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A prática clínica ao doente crítico pressupõe um conjunto de conhecimentos baseados na 
melhor evidência científica. No contexto de Urgência e Emergência, os processos de tomada 
de decisão são encarados como um grande desafio, não só 
pela necessidade de identificação célere de problemas, 
como também pela proficiência das intervenções 
realizadas que influenciam os resultados.

Um conjunto de autores reconhecidos, que 
trabalham diariamente com o doente em situa-
ção de urgência e emergência, apresenta 
aos leitores as ferramentas necessárias 
para abordar a pessoa ao longo do seu 
ciclo vital, desde o nascimento até aos 
cuidados de fim de vida, em contextos 
específicos, abordando ainda temas como 
a gestão e a aceção de conhecimentos 
organizacionais, o conhecimento dos proces-
sos terapêuticos e intervenções técnicas de alta 
complexidade, enquadrando a pessoa em situação 
de doença súbita e em contexto de trauma grave.

Esta obra desenvolve-se de forma harmoniosa e de
fácil leitura, promovendo a reflexão crítica, com estratégias
para melhorar a prática profissional e empoderar os enfermeiros,
tornando-se indispensável para o sucesso dos que pretendem obter os melhores resultados. 
Destina-se a todos os profissionais de Enfermagem e estudantes que pretendam aprofundar 
conhecimentos na área da Urgência e Emergência, e que se interessam pelo cuidar da pessoa 
a vivenciar processos complexos de doença crítica e gestão de situações com múltiplas 
vítimas e catástrofe.
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Um livro, seja qual for a sua temática, é sempre aberto por quem o lê com a ideia de acrescen-
tar ou vivenciar algo. De levar o leitor em novas aprendizagens de vida e novas realidades.

Este não é uma exceção. 

A Emergência é uma área que muito me diz e sobre a qual sempre tive um carinho especial, 
tendo inclusive enveredado, ao longo da minha carreira, em diferentes vertentes da mesma, pelo 
que o convite para escrever o prefácio se revelou uma honra e um desafio perante a obra criada.

A Emergência em Portugal é, muitas vezes, um parente pobre na Saúde. É sede de inúmeras 
paixões, mas pouco desenvolvida para o nível de crescimento social e económico em que nos 
encontramos neste início do século XXI. Fruto de desinvestimentos em saúde nas últimas déca-
das, esta área, apesar da sua fundamental importância, na qual se insere o doente crítico, tem, 
muitas vezes, sido delapidada.

A atualização, e consequente crescimento, nesta área é uma responsabilidade de todos os pro-
fissionais de saúde, sendo que a abordagem ao doente crítico, pelas características de gravidade 
e imediatismo de atuação, exponencia essa necessidade de constante aprendizagem.

O crescimento da emergência em Portugal e o seu desenvolvimento têm sido feitos sobretudo 
à custa de iniciativas maioritariamente privadas ou de índole pessoal, muitas vezes aproveitadas 
em maior ou menor escala pelas entidades competentes, dando -se foco à formação e à aquisição 
de competências nas mais diferentes vertentes da Emergência. 

E se o crescimento tem sido lento do lado médico, sobretudo naquilo que se deseja que venha 
a ser de futuro a criação de uma especialidade de urgência e emergência, do lado da Enferma-
gem esse crescimento sofreu avanços e retrocessos, como disso é exemplo a entrada e posterior 
saída de enfermeiros dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) em 2010. Só nos 
últimos tempos assistimos à criação de reconhecimento de competências de emergência em 
enfermagem, muitas delas impulsionadas pela Ordem dos Enfermeiros e elementos de interesse 
superior nesta área.

É neste meio em que estamos, na Emergência, que surge este trabalho desenvolvido e sobre-
tudo criado pelo enfermeiro Nelson Coimbra, um parceiro na emergência e um profissional de 
elevado rigor, demonstrando toda a sua capacidade e interesse no desenvolvimento da Emergên-
cia e na partilha de conhecimento, área na qual exerce a sua atividade profissional e associativa. 

O título deste livro, Enfermagem de Urgência e Emergência, transporta -nos de forma direta 
para o seu conteúdo. 

É um instrumento de enorme qualidade a nível de ensino e aprendizagem, com autores sele-
cionados, todos eles oriundos das mais diferentes áreas, mas todos ligados ao mundo da Emer-
gência: pré -hospitalar, intensivos ou urgência. A experiência de cada um, aliada a um nível de 
conteúdos com base no estado da arte, torna este livro uma ferramenta de extrema utilidade 
para o enfermeiro (e não só) da atualidade.

O livro, além de estruturalmente bem conseguido, tem sobretudo três vertentes importantes 
ao longo da sua leitura, dividida em áreas de interesse. Uma primeira a salientar, na qual, além da 
vertente clínica, que tanto marca este livro, nos debruçamos sobre aspetos organizacionais e de 
gestão na área da saúde ligada à emergência, como é, por exemplo, o sistema integrado de emer-
gência médica, dando ao leitor a capacidade de ir mais além da área clínica, compreendendo a 
estrutura em que assenta a emergência nacional e a utilidade maior do enfermeiro no sistema. 

Prefácio
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Destaca -se também uma área clínica de abordagem dos grandes temas médicos e de trauma 
associados ao estado da arte e a abordagem do doente crítico por parte da enfermagem, não 
deixando de fora nenhuma das competências técnicas e teóricas essenciais ao tratamento e à 
estabilização do doente crítico.

 Por fim, uma área de não menor importância, ligada à parte mais emocional e de fim de vida, 
que também faz parte do grande tema da urgência e emergência, numa vertente mais humaniza-
dora.

A escrita cuidada, mas de fácil leitura, e o seu conteúdo tornam este livro, acredito eu, numa 
futura referência no meio.

Enquanto médico que sou, aconselho, de forma convicta, a leitura e o estudo desta obra, sendo 
a sua utilidade inquestionável no panorama formativo e educacional da emergência atual.

