
Sempre consigo a cuidar de si

ja
n

e
ir

o
 |

 m
a
rç

o
 2

0
1

6
  

  
  

  
  

  
  

  
E
d

iç
ã
o

 N
.º

 5
5

Serviço de Imuno-hemoterapia

           Processo transfusional de qualidade
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Sensibilidade e bom senso

Profundos constrangimentos, a todos os níveis, pelas 

razões conhecidas e pelas opções tomadas, o que não 

vamos discutir aqui e agora, são para este efeito, 

passado, e que geraram uma determinada realidade.

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                   Presidente do C.A.  

O último quinquénio caracterizou-se 

por um turbilhão de sentimentos na 

forma como cada um de nós o viveu 

individualmente e em sociedade, de 

acordo com a sua sensibilidade para as 

causas e o bom senso para as viver.

Realidade de que temos um conhecimento profundo, o 

que nos confere uma sensibilidade acrescida para 

entender a dialética da estrutura e da conjuntura e 

posicionarmo-nos sempre do lado das soluções, 

perspetivando o futuro sem recalcar o passado, 

revelando elementar bom senso.

É por esse bom senso que devemos deixar-nos 

contagiar no reforço do Serviço Nacional de Saúde, 

dando corpo a ideias e projetos que tivemos 

adormecidos e que hoje, mais do que nunca, urge 

acordar para construir o futuro, começando só hoje 

porque o ontem já é passado.

Editorial
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Suplemento: Trabalho em Equipa em 
Contexto de Emergência  num Serviço de 
Urgência Médico-Cirúrgico

Curso de Ginecologia Geral - 2016

Hospital de Dia de Doenças Infecciosas

as1  Jornadas de Dermatologia de Santarém

Intervenção Endovascular Inaugural

Serviço de Imuno-hemoterapia 
– processo transfusional de qualidade
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Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de 

Santarém e de outras instituições de norte a sul do 

país. No final, decorreu uma avaliação para os que 

quiseram obter o diploma do curso. 

Os trabalhos científicos sob a forma de poster e os 3 

melhores foram premiados e estiveram expostos 

durante o evento.

No final do curso, foi realizado um inquérito de 

satisfação a todos os participantes, sempre com o 

intuito de identificação de melhorarias futuras. 

Foram avaliados diferentes parâmetros nomeada- 

mente: “avaliação geral” (96% avaliaram positi- 

vamente), “qualidade das apresentações” (94% 

avaliaram positivamente), “atingiu as expectativas” 

(94% avaliaram positivamente) e “recomendaria este 

curso” (96% responderam que sim).

Este Curso teve o alto patrocínio científico da Ordem 

dos Médicos, da Sociedade Portuguesa de 

Ginecologia e da Associação de Medicina Geral e 

Familiar.

Curso de GINECOLOGIA Geral - 2016
Texto  Fotos e Serviço de Ginecologia

Workshop - “Contraceção com DIU”

   Workshop - “Introdução à Colposcopia”

Participantes no Curso

Sessão científica: “Exame ginecológico e citológico”

   Workshop - “Disfunções do pavimento pélvico”

Seguiram-se as sessões científicas na Casa do 

Campino, com palestrantes de reconhecido mérito, do 

ecorreu no Hospital de Santarém e na Casa Ddo Campino, nos dias 12 e 13 de fevereiro, o 

Curso de Ginecologia Geral - 2016. O 

evento foi organizado pelo Núcleo de Senologia e 

Ginecologia Oncológica de Santarém (NSGOS), 

tendo sido um grande sucesso. 

Contou com a presença de 250 participantes, 

maioritariamente médicos em formação nas 

especialidades de Medicina Geral e Familiar e 

Ginecologia e Obstetrícia.

Foram 2 dias de formação intensiva que teve início 

com uma manhã no Hospital, onde decorreram 4 

workshops: Disfunções do Pavimento Pélvico, Contra- 

ceção com DIU, Contraceção Hormonal e Introdução 

à Colposcopia. Os formandos puderam contactar com 

situações clínicas reais e de uma forma mais prática, 

uma vez que aplicaram os conhecimentos teóricos em 

utentes previamente selecionadas.

