redução
significativa nos scores de dor
comparado com placebo, em doentes
com dor aguda na sequência de
traumatismo minor. No mesmo
estudo, a mediana do tempo para
início de ação de analgesia significativa foi de 4 min, comparável a estudos
com morfina endovenosa (5 min) e
fentanil intranasal (11 min). Ainda
assim, numa análise retrospetiva da
utilização do metoxiflurano no
pré-hospitalar (n=42.844), mostrou-se que o metoxiflurano é menos
eficaz que a morfina EV ou fentanil
intranasal no alívio da dor moderada
a severa (idades 16-100 anos)⁵.

Até à data não existe qualquer
evidência de efeitos adversos em
profissionais que se relacione com a
exposição ao fármaco na dose
analgésica7.

TOLERABILIDADE
A dose máxima recomendada para
analgesia (6 ml/dia e 15 ml/semana)
é muito inferior àquela utilizada para
anestesia. Isto resulta numa concentração alveolar mínima de 0,59

ambiente pré-hospitalar como em
serviço de urgência.
• O fármaco oferece várias vantagens: a via de administração fácil e
não invasiva, o rápido inicio de ação
(2-5 minutos) e o facto de ser o
próprio doente a administrar e titular
o fármaco.
• É um fármaco interessante em
situações de emergência, em
ambientes extremos ou em situações
de multivítimas, com necessidade de
analgesia rápida, com um número de
operacionais limitado.4
• Tem um perfil de segurança
adequado, sem efeitos adversos
significativos.
Bibliografia
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Porter K., Dayan A., Dickerson S.,
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methoxyflurane in acute pain management. Open Access Emergency Medicine.
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CONTRA-INDICAÇÕES
O fármaco está contraindicado no
doente inconsciente ou na presença
de insuficiência hepática ou renal
graves, instabilidade hemodinâmica,
antecedentes de hipertermia maligna
ou alergia a fármacos halogenados.2-3,6
Ao contrário do que acontece na
Austrália e Nova Zelândia, o fármaco
não está atualmente aprovado na
Europa para uso em menores de 18
anos.2
Take-home messages
• Em dose reduzida, o metoxiflurano
inalado reduz comprovadamente a
dor associada ao trauma, tanto em

EDITOR (ES) , Catarina Monteiro,
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INTRODUÇÃO
A dor é um dos sintomas mais
frequentemente referidos pelos
doentes em contexto pré-hospitalar.¹
A dor intensa é um dos fatores mais
importantes que afetam o doente,
podendo ter um impacto negativo
nos parâmetros fisiológicos.² O
tratamento adequado reduz a
morbilidade, garante o bem-estar do
doente e facilita o transporte do local
para a unidade hospitalar.¹ O controlo
da dor parece ser tão mais eficaz
quanto mais precocemente é
iniciado, contudo, existem muito
poucos estudos sobre a analgesia
neste contexto.³
Escalas de Dor
Para uma melhor otimização e
adequação da analgesia, é importante graduar o nível de dor tornando-a em algo objetivo e mensurável.
Existem várias escalas para graduação de dor, sendo a mais comumente usada a Escala Numérica de
Dor (END) com graduação de zero (0)
a dez (10). ¹ Segundo esta escala
podemos subdividir o grau de dor
em: dor ligeira <4/10), dor moderada (4-6) e dor intensa (6-10).1,2 A
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Escala Visual Analógica (EVA) é outro
método de avaliação da dor que
consiste na graduação através de
uma linha com 10cm onde o doente
assinala o seu grau de dor consoante
está mais perto ou mais afastado dos
polos da linha que correspondem a
“sem dor” e “ dor máxima”. A
intensidade da dor na EVA de
0-3,5cm é considerada leve, 3,66,5cm moderada e 6,6-10cm
intensa.³ Existe ainda a Escala de
Faces, mais usada na população
pediátrica.
Num estudo realizado na Dinamarca,
utilizando a END, dos 41.241 doentes
analisados, 27.7% classificaram a sua
dor como moderada a intensa e
40.1% classificaram-na como sendo
ligeira ou como não tendo dor. No
mesmo estudo, é de salientar que
32.2% não tinham qualquer informação sobre o grau de dor.¹
Para uma melhor otimização e

adequação da analgesia, é importante graduar o nível de dor tornando-a assim em algo objetivo e
mensurável.
Fármacos analgésicos
Idealmente a administração de
fármacos analgésicos deverá estar
em conformidade com a graduação
da dor avaliada por uma escala de
validada. Assim, a maioria das
guidelines incluídas numa metanálise
sobre o tema refere que o paracetamol é o fármaco de eleição na dor
ligeira. Não obstante, uma das
guidelines analisadas aponta o
ceterolac como um fármaco alternativo ao paracetamol.² De facto, um
estudo randomizado controlado que
comparou a eficácia do paracetamol
e do ceterolac concluiu que ambos
são eficazes no alívio da dor, sendo
que o ceterolac se mostrou mais
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eficaz que o paracetamol na dor
intensa.³
A metanálise de Yousefifard, M et al
concluiu que os opióides, como a
morfina e o fentanilo, são os
fármacos recomendados, para
tratamento da dor moderada a
intensa, conclusões estas corroboradas por um estudo dinamarquês que
revelou que 49,6% dos doentes com
dor intensa tinham recebido fentanilo como analgésico.1,3
Apesar de os fármacos opióides
aparecerem frequentemente como
primeira linha na dor moderada a
intensa, algumas guidelines apresentam a cetamina como fármaco
alternativo, especialmente em
vítimas de trauma com hipovolemia
ou comprometimento da via aérea.¹
Em termos de poder de analgesia, a
cetamina foi considerada tão eficaz
como os opióides numa metanálise
sobre o tema. Neste mesmo estudo
foram avaliados os efeitos secundários na cetamina, sendo que o efeito
secundário mais comum foi a
depressão do estado de consciência,
objetivada por um score de Ramsay
superior a 3. Os efeitos neuropsiquiátricos (alucinações, tonturas,
disforia) foram o segundo efeito
secundário mais comum. Assim, a
cetamina tem sido considerada como
alternativa aos opióides, porque tem
efeitos no sistema nervoso simpático,
aumentando a frequência cardíaca e
a pressão arterial, que podem ser
favoráveis à estabilização de vítimas
com instabilidade hemodinâmica.
Além disso, não provoca qualquer
alteração na ventilação do doente,
contornando assim a questão da
depressão respiratória, um dos
efeitos mais indesejáveis dos
opióides.⁴
Ainda em vítimas de trauma, com dor
moderada a intensa, o metoxiflura-

Figura 1 - Escalas da dor

no, um gás analgésico e de autoadministração, tem sido apresentado
como possível alternativa. Os estudos
mostram que este fármaco possui um
perfil de segurança bem estabelecido. Os efeitos secundários mais
comuns são tonturas e sonolência,
geralmente breves e autolimitados,
sem repercussão clinicamente
significativa nos sinais vitais ou no
nível de consciência.⁵ Em Portugal, o
fármaco foi recentemente aprovado.
Não obstante, existe já experiência
da sua utilização em países europeus
como o Reino Unido. Na Austrália, os
serviços de emergência médica usam
este composto há mais de 40 anos,
Ele aparece integrado em 3 das 12
guidelines analisadas pela metanálise
Yousefifard, M et al. 1,5
E em Portugal? …
No Sistema Integrado de Emergência
Médica (SIEM) nacional, existe uma

organização que permite que meios
mais diferenciados, onde estão
presentes médico e/ou enfermeiro
tenham acesso a fármacos que não
existem na carga de meios menos
diferenciados.
As viaturas médicas de emergência e
reanimação (VMER), com equipa
constituída por um médico e um
enfermeiro, possuem assim o leque
mais extenso de opções, contendo na
sua carga praticamente todos os
fármacos mencionados anteriormente, com exceção ao metoxiflurano. O(s) fármaco(s) a utilizar em cada
cenário fica a cargo da decisão da
equipa, havendo a possibilidade de
escalonada terapêutica caso o
controlo da dor não seja o mais
adequado.
As ambulâncias de suporte imediato
de vida (SIV), com equipa constituída
por um enfermeiro e um técnico,
possuem na sua carga paracetamol,
tramadol e morfina. À semelhança de
Indice
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outros países europeus, a sua
atuação rege-se por protocolos
específicos com administração de um
único fármaco em doses especificas e
restritas.
Posto isto, importa lembrar que uma
grande parte das ocorrências diárias
são apenas assistidas por ambulâncias de suporte básico de vida que,
no contexto nacional atual, não
possuem qualquer tipo de fármaco
analgésico.

a vítimas de trauma, existem alternativas como a cetamina em doentes
hemodinamicamente instáveis e o
metoxiflurano para doentes conscientes. Não obstante, este é ainda um
campo onde são necessários mais
estudos de forma a solidificar a
evidencia já existente.

Referências:
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CONCLUSÃO
A literatura parece estar em consenso em usar fármacos opióides apenas
para dor moderada a intensa, sendo
o paracetamol a recomendação geral
para a dor ligeira. No que diz respeito
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ASPETOS ÉTICOS SOBRE A SOLICITAÇÃO INDEVIDA
DE AMBULÂNCIA DE EMERGÊNCIA
Isabel Rodrigues de Sousa1

1 Interna de Formação Específica de Medicina Interna, Médica Reguladora CODU, Médica VMER, Médica SHEM

No ano de 2019, em Portugal
continental, foram atendidas nos
Centros de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) do Instituto
Nacional de Emergência Médica
(INEM) um total de 1.414.858 chamadas de emergência, o que significa
uma média de 3 887 chamada por
dia e 161 chamadas por hora. Cerca
de 172.179 (12%) foram consideradas
como não emergentes, das quais,
93.760 chamadas foram encaminhadas para o Centro de Contacto
SNS24.1
No ano de 2018 o INEM recebeu
perto de 20 000 chamada falsas, das
quais resultou o acionamento de 7
500 meios de emergência pré-hospitalar.2
Para contextualizar um bocadinho

melhor os leitores, existem 4 CODUs
em Portugal continental: CODU Norte
(no Porto), CODU Centro (em
Coimbra) e CODU Sul (em Lisboa e
em Faro), e, cada CODU é constituído
por: Atendimento (das chamadas),
Accionamento (dos meios), Centro de
Apoio Psicológico e Intervenção em
Crise (CAPIC) e regulação médica.
Todas as chamadas atendidas em
todos os CODUs são triadas por um
programa informático [Sistema
Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica (SIADEM)] e os respectivos meios de
emergência pré-hospitalar são
activados de acordo com a urgência/
emergência da situação em causa.
Este meios são Ambulâncias de
Emergência Médica (AEM), Motociclos de Emergência Médica (MEM),
Ambulâncias de Socorro sediadas em