Tiago Carvalho
Médico intensivista e emergencista

Presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros 
e Médicos de Emergência
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A licenciatura em Enfermagem conjuga o ensino teórico e teórico -prático, permitindo formar 
enfermeiros com as mais elevadas competências científicas, técnicas e relacionais que os habili-
tam a cuidar da pessoa ao longo das diferentes etapas do ciclo vital. Os enfermeiros distinguem-
-se pelo excelente nível de formação académica, reconhecida internacionalmente, com uma 
base sustentada no Código Deontológico.

Nas últimas décadas, verificou -se uma evolução nos planos de estudos da licenciatura, com 
a introdução de temáticas associadas à urgência e emergência e um incremento de forma-
ções pós -graduadas na área da pessoa em situação crítica, promovendo o desenvolvimento 
de competências específicas e o nível de diferenciação. Os enfermeiros estão presentes em 
todos os meios de emergência pré -hospitalar medicalizados e nos serviços de urgência bási-
cos, médico -cirúrgicos e polivalentes. A meta é garantir a melhor prestação de cuidados de 
saúde ao cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade, quer seja por doença súbita, 
traumatismo ou parto.

A situação atual da pandemia e as solicitações cada vez mais exigentes da população aumen-
tam o desafio para os enfermeiros, que requerem uma rápida capacidade de adaptação e resiliên-
cia. O aumento da esperança média de vida, com a respetiva complexidade das multipatolgias, 
o desenvolvimento das novas tecnologias, a atualização de algoritmos e protocolos, exigem aos 
enfermeiros que exercem a sua atividade com o doente crítico uma necessidade de atualização 
de conhecimentos teórico -práticos, competências técnicas e execução de gestos life -saving. 
A prática clínica de excelência pressupõe um conjunto de conhecimentos baseados na melhor 
evidência científica. No contexto de emergência e urgência, na gestão de situações com múl-
tiplas vítimas e catástrofe que atingem uma comunidade, os processos de tomada de decisão 
são encarados como um grande desafio, não só pela necessidade célere de identificação de 
problemas, como também pela proficiência das intervenções realizadas que influenciam os 
resultados.

Um conjunto de líderes, investigadores e peritos reconhecidos que trabalham diariamente 
com o doente em situação de urgência e emergência direcionam e preparam os leitores com o 
conhecimento necessário para abordar a pessoa ao longo do seu ciclo vital, desde o nascimento 
até aos cuidados de fim de vida. A organização dos capítulos desenvolve -se desde a gestão, sis-
tematização e tomada de decisão, o conhecimento dos processos terapêuticos e intervenções 
técnicas de alta complexidade, enquadra a pessoa em situação de doença súbita e em contex-
to de trauma grave, assim como disponibiliza informação dedicada à pessoa ou comunidade a 
vivenciar uma situação de crise ou catástrofe e encerra com os cuidados diferenciados à pessoa 
com perturbações emocionais e/ou em fim de vida. 

Este livro de Enfermagem de Urgência e Emergência é um instrumento de consulta e apoio 
imprescindível para abordar o doente nas mais variadas situações de urgência e emergência. 
Pretende ser uma ferramenta que capacita e promove o empoderamento dos enfermeiros. 
A obra desenvolve -se de forma harmoniosa e de fácil leitura, promove a reflexão crítica e 
é indispensável para o sucesso dos que pretendem o passaporte para alcançar os melhores 
resultados.

Nelson Coimbra
(Coordenador)

Introdução
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A

AAAM American Association for Automotive Medicine
AAST American Association for the Surgery of Trauma
ABC A – via aérea; B – ventilação; C – circulação
ABCDE A – via aérea; B – ventilação; C – circulação; D – disfunção neurológica; E – exposição
ACA artéria comunicante anterior 
ACEL acidente catastrófico de efeito limitado
ACEM acidente catastrófico de efeito major
ACM artéria cerebral média 
AEM ambulâncias de emergência médica
AESP atividade elétrica sem pulso 
AHA American Heart Association 
AI angina instável
AIT acidente isquémico transitório
ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
AP ântero -posterior 
aPTT activated partial thromboplastin time 
ARDS síndrome de dificuldade respiratória aguda
AS ambulâncias de socorro
ASA American Stroke Association 
ASCQ área de superfície corporal queimada
ASCT área de superfície corporal total
ASIA American Spinal Injury Association
ATLS Advanced Trauma Life Support
ATP adenosina trifosfato
AVC acidente vascular cerebral 
AVCi AVC isquémico 
AVDS  A – Alerta; V – responde a estímulos Verbais; D – responde a estímulos Dolorosos; 

S – Sem resposta 
AVP acesso venoso periférico

B

b-hCG beta gonadotrofina coriónica humana 
BE Base Excess
BiPAP Bilevel Positive Pressure Airway 
BIS índice biespectral 
bpm batimentos por minuto 
BURP backward, upward, and rightward pressure
BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

C

CABG cirurgia de revascularização do miocárdio
CAD cetoacidose diabética
CAPIC Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 
CAT coronariografia

Siglas e Abreviaturas 
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CDC Centros de Controlo de Doenças 
CHAMU Circunstâncias, História, Alergias, Medicação habitual, Última refeição
CIAV Centro de Informação Antiveneno 
CICO can’t intubate, can’t oxygenate 
CID coagulação intravascular disseminada
CIPE/ICNP Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
CIR Crash Injury Research
CISD critical incident stress debriefing
CMRO2 acoplamento metabólico 
CODU Centro de Orientação de Doentes Urgentes 
COE Centro de Operações de Emergência
CPAP pressão positiva contínua nas vias aéreas 
CSP cuidados de saúde primários
CvO2 conteúdo venoso de O2

CVC cateter venoso central 
CVP cateter venoso periférico 

D

DAE desfibrilhador automático externo 
DAMP danger associated molecular patterns
DC débito cardíaco 
DGS Direção -Geral da Saúde
DP diálise peritoneal 
DPOC doença pulmonar obstrutiva crónica
DPPNI descolamento da placenta normalmente inserida
DSG dispositivos supraglóticos
DSM -III Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III