Workshop - “Contraceção Hormonal”

Sessão de abertura na Casa do Campino
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A aterosclerose é uma doença sistémica com 

envolvimento de múltiplos territórios, como o 

periférico infra-inguinal, coronário, cerebral ou 

visceral. É a principal causa de doença arterial 

oclusiva periférica (DAOP), surgindo associada a 

factores, ditos de risco, como o tabagismo, dislipi- 

démia, diabetes e hipertensão arterial. 

A prevalência de DAOP em Portugal Continental é de 

5.9% na população com mais de 50 anos e de 12.5% em 

idosos com mais de 80 anos, de acordo com um registo 

nacional. Mercê do aumento da esperança média de 

vida e da pandemia de diabetes no mundo ocidental, 

entre outros factores, a DAOP tornou-se um importan- 

te problema de saúde pública com tremendo impacto 

nos doentes mas também nas instituições de saúde.

No passado mês de janeiro, o Serviço 

de Cirurgia Vascular realizou a 

primeira intervenção endovascular no 

Hospital de Santarém. 

A cirurgia convencional de revascularização dos 

membros inferiores, nomeadamente, do sector infra-

inguinal, através da criação de bypass é a opção de 

excelência em doentes com padrão de doença extensa 

(TASC C e D), disponibilidade de veia de boa quali- 

dade para conduto, sobrevida estimada superior a 2 

anos e risco operatório favorável. Em doentes 

selecionados, nomeadamente, com padrão de doença 

menos extensa ou de risco operatório elevado a 

terapêutica endovascular, deve ser preferida como 

forma de revascularização. Estas orientações estão de 

acordo com o consensus trans-atlântico 

mais recente (TASCII) e um dos 

estudos randomizado mais relevantes  

BASIL.

A revascularização é o método ideal de tratamento dos 

doentes em estadio avançado de DAOP, expressa por 

dor em repouso ou lesões tróficas, permitindo a 

possibilidade de preservação do membro em risco. 

Um homem de 74 anos, com diabetes 

mellitus ,  hipertensão arterial e 

cardiopatia  isquémica (b y p a s s  

coronário prévio), foi admitido por 

dor em repouso no pé esquerdo em 

contexto de doença multi-segmentar, 

apresentando pulso femoral esquerdo 

de amplitude diminuída, sem outros 

Em conclusão, a intervenção endovascular é uma 

importante forma de revascularização em doentes 

selecionados. Esta técnica pode ser alternativa ou 

complemento da cirurgia clássica (cirurgia híbrida), 

esta última demonstrada no caso divulgado. A sua 

implementação permitirá expandir o potencial dos 

recursos existentes no Hospital e ampliar a 

capacidade assistencial aos doentes vasculares, 

objectivo único da equipa.

mais distais palpáveis no membro. O estudo por 

ecoDoppler e angioTC mostrou estenose da artéria 

ilíaca primi- tiva, lesão pré-oclusiva da bifurcação 

femoral e doença difusa da artéria femoral superficial 

esquerdas. Sob anestesia loco-regional, procedeu-se a 

intervenção híbrida que consistiu em endarterectomia 

femoral e angioplastia com patch sintético, permitindo 

acesso a intervenção proximal através de angioplastia 

e implantação de stent expansível por balão de 8x 

60mm na artéria ilíaca primitiva (Medtronic®USA). 

O procedimento decorreu sem intercorrências e com 

bom resultado angiográfico e hemodinâmico.

Para além da opção cirúrgica clássica, a equipa de Ci- 

rurgia Vascular dispõe de elementos com qualificação 

para também oferecer esta forma de tratamento 

endovascular a determinados doentes, de acordo com 

as recomendações internacionais mais recentes. 

Alguns procedimentos podem ser efetuados sob 

anestesia local, com tempo operatório mais reduzido e 

com menor impacto sobre o doente.