Postos de Emergência Médica (PEM)
ou em Postos Reserva (RES), como
são as ambulâncias tripuladas por
elementos dos Bombeiros voluntários (BV) ou por elementos da Cruz
Vermelha Portuguesa (CVP), Viaturas
Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), Serviço de Helicópteros de Emergência Médica
(SHEM), Ambulância de Suporte
Imediato de Vida (SIV), Transporte
Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP), e,
também, Unidades Móveis de
Intervençãõo Psicológica de
Emergência (UMIPE).
Todos este meios estão distribuídos e
sediados conforme as áreas territoriais abrangidas e com a densidade
populacional de cada área.3
Posto isto, penso que falta acrescen-
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tar uma informação essencial: todos
este meios são finitos.
É verdade que para todo o circuito da
emergência pré-hospitalar funcionar
no seu óptimo são necessários, não
só profissionais competentes, mas
também contactantes conscientes.
Portanto, quando alguém faz uma
chamada falsa, ocupa os/as operadores/as do atendimento e do
acionamento, os meios acionados, e,
eventualmente o/a médico/a
regulador/a, futilmente. Será que o/a
contactante está consciente destes
factos? E, mais grave, será que o/a
contactante de uma chamada falsa
está ciente da possibilidade de estar
a privar vitimas graves de socorro
atempado pela ocupação dos meios?
E, se a possível vitima grave fosse
um/a familiar do/a falso/a contactante?
Não sei concretamente qual será o
principal motivo para as chamadas
falsas, aparentemente existem
diversos, como diversão, distração,
falta de ocupação, etc., mas pareceme que existe uma total desconsideração “pelo próximo” quando nem
sequer se considera a possível
privação de socorro a alguém que
possa realmente precisar. Por vezes
poder ser mesmo esse o motivo, mas
não vou agora abordar esse género
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de comportamento patológico,
abordo apenas o comportamento
“inconsciente e sem maldade
associada”.
Pode existir ainda uma sensação de
inconsequência e de impunidade, no
entanto, a lei portuguesa prevê no
artigo 360º do Código Penal, que
tipifica a “simulação de sinal de
emergência”:
Falsidade de testemunho, perícia,
interpretação ou tradução:
1 - Quem, como testemunha, perito,
técnico, tradutor ou intérprete,
perante tribunal ou funcionário
competente para receber como meio
de prova, depoimento, relatório,
informação ou tradução, prestar
depoimento, apresentar relatório,
der informações ou fizer traduções
falsos, é punido com pena de prisão
de 6 meses a 3 anos ou com pena de
multa não inferior a 60 dias.
2 - Na mesma pena incorre quem,
sem justa causa, se recusar a depor
ou a apresentar relatório, informação
ou tradução.
3 - Se o facto referido no n.º 1 for
praticado depois de o agente ter
prestado juramento e ter sido
advertido das consequências penais
a que se expõe, a pena é de prisão

até 5 anos ou de multa até 600 dias.⁴
Além das chamadas falsas, existem
inúmeros motivos para a solicitação
indevida de uma ambulância, passo a
enumerar alguns: a crença de que se
o transporte for feito de ambulância
até ao Serviço de Urgência (SU) se
entra primeiro e se é observado/a de
imediato (os critérios que determinam a brevidade de observação e
atendimento num Serviço de
Urgência são os critérios da Triagem
de Manchester, e não o meio de
transporte), percorrer o caminho até
ao SU mais rapidamente, chamadas
de atenção, solidão e a necessidade
de falar com alguém, pobreza e a
necessidade de um tecto e de uma
refeição quente num hospital, numa
saída nocturna entre amigos/as
alguém fica demasiado/a embriagado/a e não permite que o resto do
grupo se divirta por isso “enviam”
para o hospital, não ter saldo no
telemóvel e precisar de transporte
para algures, etc etc etc.
Apesar do sistema de triagem à
partida “filtrar” bastantes destas
situações, a verdade é que muitas
vezes a população sabe o que dizer
para que a triagem active determinado meio, seja ele uma ambulância
para transporte até ao SU, seja ele
uma VMER para fazer um electrocardiograma (ECG) e se “estiver tudo
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bem recusa transporte até ao SU”…
Ora, tendo em conta os números
acima referidos, e o facto dos meios
serem finitos, possivelmente a
consciencialização destes factos
poderia mudar esta atitude muito
semelhante ao egoísmo.
Ouço muitas vezes a afirmação
“tenho direito a uma ambulância”. É
verdade. Mas, é verdade também,
que todos temos direito a uma
ambulância, MEM, VMER, SHEM,
etc., em caso de urgência, por isso,
não devemos também considerar os
nossos deveres? Por exemplo,
quando alguém liga 112 com uma
suposta situação urgente porque
precisa de uma ambulância para ir ao
hospital onde tem uma consulta
marcada nesse dia e assim não tem
de pagar e vai mais rapidamente, não
deve considerar os direitos dos
outros na necessidade de socorro e
ponderar outro meio de transporte?
Outro exemplo, quando alguém liga
112 com uma suposta urgência, mas
o que quer é medir a tensão arterial
para depois recusar ser transportado/a ao hospital, não deve considerar as verdadeiras urgências que
podem ocorrer concomitantemente?
Ultimo exemplo, quando alguém liga
112 com uma suposta urgência, mas
o que quer é ser transportado/a até
ao hospital para visitar alguém
internado, não deve ponderar não
abusar de um sistema já sobrecarregado?
Pergunto, o que podemos fazer nós
do outro lado do telefone além de
confiar na triagem já feita? Podemos
voltar a contactar e re-triar, é
verdade, por vezes este género de
atitude é benéfica e impede a
solicitação e envio de meios
desnecessários, mas além de confiar
neste re-triagem devemos agir com
base nos nossos instintos e experiên-

cia apenas? Tendo em conta o
volume de chamadas diárias, podem
8 médicos reguladores CODU
(número máximo) a nível nacional
re-triar quantas chamadas para
impedir a ativação indevida de meios
de emergência?
Felizmente, existem protocolos para
todos funcionários do CODU que
definem a actuação correcta perante
cada ocorrência e uniformizam os
modos de trabalho.
Deixo para último, uma reflexão
sobre a actuação de vários/as colegas
médicos/as no que toca à solicitação
de meios de emergência pré-hospitalar. Antes de mais, quero dizer que
acho importante que haja mais
informação acerca do nosso trabalho
enquanto INEM para todos os
profissionais de saúde não directamente relacionas à emergência.
Posto isto, vou transcrever um
exemplo real: enquanto médica
reguladora CODU em Faro, recebi
uma chamada de uma técnica
operadora do acionamento de um
CODU que me descreveu a seguinte
situação, “Uma ambulância está
junto a uma vitima que iria hoje fazer
radioterapia ao hospital X que não
fez porque tem mal estar geral, e, a
médica que o viu no hospital X
disse-lhe que fosse para casa e
quando chegasse a casa ligasse 112
para pedir uma ambulância para o
hospital Y para ser visto.”… A nossa
obrigação é para com a vitima, que
foi devidamente encaminhada e
orientada. Este género de atitude
(mesmo que seja só como um mau
exemplo) vinda de um/a colega é
grave.
Infelizmente ouço cada vez mais o
argumento vindo de colegas médicos/as quando sugiro contato com os
meios locais para proceder a um
transporte simples: “já liguei mas

disseram-me que não transportam se
não tiver numero de ficha INEM”.
Não verifiquei ainda a veracidade
deste argumento, mas também
nunca neguei ajuda perante este
discurso. E, a ser verdade, deveriam
ser revistos alguns critérios para
activação de meios.
Após este longo texto, e perante os
vários exemplos dados, considero
que é importante refletir nos direitos
e nos nosso deveres, não perante
apenas o INEM enquanto orgão de
socorro, mas perante todos nós
enquanto seres sociais e conscientes
do que são atitudes correctas e
atitudes menos correctas para quem
vive em sociedade. Eticamente, a
solicitação indevida de meios de
emergência é questionável e pouco
correcta, por isso, deixo o apelo, que
antes de chamar uma ambulância,
reflitam nos motivos e nas alternativas, apara que haja socorro atempado a todos os que precisam principalmente, mas também para que as
equipas de trabalho não estejam
sobrecarregadas e esgotas, desempenhando sempre o seu melhor
trabalho.

Referências:
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O QUE FAZER EM CASO DE

O QUE FAZER EM CASO DE...

INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA
André Abílio Rodrigues 1
1 Enfermeiro VMER, SIV

Na presente edição da LIFESAVING vamos abordar como deverá agir perante
uma pessoa que ingeriu medicação superior á recomendada.
A gravidade da intoxicação é influenciada, entre outros fatores, pelas caraterísticas da vítima, pela forma como foi ingerida a medicação, o tipo
medicação, se existiu mistura de medicamentos e a quantidade ingerida.
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CUIDAR DE NÓS

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA
Heloisa de Sousa Dias1, Sílvia Labiza2

1 Psicóloga Clínica; 2 Enfermeira USF Albufeira/ VMER de Albufeira

A rubrica “Cuidar de Nós” foi criada a
pensar nos profissionais de saúde
que trabalham em ambiente pré
hospitalar, na importância do seu
auto cuidado devido ao desgaste
físico e psicológico a que estão
expostos, pois todas as situações de
emergência provocam estados de
ansiedade e por vezes de angustia.
Noutras edições da LIFESAVING já
foram abordados outros temas
como: a importância do sono,
alimentação, apoio psicológico,
ergonomia e na última edição foi
abordado o tema “reflexão sobre o
risco biológico no socorro pré-hospitalar”, quando ainda não tínhamos
sido assolados pela pandemia COVID
-19, tema que está hoje na ordem do
dia.
Agora, e mais do que nunca, os
Profissionais continuam nos seus
Serviços a prestar cuidados a quem
mais precisa, aumentando em si o
MEDO, tanto de ser contaminado
como de contaminar os outros.
Ainda há muitas dúvidas sobre este
vírus, a sua transmissão ainda não é
completamente clara, e quando os
sintomas comuns podem ser confundidos com infeção por COVID – 19,
então febre ou outro sintoma podem
provocar medo de o doente poder

estar infetado.
Os profissionais de “primeira linha”
podem experienciar fatores de stress
adicionais durante a pandemia (Maia,
2020), nomeadamente:
- Sentimento de impotência em
relação à proteção de familiares e
amigos, assim como receio de os
perder;
- Preocupação crescente em relação
ao facto de os seus filhos estarem
sozinhos em casa, sem os cuidados e
suporte desejável;
- Receio de deterioração da saúde
física e mental dos indivíduos mais
vulneráveis a seu cargo, por exemplo
idosos ou pessoas com deficiência, se
os cuidadores ficarem de quarentena, e não for possível assegurar
cuidados da mesma forma;
- Estigmatização em relação aos que
trabalham com doentes infetados;
- Maior carga laboral, nomeadamente horas extraordinárias, grande
número de doentes e preocupações
com a atualização constante em
relação às melhores práticas;
- Menor capacidade de beneficiar do
suporte social devido a elevada carga
laboral ou maior número de turnos;
- Medo de contagiar familiares ou
amigos como consequência do seu
trabalho.