E

EAM enfarte agudo do miocárdio
EAMcST enfarte agudo do miocárdio com elevação do segmento ST
EAMsST enfarte agudo do miocárdio sem supra de ST
EASA European Union Aviation Safety Agency
EAV enxerto arteriovenoso 
ECG eletrocardiograma 
ECCO2R remoção extracorporal de dióxido de carbono 
ECLS extracorporeal life support
ECMO extracorporeal membrane oxygenation 
ECMO VV ECMO venovenosa
ECPR reanimação cardiorrespiratória extracorporal 
EDA endoscopia digestiva alta 
EDR estação diretora de rede
EEG eletroencefalograma 
EEI esfíncter esofágico inferior
EEMI equipa de emergência médica intra -hospitalar 
e -FAST extended Focused Assessment with Sonography for Trauma 
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ENA Emergency Nurses Association 
EtCO2 medida de dióxido de carbono (CO2) ao final da expiração 
EV endovenoso

F

FA fibrilhação auricular 
FAST Focused Assesment with Sonography for Trauma 
FAV fístula arteriovenosa 
FC frequência cardíaca 
FiO2 fração inspirada de oxigénio
FOUR Full Outline of UnResponsiveness
FR frequência respiratória
FRCV fatores de risco cardiovascular 
FSC fluxo sanguíneo cerebral 
FV fibrilhação ventricular 

G

GCCT Gabinetes Coordenadores de Colheita e Transplantação
GCS escala de coma de Glasgow 
GCS -P escala de coma de Glasgow com resposta pupilar
GF gangrena de Fournier 
GPIAA Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves
GPT Grupo Português de Triagem 

H

H+ acidose
HBP hiperplasia benigna da próstata
HDFVVC hemodiafiltração venovenosa contínua 
HDI hemodiálise intermitente 
HELLP hemólise, elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia
HEM helicópteros de emergência médica
HFVVC hemofiltração venovenosa contínua 
HIC hipertensão intracraniana
HSA hemorragia subaracnóideia

I

IASC Inter -Agency Standing Committee
ICAO Organização Internacional da Aviação Civil
ICN International Nursing Council
ICP intervenção coronária percutânea
IECA inibidores da enzima de conversão da angiotensina
IG idade gestacional
ILCOR International Liaison Committee on Resuscitation 
IM intramuscular
INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 
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INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
INR international normalized ratio 
IO intraósseo
IOM Institute of Medicine
IOT intubação orotraqueal 
IPST Instituto Português do Sangue e Transplantação
ITEAMS INEM Tool Emergency Alert Medical System
ITU infeção do trato urinário 
IV intravenoso

J

JE jugular externa

L

LCR líquido cefalorraquidiano
LME lesões musculoesqueléticas
LPM litros por minuto 
LRA lesão renal aguda 
LRRD Linking Relief, Rehabilitation and Development

M

MCDT meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
MEM motociclos de emergência médica 
MINOCA enfarte do miocárdio com artérias coronárias não obstruídas
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre 

N

NICE National Institute for Health and Care Excellence 
NIHSS National Institute of Health Stroke Scale 
NRBQ nuclear, radiológico, biológico e químico

O

OAF oxigenoterapia de alto fluxo 
OMS Organização Mundial de Saúde
OVA obstrução da via aérea 

P

PA pielonefrite aguda 
PaCO2 pressão arterial de dióxido de carbono 
PAM pressão arterial média 
PAMP pathogen associated molecular patterns 
PaO2 pressão arterial de oxigénio 
PAS perturbação aguda de stress
PBE prática baseada na evidência
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PbtO2 pressão tecidular parcial de oxigénio
PCA patient ‑controlled analgesia 
PCI persistent critical ilness 
PCM Posto de Comando Móvel
PCR paragem cardiorrespiratória 
PCR EH paragem cardiorrespiratória extra -hospitalar 
PCR IH paragem cardiorrespiratória intra -hospitalar
PEA planos de emergência dos aeroportos
PEEP pressão expiratória final positiva
PEI plano de emergência interno
PEM postos de emergência médica
PENSE Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária
PFA psychological first aid
PGG2 prostaglandinas G2

PIC pressão intracraniana
PICCO pulse induced contour cardiac output
POC point of care
PPC pressão de perfusão cerebral 
PPST perturbação de pós -stress traumático
PRR pattern recognition receptors 
PTM Protocolo de Triagem de Manchester 
PVC pressão venosa central 

R

RAS reações agudas de stress
RASS escala de agitação e sedação de Richmond
RCE retorno da circulação espontânea
RCIU restrição do crescimento intrauterino 
RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
RCR reanimação cardiorrespiratória
REM rapid eye ‑movement
REPE Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro
RM ressonância magnética 
ROTEM tromboelastometria rotacional
RPM rotações por minuto 
RRC redução de risco de catástrofes
RU retenção urinária
RVC resistência vascular cerebral 
RVP resistência vascular periférica 

S

SAFER -R  Stabilize; Acknowledge; Facilitate understanding; Encourage adaptive coping; 
Restore functioning; or Refer

SaO2 saturação arterial de oxigénio
SARA sistema ativador reticular ascendente 
SatO2 saturação periférica de oxigénio 
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SAV suporte avançado de vida 
SAVP suporte avançado de vida pediátrico
SBV suporte básico de vida 
SC subcutâneo
SCA síndrome coronariana aguda 
SCASS -ST SCA sem supradesnivelamento do segmento ST
SF soro fisiológico
SHH síndrome hiperglicémica hiperosmolar 
SIEM sistema integrado de emergência médica 
SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
SIRS sistemic inflamatory response syndrome 
SIV suporte imediato de vida
s.l. sublingual
SLEDD Slow Low Efficient Daily Dialysis 
SOA Serviço de Operações Aeroportuárias
SOFA Sequential Organ Failure Assessment 
SNA sistema nervoso autónomo
SNB Serviço Nacional de Bombeiros 
SNC sistema nervoso central
SNG sonda nasogástrica
SNP sistema nervoso periférico
SNS Serviço Nacional de Saúde
SNSi sistema nervoso simpático
SPCI Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos
SPIKES  Setting Up the Interview; Perception; Invitation; Knowledge; Emotions; Strategy 

and Summary
SpO2 oximetria de pulso
SRA síndrome da radiação aguda
SSI Sistema de Segurança de Incêndios
SSLCI Serviço de Salvamento e Luta Contra Incêndio
START Simple Triage and Rapid Treatment
STM sistema de triagem de Manchester
SU serviços de urgência 
SUG Serviço de Urgência Geral
SUMC Serviço de Urgência Médico -Cirúrgico 
SUP Serviço de Urgência Polivalente 
SvO2 saturação mista de O2 
SvcO2 saturação venosa central de oxigénio 