Texto Fo e  Dr. Pedro Martins*tos

Sempre consigo a cuidar de si4 | 

Procedimento endovascular de angioplastia e stenting para tratamento de doença oclusiva ilíaca

*Assistente Hospitalar de Cirurgia Vascular do Hospital de Santarém
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Texto Fotos e  Serviço de Dermatologia

Julgamos que os diferentes assuntos foram discutidos 

de forma ativa, clara e sucinta, num ambiente informal 

e de proximidade, dando ênfase aos aspetos práticos 

com que os médicos se deparam diariamente na sua 

atividade clínica. 

Aproveitamos para agradecer a presença de todos os 
as 

participantes nestas 1 Jornadas de Dermatologia de 

Santarém. Consideramos que ao apostarmos na 

formação médica estamos a garantir “mais e melhor 

Dermatologia” para todos os nossos doentes.

manhã, os trabalhos foram dedicados à Dermatologia 

Pediátrica, seguida pela Dermatologia Oncológica, 

área na qual o Serviço de Dermatologia do Hospital de 

Santarém se diferencia. Após o almoço de trabalho, 

seguiu-se a sessão de Dermatologia Topográfica, onde 

se abordaram as dermatoses das mãos e pés, do couro 

cabeludo e a patologia da mucosa oral. A última sessão 

destas Jornadas intitulada “Dermatologia em 

Medicina Interna” foi dedicada a alguns dos temas que 

ilustram a estreita relação que existe entre estas duas 

especialidades médicas.

A Associação Dermatológica de Santarém e o Serviço 

de Dermatologia do Hospital de Santarém organi- 
as zaram no dia 18 de março de 2016 as 1 Jornadas de 

Dermatologia de Santarém, que decorreram no 

Convento de São Francisco em Santarém.

O mote para a organização deste encontro partiu da 

necessidade permanente de atualização na área de 

Dermatologia, já que a pele é o maior órgão do corpo 

humano e pode ser sede de um vasto leque de 

patologias, tornando por vezes difícil a abordagem 

diagnóstica e terapêutica.

Participaram nestas jornadas cerca de 120 médicos de 

diferentes especialidades, tais como Dermatologia, 

Medicina Geral e 

Familiar, Pediatria e 

Medicina Interna. 

O programa científico apresentado baseou-se em 

temas pertinentes da prática clínica diária, abran- 

gendo diferentes áreas da Dermatologia. Durante a 

A sessão de abertura 

contou com a presen- 

ça da Dr.ª Maria João 

Silva, diretora do 

Serviço de Dermato- 

logia do Hospital de Santarém, do Dr. José Josué, 

presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santarém e do Dr. Ricardo Gonçalves, 

presidente da Câmara Municipal de Santarém. 

Sempre consigo a cuidar de si | 5

as
1  Jornadas de 
Dermatologia de Santarém

Procedimento endovascular de angioplastia e stenting para tratamento de doença oclusiva ilíaca recentemente realizada
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O SIH está certificado pela norma NP EN ISO 

9001:2008 desde 2009, tendo obtido a renovação da 

Certificação em janeiro de 2016. No âmbito da Certifi- 

cação, o Serviço 

tem auditorias 

internas e exter- 

nas anuais, com 

duração de um 

dia, onde são 

analisados e va- 

lidados todos os 

procedimentos 

internos e os de interação com os Serviços, são 

identificadas as não conformidades (caso existam), 

bem como as ações corretivas, oportunidades de 

melhoria e os pontos fortes. 

"O serviço prestado é de imensa qualidade bem como o profissio- 

nalismo dos funcionários”.

CERTIFICAÇÃO

O Serviço de Imuno-hemoterapia (SIH) tem como 

missão “Promover a utilização clínica adequada de sangue e 

componentes sanguíneos de elevada qualidade, implementando 

a atualização científica e tecnológica para cumprir com os 

direitos dos doentes, através de uma gestão racional e 

pluridisciplinar, com base em princípios éticos e económicos.”