A situação atual leva a que muitas
vezes os profissionais se sintam que
não estão a fazer tudo o que deviam,
nem suficientemente bem, ou que
estão demasiado sobrecarregados,
para além de terem de lidar com uma
serie de medidas restritivas.
Na situação de stress e com os
sentimentos associados, não quer
dizer que não sejam capazes de fazer
o que é necessário, ou que sejam
fracos, mas na realidade o stress
permite-lhes continuar a trabalhar e
dá-lhes objetivos claros, FOCO.
Ter CLAREZA e FOCO torna-se
fundamental, bem como saber que
cuidados ter para equilibrar a sua
saúde física, mental e emocional,
bem como, para o fortalecimento do
seu sistema imunitário e das defesas
do organismo que combatem vírus e
outros microrganismos. É imprescindível!
Os cuidados assentam essencialmente em ter/manter uma Alimentação Saudável, Atividade Física
Regular, Descanso Reparador,
Qualidade dos Pensamentos e
Emoções e Possibilidade de Ser
Amado e de Amar.
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MESMO SE EM CASA:
- Mantenha um estilo de vida
saudável, uma dieta adequada,
períodos de sono e descanso,
exercício físico e contatos sociais,
com as pessoas mais próximas, assim
como contactos por telefone, ou
redes sociais com outros amigos e
familiares;
- Limite o consumo de cafeina,
nicotina, álcool e outras substâncias
numa tentativa de lidar com as suas
emoções;
- No momento atual, o seu cérebro
está a fazer ajustes para acomodar
aquilo que está a viver, em breve
estará mais ajustado e apaziguado
com a nova rotina e hábitos que se
estão a instalar;
- Tenha uma visão crítica relativamente às informações que encontra e
que não são disponibilizadas por
instituições oficiais. Seja criterioso e
filtre o que vê e ouve;
- Limite as suas preocupações/
inquietações e as da sua família,
principalmente as das crianças,
diminuindo o tempo durante o qual
está a ver ou ouvir notícias que
considere perturbadoras;
- A tensão está no ar e é muito
importante manter as emoções
controladas sob o risco da pandemia
atingir também o seu casamento ou
a sua relação com os filhos, colegas e
outros familiares;
-Sempre que possível, procure
realizar atividades prazerosas e ter
em mente que o isolamento é uma
medida temporária e que o vosso
isolamento é um comportamento
nobre e de respeito para com toda a
comunidade;
-Fale com pessoas de quem gosta,
pois é uma das formas de reduzir a
ansiedade e a solidão. Fale de si e dê
espaço ao outro para falar sobre ele,
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seja um bom ouvinte;
-Veja os seus programas favoritos,
oiça musica, dance, relaxe, leia um
livro, escreva um diário, toque um
instrumento musical, envolva-se em
atividades e tarefas que lhe deem
prazer e que lhe retirem o foco dos
temas da atualidade e do “bombardeamento” de noticias e atualizações a todo o instante;
- Organize o dia em intervalos de
trabalho/estudo/leitura/refeições/
lazer/atividades físicas e descanso,
pois ajuda a criar uma rotina, ser
mais ativo e não deixar no vazio ou
passividade;
-Brinque com os seus filhos, desenvolva atividades com eles que sejam
prazerosas para ambos, dê asas à
sua imaginação e aproveite este
período para fortalecer os laços e o
amor que vos une;
- Recorra a capacidades e competências que já o ajudaram no passado a
lidar com situações adversas, use-as
para lidar com as suas emoções nos
momentos mais desafiantes desta
pandemia;
- Se se sentir muito angustiado ou
perturbado durante a maior parte do
tempo e ao longo de vários dias, fale
com um profissional de saúde, que
inicialmente pode ser o seu coordenador/ responsável.
Deixamos uma mensagem para quem
coordena ou é responsável por estas
equipas (Maia, 2020):
- É importante ajudar estes profissionais a lidar com o stress cronico e
a proteger a sua saúde mental neste
período, significa que eles terão uma
maior capacidade de desempenhar
as suas tarefas, quer sejam profissionais de saúde, quer desempenham outros papéis;
- Avalie regularmente e reforce o
bem-estar emocional da sua equipa e

mostre-se disponível para que
possam falar consigo, se a sua saúde
mental se agravar;
- Assegure uma boa qualidade de
comunicação, e garanta assim que a
informação relevante e regular
chegue a todos. Isto pode ajudar a
resolver o sentimento de incerteza e
ajuda os profissionais a terem um
sentimento de controlo;
- Tente assegurar que a sua equipa
tem períodos de descanso e recuperação de acordo com o que for
necessário. Descansar é fundamental
para a saúde física e para o bem-estar emocional e permite sobretudo
que os profissionais tomem também
conta de si.
- Assegure uma breve reunião regular
para permitir que os profissionais
expressem as suas dúvidas e preocupações e encoraje o apoio entre
colegas.
- Sem quebrar a confidencialidade,
dê atenção aos elementos da sua
equipa que podem estar a passar por
dificuldades na sua vida pessoal, que
tenham tido sintomatologia
psiquiátrica anteriormente, ou
estejam isolados socialmente.
“É fundamental que exista uma
comunicação clara com atualizações
regulares, dirigida a profissionais e
doentes, diminuindo a incerteza e o
medo.”
“Na maior parte dos doentes e
profissionais, as respostas emocionais e comportamentais fazem parte da
sua resposta adaptativa a níveis de
stress fora do habitual, em que
intervenções psicoterapêuticas
baseadas no modelo de adaptação
ao stress podem ser úteis.” (Xiang et
al., 2020)
Urge cada vez mais que a Saúde
Ocupacional desenvolva um trabalho

proficiente promovendo a qualidade
de vida do profissional, para que ele
se sinta acompanhado e valorizado.
Esta é uma situação única e sem
precedentes para a maioria das
pessoas. Ainda há um longo percurso
a fazer até ao controlo desta doença,
até que se descubra tudo acerca
deste vírus, até que uma vacina surja
para a imunização da população, mas
há uma certeza: os profissionais de
saúde continuarão a fazer o seu
melhor e agora, mais do que nunca,
precisam de se auto cuidar e de ser
cuidados, devendo substituir o Medo
pelo Amor em tudo o que fazem,
“ingredientes” que tornam a Vida
mais Simples e mais Feliz.
Referências:
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"COVID 19, O MEU PAPEL NESTA PANDEMIA?"
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UM PEDACINHO DE NÓS
Ana Rodrigues1, Teresa Castro 2

1Enfermeira das VMER de Faro e Albufeira, 2Enfermeira da VMER de Albufeira

Neste momento tão difícil das nossas
vidas tanto profissionais como
privadas, faz cada vez mais sentido
conhecer os homens e mulheres que
se escondem atrás da máscara. A
nossa operacional de hoje é uma
mulher de estatura baixa, mas como
diz o ditado “não lhe olhem ao
tamanho”.
Nascida em Faro, filha única de pais
muito trabalhadores!!! Talvez daí a
vontade e força para trabalhar, como
faz. Tem uma série de primos, mas
todos bem mais velhos. A “irmã” é na
verdade uma vizinha - irmã e
comadre.
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Estudou em Faro. Como costuma dizer “nascida e criada em Faro”.
Quando andava no secundário, ao
pensar sobre o que queria para o
futuro surgiu a Enfermagem. Quase,
quase seguiu matemática! Até já
tinha a vida minimamente organizada
por um dos seus professores.
À última da hora decidiu-se pela
Enfermagem... Fez o Curso de
Bacharelato em Faro, assim como o
complemento em Enfermagem, na
altura exigido para ser reconhecida
como licenciada. Depois, como até
achava piada a estudar e queria
muito saber mais, fez várias
pós-graduações por diferentes

cidades, uma delas em Coimbra,
maioritariamente na área da urgência, emergência e doente crítico.
Acabou por fazer a especialidade em
Enfermagem Médico-Cirúrgica e de
seguida o mestrado nessa área.
Inscreveu-se no doutoramento,
mas... não está fácil dedicar-lhe a
atenção merecida.
Iniciou o percurso laboral no serviço
de Medicina, há cerca de 23 anos e
meio. Em 2001 pediu transferência
para a urgência por gostar muito
dessa área e aí permaneceu até
2009, altura em que colaborou na
abertura de um novo serviço – Unidade de Cuidados Intermédios.

“UM PEDACINHO DE NÓS”

Foram 3 anos de muito desenvolvimento profissional. Em 2012 integrou
a equipa da Unidade de Cuidados
Intensivos, mas foi uma curta
passagem: 5 meses. Foi-lhe então
proposto uma permuta com um
colega da urgência, “o que aceitei
com muito gosto por o serviço de
Urgência ser o serviço do meu
coração”.
Paralelamente a isso iniciou funções
na VMER em 2011 e no helicóptero
do INEM em 2012, trabalho que
considera um complemento ao
realizado no serviço de Urgência.
Desde 2000 que exerce funções
também em saúde ocupacional; uma
área que não tem nada a ver com o
resto! Talvez por isso goste tanto.
Como já referimos é filha única,
embora tenha uma série de amigos
em volta. Já só tem mãe e nesta fase
de pandemia a gestão familiar não
tem sido fácil. A mãe sozinha por um
lado, e ela por outro, evitando visitas
para não a colocar em risco.
Os turnos não são fator de stress,
mas confessa que já gostou mais
desta vida de horários trocados.
Os jantares entre amigos são uma
grande ajuda para aliviar o stress.
Nos tempos livres, que são poucos,
gosta muito de ler, ir à praia, viajar e
conhecer novos costumes.
Nos últimos dois anos descobriu os
benefícios do ginásio. O problema é
que esta pandemia veio acabar com
o esforço para se fortalecer. O tempo
que lá passava também servia para
descomprimir!

Define-se como gulosa, mas gosta
sobretudo de comer “comida”. Nada
como estar à mesa e ir penicando e
conversando! Para acompanhar um
vinho tinto cai sempre bem. Adora
petiscos e está desejosa que chegue
o tempo dos caracóis!

abordar a via aérea, tendo em conta
a posição, o estado da vítima, o local
em que se encontrava, os recursos
disponíveis e o irmão sempre
presente! Como aprendi a valorizar o
que temos disponível dentro de uma
instituição...”

Do que não gosta: favas (nem o
cheiro) e chocos com tinta! E passa
bem sem chocolate!

A forma como gere as situações
complicadas passa sempre por falar
sobre elas, o que correu bem, o que
correu menos bem e o que fazer para
melhorar. Para esquecer as dificuldades, o convívio com os amigos é
fantástico.

Escolheu o Algarve para ficar, porque
é a sua terra, onde nasceu e sempre
viveu.
Envolveu-se com o pré-hospitalar
através da Cruz Vermelha e gostou da
experiência. O “bichinho” ficou e
logo que teve oportunidade quis
mais. A oportunidade surgiu em
2000, mas aí coincidiu com participação na missão humanitária em
Moçambique, pelo que não foi dessa!
Surge novamente em 2010 e desde aí
mantem-se nesta vida.

O futuro passa por continuar a
trabalhar, tentar melhorar, tentar
dedicar-se mais ao doutoramento,
viajar muito, conhecer novas pessoas... e continuar na área da
emergência por mais uns aninhos.
Conseguem adivinhar quem é a
nossa operacional? Já sabem!!!