T

TA tensão arterial
TAC tomografia axial computorizada 
TAD tensão arterial diastólica 
TAM tensão arterial média 
TAS tensão arterial sistólica 
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Siglas e Abreviaturas

TCE traumatismo cranioencefálico 
TCSR técnicas contínuas de substituição renal 
TEAM Team Emergency Assessment Measure
TEP tromboembolismo pulmonar
TEPH técnico de emergência pré -hospitalar
TGN técnica de grupo nominal
TIP transporte inter -hospitalar pediátrico
TAC tomografia axial computorizada
TETRA Terrestrial Trunked Radio
TIP transporte inter -hospitalar pediátrico
TOF train ‑of ‑four (sequência de quatro estímulos)
TPM triagem de prioridades de Manchester
TRTS Triage Revised Trauma Score
TSFR técnicas de substituição da função renal
TT tubo traqueal 
TVM trauma vertebromedular
TVP trombose venosa profunda
TVSP taquicardia ventricular sem pulso

U

UCI Unidade de Cuidados Intensivos
UMIPE Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência 
UP Urgência Psiquiátrica
URGE Urgência Regional de Gastroenterologia

V

VA via aérea
VAD via aérea difícil
VAST cirurgia toracoscópica vídeo assistida 
VMER viatura médica de emergência e reanimação
VMI ventilação mecânica invasiva
VNI ventilação não invasiva
VPP variação da pressão de pulso
V/Q relação ventilação/perfusão
VS volume sistólico
VV -AVC Via Verde do AVC
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INTRODUÇÃO
A complexidade e a exigência dos cuidados 

de saúde prestados nos serviços de urgência 
têm sido agravadas, nos últimos anos, pela 
complementaridade de um conjunto de fato‑
res, entre os quais o envelhecimento da popu‑
lação, múltiplas comorbilidades e défice de 
respostas de saúde e sociais na comunidade. 
Verifica ‑se, assim, um aumento significativo 
da afluência aos serviços de urgência, o que 
resulta numa situação de sobrelotação cons‑
tante, que exige das organizações um conjunto 
estruturado de ações que permitam acompa‑
nhar o ritmo dessas transformações.

O caráter imprevisível destes serviços, 
associado aos fatores anteriormente referidos, 
impelem à definição de estratégias que sejam 
capazes de enfrentar as diferentes exigências 
continuamente apresentadas, no sentido de 
assegurar o cumprimento da missão dos ser‑
viços de urgência, ou seja, o atendimento e o 
tratamento de doentes com situações clínicas 
urgentes e emergentes, pelo que a observação 
não deve ser realizada em função de critérios 
administrativos ou outros, mas sim de neces‑
sidades clínicas. 

Esta necessidade de categorização dos doen‑
tes admitidos de acordo com a gravidade clíni‑
ca, e não pela ordem de chegada, levou a uma 
evolução gradual dos sistemas de triagem.[1] 

O Protocolo de Triagem de Manchester 
(PTM), em particular, constitui um instrumen‑
to à disposição dos serviços de urgência que 
garante a segurança do doente, ao determinar 
o tempo adequado de espera para observação 
médica, baseado na identificação de proble‑
mas e na atribuição da prioridade clínica.[1]

Como ferramenta estratégica de classifica‑
ção de risco que permite gerir o fluxo de doen‑
tes nos serviços de urgência, o PTM tornou ‑se 
um processo fundamental para assegurar a 

equidade de cuidados urgentes, mas também 
tem contribuído para a organização, monitori‑
zação e avaliação destes serviços.[2]

SISTEMAS DE TRIAGEM 
DE MANCHESTER

Os doentes que procuram cuidados de saú‑
de nos serviços de urgência são motivados por 
uma série de problemas de várias tipologias, 
que podem ser desde situações de risco de 
vida, a problemas minor, o que torna impera‑
tiva a categorização por prioridades, que sepa‑
re os doentes que necessitam de intervenção 
imediata daqueles que podem esperar.[3]

A precisão na tomada de decisão na triagem 
reflete a qualidade dos serviços de urgência, 
pelo que vários sistemas de triagem de suporte 
à decisão do profissional triador foram sendo 
desenvolvidos ao longo do tempo, permitindo 
diminuir a incidência de efeitos adversos,[4] 
sendo inclusive recomendada internacional‑
mente a utilização de sistemas de triagem es‑
truturados, sistemáticos e validados na medi‑
cina de emergência.[5]

Dos vários sistemas de triagem que emer‑
giram, com diferentes estruturas e metodolo‑
gias, os de cinco níveis são aceites como os 
mais confiáveis na avaliação da gravidade clí‑
nica dos doentes. Alguns exemplos são: Emer‑
gency Severity Index; Australasian Triage 
Scale; Canadian Triage and Acuity Scale; 
Manchester Triage System.[5]

Especificamente, o PTM demonstrou bons 
resultados relativamente à validade, à sensibi‑
lidade, à especificidade e à reprodutibilidade 
nos serviços de urgência. Corresponde aos pa‑
drões internacionais de boa prática, está im‑
plementado com sucesso em vários países e é 
um método confiável, auditável e que apoia a 
tomada de decisão na classificação de risco e 
na gestão dos serviços de urgência.[6]

4 Protocolo de Triagem de Manchester 

Sandra Marques/Paula Lino
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9 Abordagem e Permeabilização 
da Via Aérea

Nelson Santos/Tiago Amaral

INTRODUÇÃO
A abordagem da via aérea (VA) é essencial 

para todos os profissionais de saúde, nome-
adamente porque da gestão da abordagem e 
do manuseio da VA dependerá a possibilidade 
de ventilar e oxigenar a vítima. O enfermeiro 
deve, por isso, conhecer as técnicas e os adju-
vantes que auxiliam na permeabilização da VA 
e adequar as intervenções às especificidades 
da vítima, com a certeza de que nem sempre 
a colocação de uma VA avançada é a interven-
ção prioritária.