"Quero agradecer a todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, 

administrativa e à Dr.ª Francelina pelo serviço prestado, 

Também no âmbito do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) implementado, são anualmente 

realizados questionários com objetivo de avaliação da 

satisfação dos utilizadores (enfermeiros e médicos) e 

dos utentes do Hospital de Dia e Consultas de Imuno-

hemoterapia. Os resultados dos inquéritos de 

satisfação realizados aos utentes e profissionais em 

2015 refletem o empenho e envolvimento de toda a 

equipa na melhoria contínua do SGQ e do trabalho 

desenvolvido. Os objetivos da qualidade foram 

atingidos em todas as vertentes questionadas aos 

profissionais médicos e enfermeiros do Hospital. 

Relativamente aos inquéritos realizados aos utentes, 

os objetivos da qualidade foram atingidos em 94,4% 

em relação a todas questões incluídas nos 111 

questionários analisados, o que reflete o excelente 

trabalho desenvolvido, constatado ainda pelas 

opiniões expressas nos questionários, algumas aqui 

transcritas:

“São uma ótima equipa! Continuem assim”.

Gráfico 1 - Percentagem de componentes transfundidos em 2015 por tipo 
de componente.

Todo o trabalho desenvolvido só é possível porque 

existe uma equipa em permanência dedicada a este 

Serviço. Desde novembro de 2015, os Técnicos de 

Análises Clínicas e Saúde Pública (TACSP) passaram 

a assegurar em exclusividade o horário noturno, 

feriados e fins-de-semana no SIH.

TRANSFUSÕES EM NÚMEROS

O SIH tem alcançado anualmente resultados de 100% 

nos Programas de Avaliação Externa da Qualidade do 

UKNEQAS – United kingdom National External Quality 

Assessment Service, sendo as avaliações realizadas com 

uma periodicidade trimestral. Trata-se de uma avalia- 

ção comparativa do desempenho do laboratório, onde 

são relacionados os resultados com as técnicas, os 

métodos e os procedimentos utilizados, de forma a 

verificar se os resultados obtidos pelas análises 

realizadas pelo SIH coincidem com os resultados do 

UKNEQAS, de forma a garantir a qualidade dos 

resultados.

Em 2015, foram transfundidos 6.476 componentes 

sanguíneos, correspondendo 5.215 a unidades de 

Concentrado Eritrocitário (80,5%). A distribuição 

percentual dos componentes transfundidos 

encontra-se  espelhada no gráfico  1.

humanismo e profissionalismo. Se todos os serviços funcio- 

nassem como este, teríamos com certeza doentes melhor 

cuidados e mais satisfeitos. O meu muito obrigado".

UKNEQAS

15,8%

80,5%

3,7%

PHI – Plasma Humano Inactivado

CE – Concentrado Eritrocitário

CPP – Pool de Concentrado Plaquetário
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Texto Fotos e  Marta Bacelar  Sofia Marquese

Verifica-se uma tendência crescente na utilização de 

componentes sanguíneos, com uma desaceleração do 

consumo dos C.E. em 2014. No gráfico 2 é possível 

observar a variação da quantidade de componentes 

transfundidos nos últimos 3 anos. Os crioprecipitados 

(apenas 8 unidades) deixaram de ser transfundidos a 

partir de 2013, na medida em que foram substituídos 

pela utilização de concentrado de fibrinogénio. 

A Urgência Geral, o Serviço de Imuno-hemoterapia e o 

Bloco Operatório realizaram cerca de 40% das 

transfusões. Os Serviços menos utilizadores são a 

Neonatologia, Pediatria e Urgência Pediátrica que 

transfundiram apenas 11 componentes no ano 

transato.

- VERIDHEMOS

É fundamental e imprescindível, para que o 

componente seja administrado nas melhores 

condições, que seja cumprida a Instrução de Trabalho 

(IT) n.º 43 do SIH “Administração de Componentes 

Sanguíneos”, em que o ritmo de transfusão deve ser de 

60 a 120 minutos para os C.E. e 20 a 30 minutos tanto 

para o PHI como para CPP.