Uma saída muito boa:” a minha
primeira saída de VMER – bebé
atropelado por camião. Fui com o
coração nas mãos até Almancil...
Quando lá chegámos deparei-me
com uma criança na cadeira de bebé,
intacta, apesar do embate do camião.
“Ao menino e ao borracho mete Deus
a mão por baixo”. Felizmente foi só o
susto!”
Uma saída complicada: “saída para
acidente de mota na curva no final da
reta da praia. Escuro que nem breu
(eram 23:00) e a vítima em ventral,
fora da estrada, junto a uma árvore,
com pouco espaço para abordagem e
eramos nós e dois tripulantes de
ambulância. E o irmão do rapaz que
vinha noutra mota atrás. A necessidade de mobilizar aquela vítima para

Ana Agostinho

Enfermeira do Serviço de Urgência CHUA-Unidade de Faro,
VMER de Faro, Héli Loulé.
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VOZES DA EMERGÊNCIA

Vozes da emergência

ENTREVISTA

Maio de 2020. E em momento
algum se pensou vivermos esta
calamidade. O SARS-CoV-2 veio
desafiar-nos a todos, sem
exceção, desde o profissional
de saúde ao cidadão, cada um
com a sua missão. Aprendermos a estar juntos por esta
causa e a frase “juntos somos
mais fortes” nunca fez tanto
sentido. Houve necessidade de
nos adaptarmos a esta realidade. Enquanto profissionais
tivemos que aprender a trabalhar sob um conjunto de
barreiras, barreiras estas que
condicionam a comunicação e
a execução de tarefas.
Também o Instituto Nacional
de Emergência Médica (INEM),

Gualter Cruz

António Moital

Enfermeiro do Instituto Nacional
de Emergência Médica (INEM)

Técnico de Emergência Pré-hospitalar do Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM)

enquanto regulador da
Emergência Médica em Portugal Continental, teve a necessidade de se adaptar, designadamente ao nível de todos os
meios de emergência. Com a
disseminação do vírus por todo
país e o aumento de chamadas
por parte dos Hospitais da
periferia para transporte de
doentes críticos suspeitos de
COVID-19, houve a necessidade
de criar/adaptar meios, de
forma a garantir cuidados de
saúde diferenciados e transporte deste tipo de doentes.

compostas por um Enfermeiro
e um Técnico de Emergência
Pré-hospitalar (TEPH) e é
sobre elas que vamos falar.
Estes profissionais que já
vivem o dia-a-dia em ambiente exigente vêem, pelo risco
de o próprio ser infectado
com o COVID-19, um aumento
do stress. Embora não condicione a sua prestação exige
um maior empenho e concentração dos mesmo o que leva,
naturalmente, a um maior
desgaste. A entrevista que
segue pertence à equipa da
SIV COVID de Faro.

Para isso foram criadas as
ambulâncias de Suporte
Imediato de Vida (SIV) COVID,
uma em cada delegação,

O mês de Fevereiro é considerado o
mês do amor, celebrado no dia 14
de Fevereiro, designado pelo
Indice
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famoso dia de São Valentim. Como
tal, a Equipa da revista Lifesaving
trouxe para esta rúbrica Vozes da
Emergência uma história “de amor”,
e para isso não poderia deixar de
presentear neste mês dois jovens
profissionais que graças à ingressão
na carreira de Técnicos de Emergência pré-hospitalar (TEPH) do Instituto
Nacional de Emergência Medica
(INEM) se conheceram, …casaram e
esperam um lindo menino.
Atualmente a exercem serviço na
base do INEM em Quarteira, que
alberga 2 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), desde 2016. Estas
têm como missão a deslocação
rápida de uma equipa de emergência
médica, a estabilização clínica das
vítimas de acidente ou de doença
súbita, e o transporte assistido para o
serviço de urgência mais adequado
[LS] - LifeSaving
[GC] - Gualter Cruz
[AM] - António Moital

LifeSaving (LS): Como nasceu o
gosto pela emergência?
Gualter Cruz (GC): O gosto pela
emergência nasceu do contacto com pessoas vítimas de
doença ou de acidente nas
mais diversas situações. Na
emergência não há duas
pessoas iguais nem duas
situações iguais. Num momento estamos perante uma vítima
com uma cefaleia ou uma
odinofagia como noutro
momento estamos com uma
vítima em estado critico que
precisa do melhor cuidado
possível. Todas essas conjunturas exigem de nós a habilidade
de nos adaptarmos, para
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responder com eficácia aos
desafios do dia-a-dia e verificar
que na maioria das vezes
conseguimos fazer a diferença.
António Moital (AM): O gosto
pela emergência médica surgiu
quando tinha ingressado no
Corpo Nacional de Escutas.
Nessa altura tínhamos de
escolher algumas especialidades para frequentar e na
altura escolhi o Socorrismo e
partir daí foi sempre crescendo. Na altura o meu pai era
Bombeiro assalariado em
Albufeira e eu frequentava o
quartel. Foi assim que este gosto foi aumentando, de dia para
dia.
LS: O que o levou a enveredar
por esta profissão?
GC: Escolhi esta profissão por
diversas razões. A primeira – é
o meu foco principal - é a
oportunidade de respeitar e
prover aos outros excelentes
cuidados de enfermagem. O
orgulho de pertencer a uma
classe profissional onde no seu
código deontológico enuncia
como princípio geral “As
intervenções de enfermagem
são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e
da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro”.
O de fazer parte de uma
Instituição onde os valores
assentam na competência,
credibilidade, ética, eficiência,
qualidade e cuja missão é o de
garantir a melhor prestação de
cuidados de emergência. O de
pertencer a uma equipa onde
todos são importantes nas

suas funções e juntos contribuir para o sucesso de
qualquer missão.
AM: Recordo no dia em que
um grande amigo meu, Chefe
dos Bombeiros de Albufeira na
altura, me ofereceu uma
Estrela da Vida como reconhecimento pelo meu gosto e
dedicação ao Pré-hospitalar.
Poucos meses depois, em
1993, fui para o Centro de
Formação do INEM em Lisboa,
na altura no Lumiar frequentar
o curso de Tripulante de

Ambulância de Socorro (TAS)
como era designado. Ao fim de
5 semanas não tinha dúvida
nenhuma que era a profissão
que queria.
LS: Quais foram as recordações/experiências mais
marcantes como Profissionais
do Pré-hospitalar?
GC: A idade pediátrica merece
uma consideração especial
porque representa um stress
emocional extremo. A sua
anatomia, fisiologia e reacção
Indice
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às situações de doença diferem
de acordo com os estágios de
desenvolvimento. Se aliarmos
a isso necessidades especiais
de saúde o desafio torna-se
ainda maior, onde a nossa
atuação tem de ser empenhada e competente pela vulnerabilidade que este grupo especial apresenta.
AM: É difícil escolher uma. São
muitas recordações/experiências, boas e más. Não me
alongando muito em detalhes.
Tanto a boa como a má envolveram recém-nascidos
prematuros com 5 e 6 meses
de gestão. No entanto, uma
que vou sempre guardar foi o
dia em que sou ativado para
um acidente de mota e quando
chego ao local a vítima era o
meu irmão.
LS: Na vossa atividade profissional que sentimento é mais
difícil de lidar/suportar?
GC: Creio que o mais difícil de
lidar é aquela sensação desagradável de nos sentirmos
impotentes perante a impossi98
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bilidade de resolver uma
situação real naquele momento, quando tudo o que era
possível já foi feito. Observamos e analisamos a situação
vezes sem conta, de diversos
ângulos e a solução é o rápido
transporte para o tratamento
definitivo.
AM: Na minha opinião ainda
existem duas situações que

nos possam afetar. Uma delas
é o fato de não conseguirmos
recuperar vítimas que sofrem
PCR presenciadas por nós. A
segunda é a Pediatria nomeadamente situações mais
complicadas.
LS: A missão da SIV COVID
consiste no transporte inter-hospitalar de casos suspeitos ou confirmados de
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COVID-19, o que vos coloca na
linha da frente na abordagem
a este tipo de doente. Que
sentimento vos invadiu nos
primeiros serviços?

atinge. Que estratégias adotam de forma a controlar a
parte emocional?

GC: Tentamos adoptar uma
atitude positiva no dia-a-dia,
GC: O receio de contrair a
manter a atualização constante
infecção está presente o tempo das normas e protocolos de
todo, apesar do uso do equipa- atuação, partilhar informação
mento de protecção individual e definir estratégias de atuação
(EPI). Estamos numa fase em
com todos os elementos da
que não podemos facilitar e
equipa de forma a conseguir
existe a preocupação de
encarar esta realidade de
cumprir todos os procedimen- forma mais serena. Nesta fase
tos à risca, através da utilização o apoio familiar tem sido muito
de uma check-list. Também
importante, ainda que à
temos a noção que, com o
distância, através de videopassar do tempo, o EPI se
chamadas.
torna extremamente desconfortável ao ponto de tornar o
AM: Treino, disciplina e confiseu uso doloroso e aí temos de ança no colega. Se nós nos
ser mais cautelosos e pondera- sentirmos confiantes com o
dos na sua remoção.
EPI, em todo o processo de
colocação e remoção, tendo
AM: O que eu senti foi um
confiança no nosso colega, que
risco controlado. O fato desta
será os nossos olhos nos
ambulância ser atividade para
procedimentos com o EPI,
critérios específicos, deixatemos toda a confiança para
va-nos cientes do risco que
abordar uma situação destas,
iriamos encontrar e cabe a nós e, portanto, psicologicamente
colocar em prática o nosso
ficamos bem.
treino diário e conhecimento
para enfrentar a situação.
LS: Quais as dinâmicas do
Considero que o serviço desta
vosso dia-a-dia, que sofreram
ambulância é mais seguro que alterações?
de qualquer meio de primeira
intervenção, isto porque,
GC: Cuidar de pessoas com
infelizmente, os meus colegas
suspeita ou confirmação de
iam para serviços sem saber o
COVID-19 trouxe-nos a necessique iriam encontrar, podendo
dade de redefinir vários protocorrer o risco da própria vitima colos de atuação, particularmentir em relação a informente aqueles que se
mações sobre o seu estado de
relacionam com a via aérea e a
saúde, como chegou a aconte- ventilação. A componente
cer no nosso país.
crucial desta redefinição
relaciona-se com a segurança
LS: O medo é um sentimento
das equipas de emergência
que involuntariamente nos
médica. A análise do risco

durante a nossa atuação é
realizada momento a momento para reduzir ao máximo
qualquer situação que comprometa a nossa segurança.
Enfatiza-se muito o trabalho de
equipa, onde tem de haver
uma complementaridade de
atuação e uma comunicação
eficaz, objetiva com escuta
ativa devido ao uso de EPI.
AM: Estando na SIV COVID, as
rotinas foram totalmente
alteradas em relação aos
restantes meios. Desde a
abordagem à vítima, ao fato de
não andarmos fardados após
uma intervenção, o treino
diário de colocação e remoção
do EPI, bem como os cuidados
acrescidos na desinfecção e
higienização da ambulância, foi
algo a que tivemos de nos
adaptar. No entanto, o reaprender a abordagem a uma
vítima, sendo realizada apenas
pelo chefe de equipa, sem
intervenção imediata do 2º
elemento, e os procedimentos
em situações de paragem
cardiorrespiratória (PCR), é,
sem dúvida, o grande desafio
que se apresenta na alteração
das nossa rotinas.
LS: Consideram pertinente o
acompanhamento psicológico
dos profissionais de saúde
sujeito a este tipo de risco? Já
sentiram necessidade de pedir
ajuda? Ou sabem de alguém
que tenha tido a necessidade
de pedir ajuda?
GC: No INEM existe uma
equipa de psicólogos de
excelência disponível 24 horas
Indice
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por dia. Existe disponibilidade
e facilidade para os abordarmos quando precisamos de
ajuda porque todos temos as
nossas fragilidades. Estes
profissionais apresentam
qualidades que os definem
como as pessoas certas para a
função e missão que desempenham e para nós, profissionais na linha da frente, sentimo-nos amparados sabendo
que eles estão lá prontos para
intervir no primeiro momento
que precisarmos.
AM: O trabalho dos Psicólogos
do INEM nesta fase é muito
importante. Os Psicólogos
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abordam-nos diariamente para
saber se está tudo bem, como
nos estamos a sentir, se já
tínhamos realizado transporte,
ou seja, existe sempre esse
cuidado. Não senti necessidade de apoio e não tenho
conhecimento de nenhum
colega.
LS: ''Trabalhadores na linha da
frente deveriam receber
subsídio de risco!” (Francisco
Lousã). Qual a vossa opinião
acerca desse assunto?
GC: Claramente que sim,
deveríamos receber subsídio

de risco porque a exposição ao
mesmo é real e neste momento todo o cidadão tem a noção
disso. Quando somos chamados a desempenhar o nosso
papel enquanto enfermeiros
fazemo-lo pelo respeito aos
valores e princípios éticos que
suportam o nosso agir profissional, independentemente de
haver pandemia ou não. Não
pretendemos em momento
algum ofuscar o brilho de
quem quer que seja, apenas
queremos que compreendam
que o desempenho da nossa
missãoé, muitas vezes, realizado com exposição a diversas
situações de perigo.