A abordagem da VA é uma competência nu-
clear dos profissionais que intervêm neste ce-
nário. Como tal, a aposta deve consistir na for-
mação contínua e no treino regular para uma 
adequada prática clínica.

Neste capítulo, pretendemos discutir a abor-
dagem da VA no doente crítico, identificar situa- 
ções potencialmente fatais, as intervenções 
que permitem permeabilizar a VA e assegurar 
a ventilação e a oxigenação.

ANATOMIA BÁSICA DA VIA AÉREA  
A abordagem segura da VA requer um co-

nhecimento sólido da anatomia relevante. 
A Figura 9.1 fornece uma visão geral da cavi-
dade nasal, da faringe, da laringe, da traqueia 
e dos brônquios principais. 

A laringe é uma estrutura muito importante 
nesta abordagem e é essencial conhecer a sua 
anatomia em profundidade. É formada pelas 
cartilagens epiglote, tiroide, cricoide e, no 
bordo póstero-superior, pelas aritenoides. O 
limite superior da traqueia é o bordo inferior 
da cartilagem cricoide e o limite inferior está 
ao nível da carina. 

A traqueia é formada por anéis cartilagi-
nosos semicirculares na sua porção anterior 
e lateral e por tecido membranoso na região 
posterior.

Figura 9.1 Anatomia da via área.  

Trato respiratório
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AVALIAÇÃO DA VIA AÉREA
Na abordagem ao doente crítico, a avalia-

ção da VA é prioritária na maioria das si-
tuações, uma vez que da sua permeabilidade 
dependem a ventilação e a oxigenação ade-
quadas, sendo a hipoxia rapidamente deleté-
ria para a vítima. Contudo, sendo esta abor-
dagem frequentemente emergente, pode, por 
vezes, resultar em complicações severas, ou 
mesmo fatais.

Quando avaliamos a VA, fazemo-lo para afe-
rir a probabilidade de sucesso na ventilação 
por máscara facial, na intubação traqueal por 
laringoscopia direta ou no acesso infraglótico 
por uma via aérea cirúrgica. Essa avaliação 
deve assentar num exame objetivo cuidado, 
na história clínica e, sempre que possível, na 
consulta de registos clínicos prévios do doen-
te. Os profissionais intervenientes devem, 
por isso, estar familiarizados com os predito-
res de ventilação e/ ou intubação difícil, de 
forma a anteciparem qualquer dificuldade na 
gestão da VA (Tabela 9.1).
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Os vasos da extremidade superior são, ge-
ralmente, preferidos para AVP ecoguiado, em-
bora outros possam ser identificados. Poderão 
ser encontradas veias no antebraço, na fossa 
antecubital ou na região superior do braço. 
Quando disponíveis, as veias superficiais são 
preferidas, pois são mais facilmente puncio-
nadas e, normalmente, não estão próximas de 
artérias ou nervos. Veias superficiais incluem 
a braquial média, a veia antecubital, a veia 
cefálica e a veia basílica. Qualquer potencial 
vaso deverá ser avaliado da seguinte forma: 
patência, diâmetro, profundidade, trajeto e es-
truturas circundantes ou sobrepostas.

A taxa de sucesso na cateterização ecoguia-
da está relacionada com o diâmetro do vaso: 
quanto maior for o diâmetro do vaso, maior 
será a probabilidade de sucesso. Pelo contrá-
rio, a profundidade inferior a 1,6 cm, a idade, 
o sexo, a raça, o índice de massa corporal ou 
o histórico médico não evidenciaram impacto 
na taxa de sucesso.[12]

O acesso vascular ecoguiado requer forma-
ção e treino para a aquisição de competência, 
podendo ser realizado com segurança por um 
ou dois profissionais em simultâneo. Para do-
entes com acesso venoso difícil objetivado 
ou suspeito, a técnica ecoguidada aumenta a 

Figura 11.2 Técnica de punção da veia cefálica com orientação ecográfica. A e B – plano transversal; 
C e D – plano longitudinal.  

A C

B D
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15 Suporte Básico de Vida 

Tiago Amaral/Nelson Santos

INTRODUÇÃO
A paragem cardiorrespiratória súbita é uma 

das causas principais de morte na Europa, 
estimando ‑se entre 55 e 113 vítimas por cada 
100 mil habitantes.[1] 

O reconhecimento precoce da vítima em pa‑
ragem cardiorrespiratória (PCR), seguido do 
pedido de ajuda diferenciada através do núme‑
ro 112, aliados a compressões e ventilações de 
qualidade, constituem parte da cadeia de so‑
brevivência (Figura 15.1),[1] permitindo ganhar 
tempo para uma desfibrilhação que se quer o 
mais precoce possível, para que a vítima obte‑
nha retorno da circulação espontânea (RCE).

No suporte básico de vida (SBV), o “básico” 
não pode nem deve ser sinónimo de “simples”. 
Deve ser apreendido pelos profissionais de 
saúde como “a base de”, “o processo basilar”, 
“o que sustenta e no que se sustenta” a assis‑
tência diferenciada. 

Num estudo português realizado com 
uma amostra de 497 médicos e enfermeiros, 
verificou ‑se que apenas cerca de 75% dos pro‑
fissionais tinham um curso de SBV certificado. 
E, mesmo entre esses, 11% tinham a sua certi‑
ficação ou recertificação feita há mais de cinco 
anos,[2] havendo, por isso, um longo caminho a 
percorrer. Este processo tem conhecido alguns 
desenvolvimentos nos últimos anos, essencial‑
mente através de critérios de certificação dos 

hospitais por entidades internacionais. Esta 
justificação, porém, deveria ser a motivação 
extra e não a justificação do processo de inves‑
timento na formação de profissionais.

CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA

Paragem cardiorresPiratória 
extra ‑hosPitalar

Números do Instituto Nacional de Emer‑
gência Médica (INEM)[3] referentes ao perí‑
odo 2013 ‑2018 indicam um aumento de 7,4 
pontos percentuais na taxa de SBV iniciado 
em contexto pré ‑hospitalar, antes da chegada 
das equipas de emergência (14,6% em 2013; 
20% em 2018). Olhando para estas tendências, 
muito há a fazer, tendo em conta que a taxa de 
SBV iniciado antes da chegada das equipas de 
emergência situa ‑se em 60% na Holanda,[4] 66% 
em Seattle (Estados Unidos da América)[5] e 
73% na Noruega.[6]

Enquanto profissionais de saúde, devemos 
mudar urgentemente a realidade, recuperando 
anos de atraso em relação aos restantes países 
desenvolvidos. O SBV precoce tem visibilida‑
de nas taxas de sobrevivência. Taxas elevadas 
de SBV antes da chegada dos meios de emer‑
gência contribuem para melhorar os outco‑
mes, nomeadamente um aumento do número 

Figura 15.1 Cadeia de sobrevivência na paragem cardiorrespiratória (PCR).  
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16 Reanimação Cardiopulmonar
Avançada no Adulto

Pedro Caldeira

INTRODUÇÃO
A paragem cardiorrespiratória (PCR) súbi‑

ta é responsável por “mais de 60% de todas 
as mortes provocadas por doença isquémica 
cardíaca nos adultos”.[1] Os últimos estudos, 
como o EuReCa, têm vindo a demonstrar que 
a taxa de incidência de ritmos desfibrilháveis 
na PCR súbita não é tão alta como se pensava 
inicialmente, contudo, quer o European Re‑
suscitation Council, quer a American Heart 
Association (AHA), estimam que a incidência 
de ritmos desfibrilháveis aquando da PCR sú‑
bita continue a ser de aproximadamente 60%.

Medidas como o aumento exponencial de 
leigos com formação em manobras de supor‑
te básico de vida (SBV) e o aumento da rede 
de desfibrilhadores automáticos externos pela 
maioria das comunidades têm levado a um in‑
cremento nas taxas de sobrevivência das PCR 
súbitas extra ‑hospitalares. Contudo, ao anali‑
sarmos a diferença entre Portugal e Inglaterra, 
onde temos taxas de sobrevivência à entrada 
do hospital de 4,3% e de 32,5%, respetivamen‑
te, constatamos que ainda há um longo cami‑
nho a percorrer.[2]

Neste capítulo, pretendemos focar ‑nos em 
alguns pontos críticos da reanimação cardio‑
pulmonar inseridos num conjunto de proce‑
dimentos avançados e técnicas diferenciadas, 
executados em equipa, de acordo com o algo‑
ritmo de suporte avançado de vida.

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA
Como visto no Capítulo 15, aquando de 

uma PCR, urge o início, o mais precocemente 
possível, de manobras de SBV e, sempre que 
disponível, o recurso a um desfibrilhador auto‑
mático externo (DAE), para, se indicado, des‑
fibrilhar a vítima o quanto antes. Contudo, na 
maioria das vezes, apenas manobras de SBV e 

DAE não são suficientes para se alcançar o re‑
torno de circulação espontânea (RCE), sendo 
necessárias manobras avançadas, de suporte 
adicional, como gestão da via aérea, adminis‑
tração de terapêutica e, acima de tudo, identi‑
ficação e correção das causas da PCR. A este 
conjunto de manobras denominamos suporte 
avançado de vida (SAV).

Antes da descrição do SAV, é fundamental 
compreender que uma PCR intra ‑hospitalar 
não é um evento súbito; pode parecer um cha‑
vão, mas é uma afirmação que deve pautar e 
constar de todos os manuais de SAV. 

A identificação de sinais precoces de deterio‑
ração clínica são um passo fundamental na me‑
lhoria dos outcomes e da qualidade dos cuida‑
dos nos hospitais. A resposta “tradicional” é de 
reação, como é percetível pelo nome comum 
das equipas de emergência interna: “equipa de 
reanimação”. A ativação de equipas médicas di‑
ferenciadas deve ter como base a identificação 
de sinais clínicos de doença crítica, que, na sua 
maioria, são semelhantes, independentemente 
dos processos patológicos subjacentes.

A alteração do estado de consciência, o au‑
mento da frequência respiratória, o aumen‑
to da frequência cardíaca e a hipotensão são 
mecanismos fisiológicos de compensação, 
sendo identificados precocemente através de 
uma abordagem sistematizada: A – via aérea; 
B – ventilação; C – circulação; D – disfunção 
neurológica; E – exposição (ABCDE). Como 
consequência, devem ser ativados os recursos 
diferenciados que permitirão a prevenção da 
PCR. Este deve ser o caminho da excelência. 
A disseminação de uma cultura de segurança 
do utente e a instituição de escalas do tipo 
early warning score, as quais, de uma forma 
clara e precisa, estabelecem, de forma proto‑
colada, tempos de resposta intra ‑hospitalares a 
situações de agravamento de quadros clínicos, 
em função da sua severidade, são, de forma 
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isso, a sibilância é ouvida muito antes da ex
piração. A pessoa usa energia não apenas na 
inspiração, mas também na expiração.

Em casos mais graves da doença, pode ocor
rer depressão do sistema respiratório ou para
gem cardiorrespiratória.[6]

Sinais e sintomas
Os sinais e sintomas de uma crise asmática 

são os seguintes:

� SatO2 <90% com suplemento de oxigénio;
�  Taquipneia (frequência respiratória >20/

minuto e frequentemente >40/minuto);
�  Taquicardia (geralmente >120 batimentos 

por minuto);
� Cianose;
� Pulso paradoxal;
� Diaforese;
�  Uso da musculatura acessória na respi

ração;
�  Incapacidade de completar frases num ci

clo respiratório;
�  Obstrução grave ao fluxo de ar;
�  Diminuição do estado de consciência e 

bradipneia indicam hipercapnia grave, po
dendo evoluir para paragem respiratória.