Esta Instrução de Trabalho e outras (“Colheita de 

amostras”, “Reações Transfusionais”, “Transfusões de 

No final de 2012, o SIH adquiriu um sistema de 

hemovigilância e segurança transfusional, o sistema 

verIDhemos, da empresa verIDentia, que garante 

máxima segurança ao procedimento das transfusões 

de componentes sanguíneos. Este sistema tem 

subjacente a colocação de uma pulseira com um chip 

RFID no doente a transfundir, de forma a garantir que 

o componente sanguíneo é transfundido no doente 

identificado.

SISTEMA DE HEMOVIGILÂNCIA

O Sistema Português de Hemovigilância (SPH) foi 

implementado em 2008 e atualmente é gerido pelo 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação 

(IPST). É obrigatório o reporte todas as reações 

adversas em dadores ou recetores de transfusões, 

erros e quase-erros, de forma a dar cumprimento aos 

requisitos legais impostos pelo Decreto-Lei n.º 267 de 

24 de julho de 2007.

Extrema Urgência”, etc.) encontram-se disponíveis 

para consulta na Intranet: Serviços / Lista de Serviços / 

Imuno-hemoterapia.

É de extrema importância que os contentores sejam 

manipulados com a máxima atenção e de acordo com 

os procedimentos estipulados, de forma a evitar o 

manuseamento incorreto dos mesmos e a garantir que 

os dados recolhidos refletem a realidade de cada 

transfusão.

É de extrema importância 

que todas as RT sejam 

reportadas ao SIH imedia- 

tamente para serem reali- 

zados todos os estudos 

complementares necessá- 

rios após a ocorrência,  

procedendo-se de acordo 

com a IT-014 “Reações 

Transfusionais”. 

É importante conhecermos melhor a realidade do 

processo transfusional no Hospital, sendo para tal 

imprescindível o correto e atempado registo das 

transfusões no sistema VeriDhemos. O conhecimento 

concreto dos moldes em que decorre a prática 

transfusional permitirá que possam vir a ser 

implementadas medidas de melhoria e assim reduzir 

os riscos associados, tendo sempre em vista a 

“transfusão do componente correto para o doente correto, no 

momento certo e nas condições corretas”, com o objetivo de 

assegurar uma utilização segura, clinicamente eficaz e 

eficiente dos componentes sanguíneos.

CONCLUSÃO

As Reações Transfusionais (RT), também denomi- 

nadas de Reações Adversas em Recetores (RAR), são 

definidas como uma resposta indesejável ou efeito 

num doente associado à administração de um 

componente sanguíneo.

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS

 

Gráfico  2 – Número de componentes transfundidos nos últimos 3 anos por 
tipo de componente.
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Hospital de Dia de Doenças Infecciosas

O Hospital de Dia de Doenças Infecciosas do Hospital 
Distrital de Santarém, criado em 2005, localiza-se 
desde 2007 em instalações próprias, integrado no 
espaço da Consulta Externa, área médica. É 
constituído por 2 gabinetes de consulta, uma sala de 
espera e uma sala de enfermagem, com funcionalidade 
para ensinos, monitorização de adesão, execução de 
exames complementares e administração de 
terapêutica.

Será essencial, num futuro a curto prazo, assegurar a 
presença permanente de um médico no Hospital de 

Desta forma, no final de 2015 estavam em seguimento 
no Hospital de Dia 1.070 doentes, tendo nesse ano sido 
efectuadas 2.669 consultas e 1.755 sessões de Hospital 
de Dia.

Até 2012, era apenas da assistência aos doentes da área 
do Hospital de Santarém. A partir desta data, passou a 
centralizar o seguimento de doentes com infecção 
VIH de todo o Ribatejo.