AM: Esse subsídio de risco há
muito que os profissionais de
saúde deviam ter. Espero que
com esta pandemia começam
a ponderar seriamente a
atribui-lo.
LS: O que mais o motiva?
GC: A motivação surge dos
desafios diários que devemos
encarar como oportunidades
para melhorar e aprender. Na
emergência lidamos constantemente com desafios que não
podem ser escolhidos. Quando
somos chamados a intervir o
foco principal é o sucesso da
missão. E aqui encontramos
momentos verdadeiramente
gratificantes que nos permitem
ampliar o conhecimento, a
experiência, e crescer enquanto pessoa e profissional.
AM: O poder ajudar os outros,
ser a voz amiga que muitas
vezes precisam num momento
em que as suas vidas mudam
num segundo.
LS: Mudariam alguma coisa
relativamente à vossa atividade profissional?
GC: O período que estamos a
travessar já nos trouxe muita
mudança e prevê-se que novas
irão surgir a curto prazo. Neste
momento a necessidade é a
adaptação e consolidação dos
novos conhecimentos e de
todas essas mudanças.
AM: Mais respeito pela nossa
profissão, no meu caso de
TEPH, e para todos os profissionais de saúde não só do

pré-hospitalar como inter-hospitalar. Somos todos peças
fundamentais na área da
saúde.
LS: Gostaria de deixar alguma
sugestão aos elementos que
integram as equipas de
emergência pré-hospitalar?
GC: A pandemia devido ao
COVID-19 obrigou a uma
reestruturação mental e
reorganização na forma de
atuação das equipas no
pré-hospitalar. De início tudo
era muito confuso pela falta de
informação acerca do vírus,
havendo a necessidade de
partilha de conhecimentos
tanto a nível nacional como
internacional, com o objetivo
de se garantir a segurança de
todos. Agora estamos num
túnel escuro, mas sabemos
que existe luz mais à frente. Só
não sabemos, ainda, quando e
como chegaremos lá. Quando
sairmos deste túnel, estaremos
mais fortes, mais treinados e
mais bem preparados. E essa é
a nossa oportunidade, o que
seremos no futuro e não
preservar o que já tínhamos.
Temos de sentir orgulho no
que fazemos e sentir que
pertencemos a algo importante. Juntos somos mais
fortes.
AM: Todos os profissionais que
escolhem a emergência médica, fazem-no por gosto.
Continuem com essa paixão e
motivação, apesar de muitas
vezes difícil e inglória, para
ajudar as nossas vítimas.

LS: Como visualiza o pré-hospitalar daqui a 10 anos?
GC: O futuro do pré-hospitalar
passa pela necessidade de se
analisar a evidência mais
recente, compreender e rever
o nosso processo de cuidado
atual. Deverá existir a necessidade de não só podermos
melhorá-lo continuamente,
como também gerar evidência
científica do que realizamos
diariamente na emergência.
AM: Espero que mais reconhecimento aos profissionais,
melhores condições e com um
menor numero de serviços não
urgentes nas ambulâncias de
emergência.
LS: O que diz o vosso coração?
GC: Quando lidamos diariamente com pessoas a vivenciar
processos de doença sentimos
o dever de investir o nosso
conhecimento numa prática
centrada na pessoa. As palmas
anunciam o reconhecimento
do outro e nós sentimos o de
dever cumprido.
AM: Salvar Vidas.
A LIFESAVING agradece a
colaboração, disponibilidade e
simpatia
O nosso MUITO OBRIGADO

EDITOR (ES)

,
Solange Mega
Rita Penisga
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Entrevista a Bráulio Sousa, Coordenador do Posto Médico/de
Evacuação no Líbano, do Exército Português
Bráulio Sousa1

1Mestre Enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica; Comandante ONU

Caros leitores,
Nesta edição da rubrica “Emergência
Global”, temos a honra e o prazer de
vos apresentar o Enfermeiro Bráulio
Sousa, que nos vai falar um pouco de
uma das suas missões internacionais
e quais as aprendizagens que pode
partilhar connosco, numa realidade
muito distinta do nosso dia-a-dia.
[LS] - LIFESAVING
[BS] - Bráulio João Nunes de Sousa

LS: Gostariamos que, sumariamente nos falasses do teu
curriculum e do teu percurso
profissional, para que os
nossos leitores te possam
conhecer.
BS: Bráulio João Nunes de Sousa,
enfermeiro militar, iniciei a minha
carreira militar na Escola de Tropas
Paraquedistas. Licenciei-me pela
Escola do Serviço de Saúde Militar,
atualmente integrada na Escola Supe-

rior de Enfermagem de Lisboa,
Enfermeiro especialista e mestre em
enfermagem médico-cirúrgica pela
Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra. Tenho ainda pós-graduação
em Saúde Militar e pós-graduação
em Trauma Emergência e Catástrofe
pela CESPU.
Sou professor convidado nos módulos de Trauma e de Catástrofe na
pós-graduação em Trauma e
Emergência da CESPU. Professor
assistente convidado no Instituto
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Politécnico de Leiria.
Fui capacete azul da ONU no Líbano,
na função de comandante da secção
sanitária e módulo de evacuação.
Faço voluntariado na Cruz Vermelha
Portuguesa, atualmente com a
função de Coordenador Nacional
Adjunto, no Centro Nacional de
Emergência. Tenho, entre outros,
curso Tactical Advanced Combat
Rescue, Tactical Combat Casualty
Care, do qual sou instrutor e Curso
de Socorro e Segurança Industrial.
Sou também instrutor do Defenitive
Perioperative Nurses Trauma Course
(curso de cirurgia de controlo de
danos para enfermeiros), International Trauma Life Support. Colaboro
como formador na Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa
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em cursos como o Curso Europeu de
Primeiros Socorros, Suporte Básico
de Vida com Desbribrilhação Automática Externa, Tripulante de
Ambulância de Socorro e também na
empresa Femédica. Integro a equipa
de formadores, tendo sido co-conceptor do Curso Intensivo de Actuação em Emergência e Catástrofe.
Sou atualmente o enfermeiro chefe
do departamento de cirurgia e
internamento do Centro de Saúde
Militar de Coimbra, fui co-fundador
do módulo de formação e simulação,
sendo o adjunto da coordenação do
módulo.
Sou membro dos órgãos estatutários
da ordem dos enfermeiros, como
presidente no concelho fiscal da
secção regional do centro e vogal do

concelho fiscal nacional.
Integro a Viatura Médica do Centro
Hospitalar Entre Douro e Vouga, e a
equipa médica de pista e posto
médico avançado do automóvel
clube de Vila Real.

LS: Como e quando começou o
teu gosto pela emergência
médica?
BS: O gosto pela emergência médica
começou durante o curso de enfermagem, no contacto em estágio
obrigatório nos meios do INEM. A
Cruz Vermelha Portuguesa também
foi uma escola, que marcou e
modelou a minha forma de estar na
emergência.
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LS: Sabemos que foste Comandante da Secção Sanitária e
Módulo de Evacuação do
Exército Português em Missão
pela ONU, Shaama (Líbano).
Tiveste outra intervenção em
emergência internacional que
queiras partilhar connosco ou
poderemos partilhar esta?

LS: Que trabalho desenvolviam no local e qual era a tua
principal função?

BS: No contexto de emergência não

BS: O trabalho passou por instalar

tive outra intervenção, estive para
ser projetado para Moçambique
recentemente no apoio após o
furacão Idai, mas as minhas chefias
optaram por enviar profissionais que
estariam em prontidão, que não era
o meu caso.

LS: Em que ano e em que
contexto surgiu esta missão?
BS: A missão surge em 2008, no
contexto do apoio internacional à
UNIFIL, força interina das Nações
Unidas no Líbano, após invasão do
sul deste país pelo seu vizinho, Israel.

LS: A partir do momento em
que soubeste que irias assumir
as funções de comandante,
que tipo de preparação tiveste
e o que isso implicou, do
ponto de vista pessoal e
profissional?
BS: Procurei formação, sem dúvida,
na altura integrava há pouco tempo o
GTE (Grupo de Trauma e Emergência), o que me facilitou a pesquisa de
cursos técnicos, desde a emergência,
trauma, até às situações em massa e
catástrofe. Atualmente as forças
armadas cedem um conjunto de
formações e treino. Um ganho em
qualidade, sem dúvida.
Do ponto de vista pessoal, também
foi necessário algum ajustamento,

não havendo a possibilidade de negar
a missão, era um momento particularmente complicado porque a minha
esposa estava grávida quando fui
nomeado.

uma capacidade de apoio sanitário
aos militares portugueses, cerca de
140, que desse resposta desde o
apoio de emergência, às situações de
rotina laboral, até mesmo verificação
sanitária das cozinhas e, portanto,
saúde pública.
O apoio à cooperação civil-militar
(CIMIC), foi outra das ações interessantes, permitindo dar algum apoio
às populações e mesmo formação
nas poucas e destruídas escolas da
região.
A minha principal função é difícil de
definir, por sermos apenas 3 enfermeiros, todos fazíamos um pouco de
tudo. Cabia-me a mim substituir, na
sua ausência, a única médica, na
tomada de decisão e na organização
e planeamento de evacuações. Para
além de acompanhar eu próprio,
enquanto enfermeiro operacional,
evacuações e transportes às capacidades de saúde disponíveis no teatro
de operações.
O planeamento de vacinação de
todos os militares pré e pós-missão
foi outra das tarefas.

LS: Que tipo de constrangimentos tinham, quando
comparado, por exemplo, com
nosso sistema de emergência
médica civil em Portugal, e de
que forma os ultrapassavam?

BS: Não há comparação possível. Só
tínhamos o que levámos connosco ou
o que os restantes países da ONU nos
podiam ceder.
Por exemplo, não existia forma de
produzir oxigénio. Portugal não tinha
suprimento logístico e não o podíamos transportar em avião civil. Foi
complexo negociar localmente. A
medicação estava sujeita a grandes
temperaturas em tenda, sendo
necessário instalar um contentor
climatizado, ainda assim inadequado.
Quando os medicamentos acabavam,
recorríamos aos outros países da
missão, que nem todos tinham
blisters e, portanto, distribuíam
comprimidos “nos frascos dos
rebuçados” sendo retirados ao
“punhado”…
São realidades díspares, contextos
diferentes. O nosso sistema, apesar
de todos os seus problemas, é
fantástico.