Cuidados de enfermagem
Os cuidados de enfermagem devem seguir 

as orientações emanadas pela Direção Geral 

QuaDro 19.2 Cuidados de enfermagem à pessoa com edema agudo do pulmão
� Monitorização cardíaca: despistar arritmias, nomeadamente bloqueio do ramo direito e hipertrofia ventricular esquerda
� Monitorização da SatO2 e da tensão arterial
� Avaliar se turgescência jugular
� Avaliar a permeabilidade das vias aéreas
� Levantar a cabeceira da cama ou colocar a pessoa num cadeirão
� Administrar O2 a 100%
� Canalizar acesso venoso
� Gasometria arterial
� Se tensão arterial sistólica >90 mmHg, ponderar nitratos
� Administrar furosemida
� Ponderar opioides se dor torácica ou agitação 
� Algaliação
� Tratar a causa desencadeante e problemas associados
� Considerar ventilação não invasiva pressão positiva contínua nas vias aéreas – CPAP)

da Saúde (DGS) para tratamento de agudiza
ções da asma (Figura 19.1).

Doença pulmonar obstrutiva crónica 
agudizada

A DPOC é a doença respiratória mais pre
valente em todo o mundo, sendo caracteri
zada por limitação crónica progressiva e não 
totalmente reversível do fluxo aéreo, devido 
a impedância do fluxo expiratório, edema da 
mucosa, infeção, broncoespasmo e bronco
constrição causada pela perda de elasticidade 
pulmonar.

É frequente as pessoas com DPOC apresen
tarem exacerbações da sua doença (Quadro 
19.3), de que resulta dispneia, aumento de se
creções brônquicas e intolerância ao esforço.

Devemos, contudo, despistar outras possí
veis causas de dispneia, como asma, edema 
agudo do pulmão, pneumotórax ou embolia 
pulmonar, uma vez que, normalmente, coexis
tem com DPOC.

Cuidados de enfermagem
Os cuidados de enfermagem para pessoas 

com exacerbações da DPOC são :

�  Administração de O2 (atender à hiper
capnia secundária a elevados fluxos de 
O2), sendo que o objetivo é manter SatO2 
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figura 30.11 Impacto rotacional.

figura 30.12 O impacto inicial provocou um movi-
mento rotacional nas viaturas.

Capotamento
No capotamento, é difícil prever as lesões, 

porque o veículo pode sofrer diversos impac‑
tos de diferentes ângulos. Situação idêntica 
se passa com os ocupantes, pois, mesmo uti‑
lizando dispositivos de contenção, os órgãos 
internos são submetidos a forças de desace‑
leração que podem produzir lesões graves. 
Tal como o veículo embate várias vezes em 
ângulos diferentes, o mesmo acontece ao 
corpo e aos órgãos internos do seu ocupante 
(Figura 30.13).

No entanto, as lesões mais graves estão pre‑
sentes, obviamente, nos indivíduos que não 
utilizam esses dispositivos de contenção. Po‑
dem, assim, ser ejetados, esmagados ou pro‑
jetados à distância, sofrendo mais lesões fruto 
deste embate final (Figura 30.14).

figura 30.13 Capotamento.

figura 30.14 Alta probabilidade de lesões graves.

Atropelamento
Para percebermos as múltiplas lesões que 

podem estar presentes num atropelamento, é 
importante conhecermos, primeiro, a sequên‑
cia específica do evento e os diversos impac‑
tos que ocorreram.

Podemos falar em três momentos sequen‑
ciais,[20] cada um com o seu padrão de lesão 
característico:

1.  O impacto inicial pode ocorrer nas per‑
nas, na bacia ou no tronco, de acordo 
com a idade e estatura do peão.

2.  O tronco bate ou roda na direção do capô 
do veículo e poderá embater no para‑
‑brisas ou ser projetado.

3.  A vítima cai do veículo para o solo, nor‑
malmente de cabeça, com eventual lesão 
cervical associada, podendo mesmo ser 
arrastada ou novamente atropelada.



CapítuloTrauma Cranioencefálico

©Lidel – Edições Técnicas, Lda. 289

36

Figura 36.1 Hematoma extradural.  

ou extensão anormal (descerebração). O prog‑ 
nóstico varia de excelente, sem sequelas neu‑
rológicas, a um estado vegetativo persistente 
ou morte, dependendo quase exclusivamente 
do timing das intervenções, tanto terapêuti‑
cas, como cirúrgicas.

O hematoma subdural agudo está, muitas 
vezes, associado a contusões cerebrais (Figura 
36.2). É uma coleção sanguínea entre a dura‑
‑máter e a aracnóidea subjacente. A maioria 
dos hematomas subdurais resulta de uma lace‑
ração das veias em ponte entre o cérebro e a 
dura ‑máter. Surge na TAC como uma área em 
forma de “crescente”, com aspeto heterogéneo 
com áreas iso ou hipodensas, ou mesmo um ní‑
vel líquido com hiperdensidade inferior.[4]

O hematoma subdural crónico aparece na 
TAC como uma área hipodensa, de morfolo‑
gia diversa (falciforme, crescente, biconvexa 
ou lenticular), encostada à tábua interna e 
habitualmente com uma espessa membrana 
ricamente vascularizada no lado dural (Figu‑
ra 36.3).[4] Em virtude da atrofia cerebral que 
ocorre nos idosos, estas veias ficam distendi‑ 
das, sendo lesadas com maior facilidade do

Figura 36.2 Hematoma subdural agudo.  

 Figura 36.3 Hematoma subdural crónico.  

que nos jovens, o que explica a sua maior inci‑
dência em pessoas mais velhas.

Dependendo da evolução, os hematomas 
subdurais podem classificar ‑se em agudos, 
subagudos e crónicos. Os agudos resultam, 
geralmente, de uma hemorragia maciça sendo 
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figura 40.3 Queimadura profunda de espessura 
parcial.  

figura 40.4 Queimadura profunda completa.  

Relativamente a sinais, sintomas e prognós‑
tico, caracterizam ‑se por:

�  Pele branca, acastanhada ou negra;
�  Ausência de dor;
�  Ausência de epitelização espontânea;
�  Ausência de flictenas;

�  Excisão cirúrgica e enxertos;
�  Limitação funcional;
�  Cicatrizes hipertróficas, principalmente 

nas margens dos enxertos;
�  Risco de amputação das extremidades e 

elevado risco de vida.

Queimadura profunda completa + 
As queimaduras profundas completas + (Fi‑

gura 40.5) atingem todas as camadas da pele, 
o tecido celular subcutâneo, o atingimento da 
fáscia, o músculo e o tecido ósseo.

figura 40.5 Queimadura profunda 
completa +.  