Fazem parte da sua equipa três internistas: Dr. Fausto 
Roxo (Responsável e Coordenador da Unidade), Dr.ª 
Graça Amaro e Dr.ª Sandra António; duas internas da 
especialidade (Dr.ª Diana Vital e Dr.ª Sofia Mendes) e 
uma enfermeira (Enf.ª Maria Saudade Ivo). O apoio 
administrativo é comum à Consulta Externa.

Tem como objectivo primordial o seguimento, de uma 
forma programada e sistematizada, do doente 
portador do Vírus da Imunodeficiência Humana, em 
qualquer dos seus estadios e do doente com hepatites 
virais crónicas.

Em termos da sua organização funcional, há a referir 
que apenas a enfermeira se encontra em presença 
permanente, no período das 8h às 17 h, nos dias úteis. 
Além de toda a actividade específica de enfermagem, 
faz também a colheita diária de sangue para análises 
de todos os doentes, aliviando sobremaneira o recurso 
ao Laboratório de Patologia Clínica. 

O combate ao estigma 
associado a estas pato- 
logias tem sido uma preocupação constante de todos 
os elementos da equipa. Apesar de toda a informação 
difundida, este estigma ainda existe, inclusivamente 
entre profissionais de saúde. Ao fim de 36 anos da 
história da infecção em Portugal, continuam actuais 
as seguintes palavras recolhidas em “Testemunhos” 

(2002): “(…) Um dos conselhos que a minha médica de família 

me deu foi: sempre que for ao hospital informe que tem VIH para 

se poderem proteger. Eu assim fiz. As duas perguntas a seguir 

eram: és prostituta ou toxicodependente. Respondia que não (…) 

Olhavam-me com ar de dúvida, incredulidade, quase gozo. (…) 

A descriminação era horrível”.

Dia, para dar                                         resposta ao grande 
número de actos médicos não programados. Tal 
reforçará o peso do ambulatório no Hospital e aliviará 
a urgência e o internamento. A presença de Psicólogo 
um dia por semana e a aquisição de um aparelho de 
elastografia hepática (fibroscan) são os outros 
desideratos a alcançar pela estrutura.
O acesso às instalações por parte dos doentes em 
seguimento é livre de condicionamentos, possibi- 
litando a detecção precoce de intercorrências e a 
monitorização da adesão à terapêutica. Em relação a 
novos doentes, a sua referenciação é feita prefe- 
rencialmente pelos 
Centros de Saúde, 
através do sistema 
informático “Alert P1”, 
podendo no entanto 
também ser efectuada 
a partir de CATs, CDP, 
CAD, outras consul- 
tas, Serviços Hospita- 
lares, ou ainda contac- 
to pessoal.

Uma porta 
aberta aos 
doentes de todo 
o Ribatejo  

Enf.ª Maria Saudade Ivo

5 Maio É com imenso gosto que convidamos todos os 
profissionais a comemorarem connosco o Dia Mundial 
da Higienização das Mãos. 
No dia 5 de maio decorrerão diversas atividades na sala 
polivalente e nos Serviços, para as quais pedimos a vossa 
participação, com o intuito de nos motivarmos e assim 
melhorarmos a nossa adesão à prática da Higienização 
das Mãos.

CONVITE

 GCL-PPCIRA 
Campanha de Higienização das Mãos 2016 

Dia Mundial 

Higienização das Mãos

CUIDADOS LIMPOS, CUIDADOS SEGUROS



²Prof. Adjunto da ESE Coimbra - Unid. Científico-Pedagógica de Enfermagem Médico -Cirúrgica; Mestre em Sociopsicologia da Saúde; Coordenador do Grupo de Projeto de Formação, Assessoria e 
Investigação em Reanimação

¹Enfermeira Responsável pela Unidade Médico-Cirúrgica do HDS; Mestre em Enfermagem Médico-CirúrgicaEnfermeira Especialista, pós graduada em Urgência/Emergência; 