LS: Houve alguma situação
que recordes especialmente?
Porquê?
BS: Sim, um acidente de um libanês
que demos apoio. Porque as
condições de segurança se degradaram gravemente… Quando as
condições de segurança se alteram
nunca se esquece!

LS: Que aprendizagem retiras
desta missão e o que terias
feito de diferente?
BS: Uma missão para um país
destruído pela guerra é, do ponto de
vista do apoio sanitário, um salto
para o desconhecido. Particularmente porque as necessidades são
transversais a todas as atividades de
vida, ou seja, deveríamos saber de
Indice
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emergência mas também de saúde
pública, de saúde do viajante mas
também de saúde mental, de
primeiros socorros e de prevenção de
comportamentos aditivos.
Naturalmente iria estudar um pouco
mais algumas áreas da saúde fora da
emergência. Talvez compreender um
pouco mais de ajuda humanitária,
campos de refugiados. Mas teria
estudado muito mais a cultura, a
religião (no sentido de compreender
atitudes ou mesmo antevê-las). O
valor da vida nestas condições não é
igual ao conceito a que estamos
habituados.
Por vezes o impulso de querer ajudar
é grande mas é muito complexo
fazê-lo, particularmente em ambiente de conflito, garantindo a
neutralidade e imparcialidade que se
impõem. A nossa perspetiva da
realidade não coincide com a das
populações locais e sem querer,
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procuramos impor o nosso conceito
de bem-estar. Por outro lado, não é
fácil dar a garantia de estarmos a
fazer o melhor possível até porque,
para alguns, somos vistos como
invasores e, portanto, nem sequer
somos bem-vindos. Porquê? Porque
vestimos uma farda, porque temos
relações diplomáticas com o invasor,
no caso Israel.
Muito obrigado Bráulio, por esta
excelente partilha, é uma honra para

nós. Desejamos muito sucesso na tua
carreira e vida pessoal e que não
tenhas de intervir novamente num
conflito armado
Um abraço,
Ruben Santos e Eva Motero

EDITOR (ES)

Eva Motero,
s
Rúben Santo
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LIFESAVING NO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES
DO DIA DA PROTEÇÃO CÍVIL
MAR SHOPPING ALGARVE – 28/02 A 1/03/2020
Bruno Santos1

1 Coordenador Médicos das VMER de Faro e Albufeira, Editor-Chefe da Revista LIFESAVING

O Marshopping Algarve endereçou à
Equipa da VMER de Faro e Albufeira,
e à Equipa Editorial da LIFESAVING, o
convite para participação no Evento
das Comemorações do dia da
Proteção Cívil, que se realizou
durante 3 dias naquela superfície, de
28/02 a 1/03/2020.
Os materiais do Projecto LIFESAVING
foram integrados numa área da

Exposição dirigida aos vários Agentes
de Proteção Cívil, sendo o nosso
Projecto Editorial distinguido no
âmbito da divulgação científica na
área da Emergência Médica.
Nessa mesma área de exposição foi
anunciado à Comunidade a intenção
da organização de um Evento
Comemorativo dos 20 anos da VMER
de Faro, com realização prevista em
Junho e Julho de 2020.

Para o efeito foram expostos materiais de divulgação do Projecto
LIFESAVING, bem como do Evento do
Aniversário dos 20 anos da VMER de
Faro, com recurso a flyers promocionais e conteúdos audiovisuais da
LIFESAVING (vídeos promocionais,
fotografias e pinturas originais).

EDITOR (ES)

s

Bruno Santo
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NÓS POR LÁ – EVENTO DE APRESENTAÇÃO OFICIAL
DA 15ª EDIÇÃO DA REVISTA LIFESAVING NA FNAC DE FARO
Bruno Santos1

1 Coordenador Médicos das VMER de Faro e Albufeira, Editor-Chefe da Revista LIFESAVING

A Equipa de Médicos e Enfermeiros
das Viaturas Médicas de Emergência
e Reanimação (VMER) de Faro e
Albufeira organizou mais uma vez,
contando com toda a hospitalidade e
gentileza da FNAC de Faro, o Evento
de apresentação oficial de mais uma
Edição da revista LIFESAVING, no
passado dia 12 de Fevereiro de 2020,
pelas 18:30.
Neste mesmo Evento, que celebrou o
lançamento da 15ª edição desta
Revista científica de emergência
médica, teve ainda lugar uma Sessão
à Comunidade sobre “DAE”— Disfibrilhação Automática Externa

Na sessão à Comunidade procurámos
sensibilizar os Participantes para o
modo de funcionamento do equipamento DAE, mas também para a sua
importância e indicação, como
manobra lifesaving em situação de
paragem cardiorespiratória.
Foi igualmente convidado para estar
presente na Sessão de abertura o Sr.
Presidente do Conselho Executivo do
Centro Académico de Investigação e
Formação Biomédica do Algarve
(Algarve Biomedical Center - ABC) –
Dr. Nuno Marques -, tendo sido
considerada oportuna a apresentação do Projecto "Algarve Coração
Seguro", promovido pelo ABC, e que
visa a criação de uma rede de
suporte básico de vida com utilização
de desfibrilhador automático externo
(SBV-DAE) na região do Algarve.

Foi igualmente apresentado na
mesma Sessão, o Programa empreendido pela Câmara Municipal de
Albufeira, que distinguiu o Município
como o primeiro a nível nacional a
disponibilizar desfibrilhadores
automáticos externos na via pública,
acessíveis a cidadãos que tenham
formação em Suporte Básico de Vida
e DAE.
Muitos nos honrou promover aquele
momento de partilha e atualização
de conhecimentos, promovendo a
difusão de pequenos gestos que
verdadeiramente salvam vidas.
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O Centro Académico de Investigação
e Formação Biomédica do Algarve
(ABC), um consórcio entre a Faculdade de Medicina da Universidade
do Algarve e o Centro Hospitalar
Universitário do Algarve reconhecido
como um dos principais agentes
nacionais na situação pandémica
atual do país e do mundo tem
desenvolvido diversas atividades e
iniciativas de relevo regional e
nacional.
O contributo do ABC visa inúmeras
ações de formação e sensibilização
nas mais variadas instituições e da
população em geral. São exemplo
disso ações para o ensino da lavagem
correta das mãos, a distribuição de
gel desinfetante de base alcoólica e a
emissão de uma recomendação do
ABC, sobre mascaras de uso comunitário, no qual após a realização de
testes de avaliação ensina a fazer
mascaras reutilizáveis que garantem
uma filtragem que se aproxima de
95%. Neste contexto ocorreu ainda a
elaboração de planos de atuação e
contingência, apoio logístico para
aquisição de equipamentos e
materiais para instituições de saúde
do Algarve e a criação de uma linha
gratuita de apoio ao turismo e à
população - INFO COVID-19 Algarve
(800 222 019) que funciona diaria-

mente das 08h00 às 20h00.
Para dar resposta à necessidade em
termos de Linha SNS 24 Nacional, o
ABC foi responsável pela criação do
Call Center linha SNS 24 – (Faro e
Braga), no qual deu formação aos
estudantes de medicina para
atendimento na linha SNS 24 e
incorporou também médicos e
enfermeiros com formação para
apoiar a população no esclarecimento sobre o COVID-19 e na realização
de Triagem de possíveis casos
suspeitos. Para o efeito o ABC
mobilizou uma equipa de 150
operadores.
Plataforma de Informação Cientifica
de apoio aos médicos – ICAMCOVID-19 é um projeto voluntário
entre estudantes de medicina,
médicos e investigadores que
permite o acesso dos profissionais de
saúde a informação cientifica
atualizada sobre a COVID-19,
servindo de apoio na tomada de
decisões clinicas.
O centro de testes à COVID-19 do
Algarve, a funcionar no estádio do
Algarve permite dar resposta na
realização dos testes COVID-19 à
população da região algarvia, no qual
são testadas no Drive-Thru pessoas

consideradas suspeitas de infeção
pelo novo coronavírus que não
necessitam de cuidados hospitalares
e que são referenciadas pelas
autoridades de saúde competentes.
O ABC pretende assim reduzir o risco
de infeção, tratando os casos
suspeitos menos graves de forma
mais rápida e segura. A funcionar há
40 dias, o centro de testes do estádio
do Algarve abrange as atividades do
Drive-Thru, todas as colheitas feitas
nos lares de idosos (projeto COVID
70+) e também a colheita dos testes
serológicos contabilizando um total
de 11 000 testes realizados, sendo
que só no Drive-Thru já foram
realizadas até hoje 2493 colheitas.
Neste âmbito o ABC através do
projeto COVID 70+ realizou a colheita
de amostras de toda a região
Algarvia, em 80 Estruturas Residenciais para Idosos, num total de mais de
6700 amostras testadas entre
utentes e funcionários. A notoriedade obtida por parte do ABC, levou
à extensão deste serviço para a
região do Baixo Alentejo com
previsão de testagem de 65 Lares de
Idosos e ainda das instituições do
Litoral Alentejano. As equipas são
constituídas por médicos de diferentes especialidades e enfermeiros,
sendo as colheitas analisadas no
Indice
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Laboratório CBMR da Universidade
do Algarve por membros do ABC.
O ABC já iniciou o processo de
testagem dos funcionários de creches
do Algarve, programa este que
também se vai estender ao Baixo
Alentejo e ao Litoral Alentejano.
A nível laboratorial o ABC em
conjunto com o Centro de investigação em Biomedicina (CBMR) da
Universidade do Algarve, realiza os
testes laboratoriais para rastreio à
COVID-19 através de uma equipa de
cerca de 15 colaboradores todos eles
doutorados ou alunos de doutoramento.
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O laboratório ABC-CBMR iniciou a
produção de solução desinfetante
alcoólica, por uma equipa especializada para o efeito, de forma a
combater as necessidades existentes
nos recursos disponíveis no combate
à COVID-19 que o ABC presta apoio.
Neste âmbito, o laboratório desenvolveu ainda a produção do meio de
transporte de zaragatoas, realizado
em ambiente altamente especializado com padrões de rigor de excelência e grande controlo de qualidade,
de forma a garantir que todas as
amostras chegam preservadas para
poderem ser testadas.