Relativamente a sinais, sintomas e prognós‑
tico, caracterizam ‑se por:

�  Vasos subcutâneos trombosados;
�  Sem folículos pilosos;
�  Aparência rugosa, não elástica, endureci‑

da sobre as proeminências ósseas;
�  Ausência de dor;
�  Ausência de epitelização espontânea;
�  Excisão cirúrgica e enxertos;
�  Limitação funcional;
�  Cicatrizes hipertróficas, principalmente 

nas margens dos enxertos;
�  Risco de amputação das extremidades e 

elevado risco de vida.
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55 Comunicação de Más Notícias 

Daniel Silva/Mário Emídio

INTRODUÇÃO
A comunicação em saúde apresenta ‑se 

como uma tarefa essencial para o estabeleci‑
mento de relações terapêuticas de confiança e 
eficazes entre os enfermeiros e o binómio do‑
ente/família. Para Phaneuf,[1] a comunicação é 
um ponto crucial da prática de enfermagem, 
uma vez que constitui uma componente funda‑
mental do relacionamento enfermeiro/doente 
e/ou família. 

A comunicação de más notícias constitui ‑se 
como uma das mais difíceis tarefas com que se 
deparam os profissionais de saúde, nomeada‑
mente os enfermeiros. Esta informação menos 
boa causa perturbação e mal ‑estar, sobretudo 
a quem a recebe, mas também a quem a comu‑
nica. Os enfermeiros são funcionários privile‑
giados na comunicação de más notícias, no‑
meadamente, em caso de morte. A comunica‑
ção deve obedecer às boas práticas, de acordo 
com as legis artis, recorrendo a modelos de 
comunicação promotores de protocolos orien‑
tadores para a transmissão de más noticias.[2]

No serviço de urgência, pela imprevisibilida‑
de das situações recebidas, é comum que os 
enfermeiros sejam confrontados com situa‑
ções de doença/morte súbitas, em que as famí‑
lias se deparam com notícias não esperadas, 
o que torna ainda mais dolorosa a tarefa de 
comunicar e preparar a família para a notícia.

Como refere Cerqueira,[3] um acontecimen‑
to súbito e inesperado desencadeia, normal‑
mente, um luto intenso, muito doloroso e pro‑
longado. A notícia surge sem que exista uma 
preparação prévia, sendo o choque e a nega‑
ção mais morosos, sobressaindo o sentimento 
de incredulidade.

Assim, além do ambiente de empatia que os 
enfermeiros transmitem, seria importante que 
em serviços como a urgência existissem estra‑
tégias que orientassem os profissionais nesta 

situação sempre difícil, de forma a que os en‑
fermeiros ficassem mais capacitados para lidar 
com as emoções que estes encontros invaria‑
velmente provocam.

Existem inúmeras estratégias disponíveis 
para a transmissão de más notícias, pelo que 
se torna difícil estruturar a utilização destas 
numa sequência lógica. Para dar resposta a 
esta dificuldade, foram elaborados múltiplos 
protocolos de atuação, sendo que um deles ga‑
nhou particular destaque: o SPIKES (Setting 
Up the Interview; Perception; Invitation; 
Knowledge; Emotions; Strategy and Summa-
ry), criado por Buckman em 1994 e que é com‑
posto por seis passos expressos pelas iniciais 
que o denominam, configurando estratégias 
para uma comunicação eficaz. 

PROTOCOLO SPIKES
Corey e Gwyn[4] atestam que SPIKES é um 

acrónimo utilizado nas diferentes etapas de 
transmissão de más notícias a familiares e 
doentes. Este protocolo foi estruturado de 
forma a que esta informação potencie o diá‑
logo, fortalecendo a relação terapêutica e pro‑
videnciando um suporte centrado na pessoa 
que seja facilitador da tomada de decisão por 
parte do doente. Esta ferramenta de transmis‑
são de más noticias apresenta ‑se como uma 
mais ‑valia para a prática de enfermagem em 
contexto de urgência/emergência, uma vez 
que pode e deve ser utilizada neste contexto.

Dissecando o acrónimo SPIKES, obtemos as 
seguintes etapas:

1.  S – Setting Up the Interview (plane-
ar a situação da comunicação): O am‑
biente deverá providenciar privacidade 
e conforto, encorajando a comunicação. 
O profissional deverá estar, em todos os 
momentos, voltado de frente para o fa‑
miliar/doente, eliminando distrações e 
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Enfermagem
de Urgência e Emergência

A prática clínica ao doente crítico pressupõe um conjunto de conhecimentos baseados na 
melhor evidência científica. No contexto de Urgência e Emergência, os processos de tomada 
de decisão são encarados como um grande desafio, não só 
pela necessidade de identificação célere de problemas, 
como também pela proficiência das intervenções 
realizadas que influenciam os resultados.

Um conjunto de autores reconhecidos, que 
trabalham diariamente com o doente em situa-
ção de urgência e emergência, apresentam 
aos leitores as ferramentas necessárias 
para abordar a pessoa ao longo do seu 
ciclo vital, desde o nascimento até aos 
cuidados de fim de vida, em contextos 
específicos, abordando ainda temas como 
a gestão e a aceção de conhecimentos 
organizacionais, o conhecimento dos proces-
sos terapêuticos e intervenções técnicas de alta 
complexidade, enquadrando a pessoa em situação 
de doença súbita e em contexto de trauma grave.

Esta obra desenvolve-se de forma harmoniosa e de
fácil leitura, promovendo a reflexão crítica, com estratégias
para melhorar a prática profissional e empoderar os enfermeiros,
tornando-se indispensável para o sucesso dos que pretendem obter os melhores resultados. 
Destina-se a todos os profissionais de Enfermagem e estudantes que pretendam aprofundar 
conhecimentos na área da Urgência e Emergência, e que se interessam pelo cuidar da pessoa 
a vivenciar processos complexos de doença crítica e gestão de situações com múltiplas 
vítimas e catástrofe.

Conteúdos:Conteúdos:

Gestão, sistematização
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Gestão de processos terapêuticos
e intervenções técnicas

de alta complexidade

Situação de urgência e emergência
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Perturbações emocionais
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