A colaboração do ABC com duas
empresas nacionais, a Hidrofer e a
Mark6 (Loulé) permitiu desenvolver
zaragatoas previamente certificadas
pelo INSA, compatíveis com a recolha
de amostras biológicas, num momento crucial, que visava a falta das
mesmas no mercado.
O protocolo desenvolvido entre o
ABC e Instituto Superior Técnico
assegura a produção de Kits de
colheita de amostras para a deteção
laboratorial do novo coronavírus,
SARS-CoV-2, em parceria com
diversas entidades públicas e
privadas. O desenvolvimento do Kit
veio permitir a autonomia do

PARCERIA

território Português na recolha de
amostras de COVID-19 e sua posterior análise. O objetivo é que este kit
possa também ser exportado para
outros territórios de forma a ajudar a
luta contra a pandemia.
O ABC e Fundação Champalimaud
estabeleceram um protocolo para a
realização de um estudo piloto com
1235 testes serológicos, colhidos em
3 dias, a profissionais de saúde e de
risco, no concelho de Loulé. Com
estes testes pretende-se determinar
a existência de IgG e IgM, contra o
coronavírus de forma a avaliar o grau
de imunidade da população e assim
auxiliar na implementação de

medidas futuras na fase de recuperação da pandemia e retoma da
atividade económica.
A nível Internacional o ABC presta
apoio a Moçambique na criação da
página COVID-19 MZ por Academia
Bacalhau Maputo, na qual as
respostas às questões sobre os
conteúdos técnicos da área da saúde
só são validadas após a revisão por
parte de um profissional de Saúde do
ABC. Esta iniciativa conjunta tem
como objetivo informar e apoiar a
comunidade portuguesa, residente
em Moçambique e a população
moçambicana.

CENTRO ACADÉMICO
DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
BIOMÉDICA DO ALGARVE
Universidade do Algarve,
DCBM Ed. 2, Campus de Gambelas
8005-139 Faro
+351 289 244 476
abc@abcmedicalg.pt
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BEST SITES

LIT COVID

LitCovid é um recurso do departamento de saúde americano que
permite o acesso a milhares de
artigos relevantes na PubMed,
relacionados com a temática da

COVID-19. Os artigos são atualizados
diariamente e são categorizados por
diferentes tópicos de pesquisa e
localizações geográficas para melhorar o acesso.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/

DGS - COVID-19

Website oficial da Direção-Geral da
Saúde sobre o Novo Coronavírus.
Informações e Esclarecimentos
Oficiais do Governo Sobre a

COVID-19. Em tempos de pandemia
mostrou-se um valioso recurso para
informação dos Profissionais de
Saúde e Público em geral.

EDITOR (ES)

s

Bruno Santo
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https://covid19.min-saude.pt/

BEST APPS

BEST APPS

WHO Info
Aplicação oficial da Organização
mundial de saúde.

Exibe as últimas notícias, eventos,
recursos e atualizações de última
hora em surtos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.who.infoapp

My SNS

A App MySNS é uma aplicação oficial
do Serviço Nacional de Saúde e é a

ligação móvel a este portal e aos
serviços digitais da saúde.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.min_saude.spms.mysns

EDITOR (ES) lva
dro Lopes Si
Pe
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TESOURINHO VMERTISTA

Pedro Oliveira Silva 1
1 Médico VMER

Nesta altura de pandemia encontrar
um tesourinho relacionado com toda
esta situação foi inexequível, mas o
que tem sido verdadeiramente
inacreditável é todo o apoio e
carinho que todos nós profissionais
de saúde temos merecido da vossa
parte.

Isso faz com que toda a mordedura
peniana, todo o nascimento de
mamíferos não humanos, todas as
correrias que fazemos todos os dias,
para e por vocês, valham sempre a
pena relatar e contar aquela luz de
comédia no infortúnio de muitos.

Na próxima edição teremos um novo
relato dessa luz,

Congressos
Médicos

Dada a contingência da pandemia COVID-19, os Congressos Nacionais e
Internacionais forma desmarcados, adiados ou convertidos em versões
on-line.

Protejam-se a si e aos vossos
Cumprimentos,
Pedro Silva

Também o Evento comemorativo dos 20 anos da VMER de Faro (1 de julho de
2020) está a ser reformulado, mas em breve haverá atualização da informação
relativamente ao novo formato, datas das atividades e conteúdos.
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FRASE MEMORÁVEL

"Somos todos frágeis, todos iguais, todos preciosos"
Numa celebração fechada ao povo, o Papa pediu igualdade e justiça no cuidado
e recuperação da pandemia.
Link: https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-04-19-Somos-todos-frageis-todos-iguais-todos-preciosos

Papa Francisco
19.04.2020
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CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO

CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO - Novembro de 2019

1. Objectivo e âmbito
A Revista LIFESAVING (LF) é um órgão
de publicação pertencente ao Centro
Hospitalar Universitário do Algarve
(CHUA) e dedica-se à promoção da
ciência médica pré-hospitalar, através
de uma edição trimestral.
A LF adopta a definição de liberdade
editorial descrita pela World Association of Medical Editors, que entrega
ao editor-chefe completa autoridade
sobre o conteúdo editorial da revista.
O CHUA, enquanto proprietário
intelectual da LF, não interfere no
processo de avaliação, selecção,
programação ou edição de qualquer
manuscrito, atribuindo ao editor-chefe total independência
editorial.
A LF rege-se pelas normas de edição
biomédica elaboradas pela International Commitee of Medical Journal
Editors e do Comittee on Publication
Ethics.

2. Informação Geral
A LF não considera material que já foi
publicado ou que se encontra a
aguardar publicação em outras
revistas.
As opiniões expressas e a exatidão
científica dos artigos são da responsabilidade dos respectivos autores.

A LF reserva-se o direito de publicar
ou não os artigos submetidos, sem
necessidade de justificação adicional.
A LF reserva-se o direito de escolher
o local de publicação na revista, de
acordo com o interesse da mesma,
sem necessidade de justificação
adicional.
A LF é uma revista gratuita, de livre
acesso, disponível em
https://issuu.com/lifesaving. Não
pode ser comercializada, sejam
edições impressas ou virtuais, na
parte ou no todo, sem autorização
prévia do editor-chefe.

3. Direitos Editoriais
Os artigos aceites para publicação
ficarão propriedade intelectual da LF,
que passa a detentora dos direitos,
não podendo ser reproduzidos, em
parte ou no todo, sem autorização do
editor-chefe.

4. Critérios de Publicação
4.1 Critérios de publicação nas
rúbricas
A LF convida a comunidade científica
à publicação de artigos originais em
qualquer das categorias em que se
desdobra, de acordo com os seguintes critérios de publicação:

Temas em Revisão
- Âmbito: Revisão extensa sobre
tema pertinente para actuação das
equipas em contexto de emergência
pré-hospitalar. Dimensão: 1500
palavras.
Hot Topic
- Âmbito: Intrepretação de estudos
clínicos, divulgação de inovações na
área pré-hospitalar recentes ou
contraditórias. Dimensão: 1000
palavras.
Nós Por Cá
- Âmbito: Dar a conhecer a realidade
de actuação das várias equipas de
acção pré-hospitalar através de
revisões estatísticas da sua casuística.
Dimensão: 250 palavras.
Tertúlia VMERISTA
- Âmbito: Pequenos artigos de
opinião sobre um tema fraturante.
Dimensão: 250 palavras.
Rúbrica Pediátrica
- Âmbito: Revisão sobre tema
pertinente para atuação das equipas
em contexto de emergência pré-hospitalar no contexto pediátrico.
Dimensão: 1500 palavras.
Minuto VMER
- Âmbito: Sintetização para consulta
rápida de procedimentos relevantes
para a abordagem de doentes
críticos. Dimensão: 500 palavras
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Fármaco Revisitado
- Âmbito: Revisão breve de um
fármaco usado em emergência
pré-hospitalar. Dimensão: 500
palavras
Journal Club
- Âmbito: Apresentação de artigos
científicos pertinentes relacionados
com a área da urgência e emergência
médica pré-hospitalar e hospitalar.
Dimensão: 250 palavras
Nós e os Outros
- Âmbito: Apresentação de artigos
científicos ou artigos de opinião
sobre a actuação de equipas de
emergência pré-hospitalar não
médicas. Dimensão: 1000 palavras
Ética e Deontologia
- Âmbito: Apresentação de artigos
científicos ou artigos de opinião
sobre questões éticas desafiantes no
ambiente pré-hospitalar. Dimensão:
500 palavras
Legislação
- Âmbito: Enquadramento jurídico
das diversas situações com que se
deparam os profissionais de
emergência médica. Dimensão: 500
palavras
O que fazer em caso de...
- Âmbito: Informação resumida mas
de elevada qualidade para leigos em
questões de emergência. Dimensão:
500 palavras.
Mitos Urbanos
- Âmbito: Investigar, questionare
esclarecer questões pertinentes,
dúvidas e controvérsias na prática
diária da emergência médica.
Dimensão: 1000 palavras.
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Cuidar de Nós
- Âmbito: Diferentes temáticas, desde
psicologia, emocional, metabólico,
físico, laser, sempre a pensar no auto
cuidado e bem estar do profissional.
Dimensão: 250 palavras.
Caso Clínico
- Âmbito: Casos clinicos que tenham
interesse científico. .Dimensão: 250
palavras.
Pedacinho de Nós
- Âmbito: Dar a conhecer os profissionais das equipas de emergência
pré-hospitalar. Dimensão: 400
palavras.
Tesourinhos VMERISTAS
- Âmbito: Divulgação de situações
caricatas, no sentido positivo e
negativo, da nossa experiência
enquanto VMERistas. Dimensão: 250
palavras
Congressos Nacionais
e Internacionais
- Âmbito: Divulgação de eventos na
área da Emergência Médica. Dimensão: 250 palavras.
Eventos de Emergência no Algarve
- Âmbito: Divulgação de eventos na
área da Emergência Médica no
Algarve. Dimensão: 250 palavras.
Best Links/ Best Apps
de Emergência Pré-hospitalar
- Âmbito: Divulgação de aplicações e
sítios na internet de emergência
médica pré-hospitalar
-Dimensão: 250 palavras
O trabalho a publicar deverá ter no
máximo 120 referências. Deverá ter
no máximo 6 tabelas/figuras devidamente legendadas e referenciadas.

O trabalho a publicar deve ser
acompanhado de no máximo 10
palavras-chave representativas.
No que concerne a tabelas/figuras já
publicadas é necessário a autorização
de publicação por parte do detentor
do copyright (autor ou editor). Os
ficheiros deverão ser submetidos em
alta resolução, 800 dpi mínimo para
gráficos e 300 dpi mínimo para
fotografias em formato JPEG (.Jpg),
PDF (.pdf). As tabelas/figuras devem
ser numeradas na ordem em que
ocorrem no texto e enumeradas em
numeração árabe e identificação.
No que concerne a casos clínicos é
necessário fazer acompanhar o
material a publicar com o consentimento informado do doente ou
representante legal, se tal se aplicar.
No que concerne a trabalhos
científicos que usem bases de dados
de doentes de instituições é
necessário fazer acompanhar o
material a publicar do consentimento
da comissão de ética da respectiva
instituição.
As submissões deverão ser encaminhadas para o e-mail: newsletterlifesaving@gmail.com

4.2 Critérios de publicação nos
cadernos científicos.
Nos Cadernos Científicos da Revista
LifeSaving podem ser publicados
Artigos Científicos, Artigos de Revisão
ou Casos Clínicos de acordo com a
normas a seguir descritas.
Artigos Científicos
O texto submetido deverá apresentado com as seguintes secções: Título
(português e inglês), Autores
(primeiro nome, último nome, título,
afiliação), Abstract (português e

CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO

inglês), Palavras-chave (máximo 5),
Introdução e Objetivos, Material e
Métodos, Resultados, Discussão,
Conclusão, Agradecimentos, Referências.

de 50 referências.

O texto deve ser submetido com até
3 Take-home Messages que no total
devem ter até 50 palavras.

Este tipo de trabalho pode ter no
máximo 5 autores.

Não poderá exceder as 4.000
palavras, não contando Referências
ou legendas de Tabelas e Figuras.
Pode-se fazer acompanhar de até 6
Figuras/Tabelas e de até 60 referências bibliográficas.
O Abstract não deve exceder as 250
palavras.
Se revisão sistemática ou meta-análise deverá seguir as PRISMA
guidelines.
Se meta-análise de estudo observacionais deverá seguir as MOOSE
guidelines e apresentar um protocolo
completo do estudo.
Se estudo de precisão de diagnóstico,
deverá seguir as STARD guidelines.
Se estudo observacional, siga
as STROBE guidelines.
Se se trata da publicação de Guidelines Clínicas, siga GRADE guidelines.
Este tipo de trabalhos pode ter no
máximo 6 autores.
Artigos de Revisão
O objetivo deste tipo de trabalhos é
rever de forma aprofundada o que é
conhecido sobre determinado tema
de importância clínica.
Poderá contar com, no máximo, 3500
palavras, 4 tabelas/figuras, não mais

O resumo dos Artigos de Revisão
segue as regras já descritas para os
resumos dos Artigos Científicos.

Caso Clínico
O objetivo deste tipo de publicação é
o relato de caso clínico que pela sua
raridade, inovações diagnósticas ou
terapêuticas aplicadas ou resultados
clínicos inesperados, seja digno de
partilha com a comunidade científica.
O texto não poderá exceder as 1.000
palavras e 15 referências bibliográficas. Pode ser acompanhado de até 5
tabelas/figuras.
Deve inclui resumo que não exceda
as 150 palavras organizado em
objectivo, caso clínico e conclusões.

6. Revisão por pares
A LF segue um processo single-blind
de revisão por pares (peer review).
Todos os artigos são inicialmente
revistos pela equipa editorial
nomeada pelo editor-chefe e caso
não estejam em conformidade com
os critérios de publicação poderão
ser rejeitados antes do envio a
revisores.
A aceitação final é da responsabilidade do editor-chefe.
Os revisores são nomeados de
acordo com a sua diferenciação em
determinada área da ciência médica
pelo editor-chefe, sem necessidade
de justificação adicional.
Na avaliação os artigos poderão ser
aceites para publicação sem alterações, aceites após modificações
propostas pela equipa editorial ou
recusados sem outra justificação.

Este tipo de trabalho pode ter no
máximo 4 autores.

7. Erratas e retracções

Cartas ao Editor
O objetivo deste tipo de publicação é
efetuar um comentário a um artigo
da revista.

A LF publica alterações, emendas ou
retracções a artigos previamente
publicados se, após publicação,
forem detectados erros que prejudiquem a interpretação dos dados.

O texto não poderá exceder as 400
palavras e as 5 referências bibliográficas. Pode ser acompanhado de 1
ilustração.

5. Referências
Os autores são responsáveis pelo
rigor das suas referências bibliográficas e pela sua correta citação no
texto. Deverão ser sempre citadas as
fontes originais publicadas. A citação
deve ser registada empregando
Norma de Harvard.
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o compromisso de apresentar em
cada número publicado, conteúdos e
rubricas de elevada relevância
científica e técnica no domínio da
emergência médica. Por outro lado,
este valioso instrumento de comunicação promoverá a partilha das ideias
e conhecimentos, de forma completa, rigorosa e assertiva.

Estatuto
Editorial
A Revista LIFESAVING é uma publicação científica e técnica, na área da
emergência médica, difundida em
formato digital, com periodicidade
trimestral.
Trata-se de um projeto inovador
empreendido pela Equipa de
Médicos e Enfermeiros das Viaturas
Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro e de Albufeira, pertencentes ao Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, e que
resultou da intenção estratégica de
complementar o Plano de formação
contínua da Equipa.
A designação “Lifesaving”, que
identifica a publicação, é bem
conhecida por todos os profissionais
que trabalham na área da emergência médica, e literalmente traduz o
desígnio da nobre missão que todos
desempenham junto de quem
precisa de socorro – “salvar vidas”.
Esta Publicação inovadora, compromete-se a abraçar um domínio editorial
pouco explorado no nosso país, com
conteúdos amplamente dirigidos a
todos os profissionais que manifestam interesse na área da emergência
médica. Através de um verdadeiro
trabalho de Equipa dos vários
Editores da LIFESAVING, e aproveitando a sua larga experiência em
Emergência Médica, foi estabelecido
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Proprietário: Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, E.P.E.
NIPC: 510 745 997
Morada: Rua Leão Penedo, 8000-386
Faro
N.º de registo na ERC: 127037
Diretor: Dr. Bruno Santos
Editor-Chefe: Dr. Bruno Santos
Morada: Rua Leão Penedo, 8000-386
Faro
Sede da redação: Rua Leão Penedo,
8000-386 Faro
Periodicidade: trimestral
TIPO DE CONTEÚDOS
Esta publicação periódica pretende
ser uma compilação completa de
uma seleção de matérias científicas e
técnicas atualizadas, incluídas em
grande diversidade de Rubricas,
incluindo:
– “Temas em Revisão” – Âmbito:
Revisão extensa sobre tema pertinente para actuação das equipas em
contexto de emergência pré-hospitalar. – Dimensão: 1500 palavras;
– “Hot Topic” – Âmbito: Intrepretação de estudos clínicos, divulgação
de inovações na área pré- hospitalar
recentes ou contraditórias. -Dimensão: 1000 palavras;
– “Nós Por Cá” – Âmbito: Dar a
conhecer a realidade de actuação das
várias equipas de acção pré-hospita-

lar através de revisões estatísticas da
sua casuística. Poderá incluir também
a descrição sumária de atividades,
práticas ou procedimentos desenvolvidos localmente, na área da
emergência médica – Dimensão: 500
palavras;
– “Tertúlia VMERISTA” – Âmbito:
Pequenos artigos de opinião sobre
um tema fraturante – Dimensão: 250
palavras;
– “Rúbrica Pediátrica” – Âmbito:
Revisão extensa sobre tema pertinente para atuação das equipas em
contexto de emergência pré-hospitalar no contexto pediátrico. – Dimensão: 1500 palavras;
– “Minuto VMER” – Âmbito: Sintetização para consulta rápida de
procedimentos relevantes para a
abordagem de doentes críticos, ou
de aspetos práticos relacionados com
Equipamentos utilizados no dia-à-dia.
– Dimensão: 500 palavras;
– “Fármaco Revisitado” – Âmbito:
Revisão breve de um fármaco usado
em emergência pré-hospitalar. – Dimensão: 500 palavras;
– “Journal Club” – Âmbito: Apresentação de artigos científicos pertinentes relacionados com a área da
urgência e emergência médica
pré-hospitalar e hospitalar. -Dimensão: 500 palavras;
– “Nós e os Outros” – Âmbito:
Apresentação de artigos científicos
ou artigos de opinião sobre a atuação
de equipas de emergência pré-hospitalar não médicas. -Dimensão: 1000
palavras;
– “Ética e Deontologia” – Âmbito:

ESTATUTO EDITORIAL

Apresentação de artigos científicos
ou artigos de opinião sobre questões
éticas desafiantes no ambiente
pré-hospitalar. -Dimensão: 500
palavras;
– “Legislação” – Âmbito: Enquadramento jurídico das diversas situações
com que se deparam os profissionais
de emergência médica. – Dimensão:
500 palavras;
– “O que fazer em caso de…” – Âmbito: Informação resumida, mas de
elevada qualidade, para leitores não
ligados à área da saúde, ou da
emergência médica -Dimensão: 500
palavras;
– “Mitos Urbanos” – Âmbito:
Investigar, questionar e esclarecer
questões pertinentes, dúvidas e
controvérsias na prática diária da
emergência médica. -Dimensão:
1000 palavras;
– “Cuidar de Nós” – Âmbito: Discussão de diferentes temáticas, de
caráter psicológico, emocional,
metabólico, físico, recreativo,
centradas no auto-cuidado e bem
estar do profissional da emergência.
-Dimensão: 500 palavras;
– “Caso Clínico” – Âmbito: Apresentação de casos clínicos de interesse
científico na área da emergência
médica. -Dimensão: 500 palavras;
– “Pedacinho de Nós” – Âmbito: Dar
a conhecer, em modo de entrevista,
os profissionais da Equipa das VMER
de Faro e Albufeira ou outros
Elementos colaboradores editoriais
da LIFESAVING. – Dimensão: 500
palavras;
– “Vozes da Emergência” – Âmbito:
Apresentar as Equipas Nacionais que

desenvolvem trabalho na Emergência
Médica, dando relevância a especificidade locais e revelando diferentes
realidades. – Dimensão 500 palavras;
– “Emergência Global” – Âmbito:
publicação de artigos de autores
internacionais, que poderão ser
artigos científicos originais, artigos de
opinião, casos clínicos ou entrevistas,
pretendendo-se divulgar experiências
enriquecedoras, além fronteiras;
– “Tesourinhos VMERISTAS” – Âmbito: Divulgação de situações caricatas,
no sentido positivo e negativo, da
experiência dos Profissionais da
VMER. – Dimensão: 250 palavras;
– “Congressos Nacionais e Internacionais” – Âmbito: Divulgação de
eventos na área da Emergência Médica – Dimensão: 250 palavras;
– “Eventos de Emergência no
Algarve” – Âmbito: Divulgação de
eventos na área da Emergência Médica no Algarve. – Dimensão: 250
palavras;
– “Best Links/ Best Apps de Emergência Pré-hospitalar” – Âmbito:
Divulgação de aplicações e sítios na
internet de emergência médica préhospitalar -Dimensão: 250 palavras
PREVISÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS: 50;
TIRAGEM: – não aplicável para a
publicação eletrónica, não impressa
em papel.

chualgarve.min-saude.pt/lifesaving/,
e adquirida gratuitamente por
subscrição nesse mesmo site.
Não dispomos ainda de um site
oficial para organização dos nossos
conteúdos, de modo que atualmente  todas as Edições estão a ser
arquivadas no Repositório Internacional ISSUU, onde poderão ser consultadas gratuitamente (https://issuu.
com/lifesaving).
Marcamos presença ainda noutras
plataformas de divulgação (Facebook,
Instagram, Twitter e Youtube).
DIVULGAÇÃO DA LIFESAVING:
A LIFESAVING será difundida no site
do Centro Hospitalar do Algarve (no
setor média e imagem), e sua
Intranet, com possibilidade da sua
subscrição para receção trimestral via
e-mail. Inserida on-line no repositório de publicações ISSUU,
adquirindo um aspeto gráfico
otimizado para tornar a leitura ainda
mais agradável.
Será também difundida na página de
Facebook da VMER de Faro, página
própria com o nome LIFESAVING.
n.º 1 do  art.º 17.º da Lei de Imprensa: Garantia de liberdade de imprensa: 1 - É garantida a liberdade de
imprensa, nos termos da Constituição e da lei. 2 - A liberdade de
imprensa abrange o direito de
informar, de se informar e de ser
informado, sem impedimentos nem
discriminações. 3 - O exercício
destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou
forma de censura.

ONDE PODERÁ SER CONSULTADA:
Pode ser consultada no site do
CHUAlgarve, no setor “Comunicação”, no domínio http://www.
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