HDSInForum

 Alexandra Isabel Rebotim Azinhaga¹; Rui Carlos Negrão Baptista²

Departamento de Urgência do Hospital Distrital de Santarém, EPE

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Suplemento Científico 9|  

RESUMO

Desenvolveu-se um estudo de natureza qualitativa, com abordagem fenomenológica. Participaram 6 
enfermeiros e 6 médicos do Hospital Distrital de Santarém (HDS), selecionados de forma intencional. Foram 
analisadas 12 entrevistas semi-estruturadas, respeitando os passos metodológicos estabelecidos por Colaizzi. 
Regressou-se aos participantes através de um “ Focus Group”, para validar a estrutura empírica do fenómeno. 
Emergiram 3 dimensões: sentimentos gerados na situação, relação com os outros e projeção para o futuro.

A presente investigação incidiu sobre a perceção de enfermeiros e médicos sobre o Trabalho em Equipa em 
Contexto de Emergência (TECE). 

Palavras-chave: Trabalho em equipa; Emergência; Equipa de Emergência.

A complexidade das situações de emergência exige dos profissionais atividades coordenadas, rápidas e 
sincronizadas. O trabalho em equipa é de extrema importância para o resultado final, mas pode estar afetado.

O estudo veio facultar e alertar para recomendações importantes nos diferentes níveis de cuidados ao doente 
crítico e emergente: gestão, formação, investigação e prática clínica.

INTRODUÇÃO
A abordagem à pessoa em situação crítica em contexto 
de emergência exige a prestação de cuidados 
especializados. Tem vindo a constituir uma área à qual 
é dada cada vez mais importância, quer pelas 
necessidades formativas dos profissionais, quer 
também pela imprescindível organização do trabalho 
multiprofissional em torno destas situações.
O trabalho articulado é uma imposição para a 
assistência integral ao doente em situação de 
emergência. Necessita de uma abordagem onde exista 
comunicação e cooperação em prol da pessoa atendida 
e para tal, o contexto deverá ser orgânico e funcional. 
Por vezes assistimos a um simples juntar de pessoas 
com formações diferentes, sem marcos de referência 
construídos de forma compartilhada, o que pode 
trazer dificuldades do ponto de vista da integração de 

1
conhecimentos e abordagens.
No Serviço de Urgência (SU), a prestação de cuidados 
à pessoa em situação de emergência é uma constante, 

Na abordagem do doente em situação de emergência, 
a articulação interprofissional, a complementaridade, 

A avaliação destes doentes requer atendimento em 
equipa, em que cada elemento assuma respon- 
sabilidades bem definidas com objetivos claros, de 
acordo com a metodologia de intervenção aceite e 
recomendada no nosso país - sequência “ABCDE”. A 
DGS refere a importância da organização dos 
cuidados hospitalares ao doente crítico, reforçando a 
necessidade de dispor de uma equipa multiprofissio- 
nal coordenada, coesa, sólida em termos de suporte 
científico e experiência; liderança no estabelecimento 
de prioridades e na tomada de decisão; sala de 
emergência com recursos necessários, organizados e 

3preparados para a reanimação.

exige uma abordagem sistemática e o domínio de 
algoritmos de atuação baseados em evidência, pelo 
que implica um corpo de conhecimentos, habilidades 

2e atitudes.

Trabalho em Equipa em Contexto de Emergência 

Significado empírico 

para Enfermeiros e 

Médicos num Serviço 

de Urgência Médico-

Cirúrgico (SUMC)
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É hoje em dia defendido por entidades e suportado por 
estudos, que na resposta de uma equipa de 
profissionais a situações de emergência, o trabalho de 
equipa poderá ser otimizado e alcançados melhores 
resultados, sobretudo se for dada a devida importân- 
cia a habilidades não técnicas como a comunicação, 

5, 6
liderança e organização.

“Quais as vivências de enfermeiros e médicos do 
serviço de urgência em relação ao TECE?”
Para responder a esta questão foram formulados os 
seguintes objetivos:

Descrever as dificuldades sentidas pelos profis- 
sionais em relação à interligação com os vários 
elementos da equipa;

as relações entre os profissionais, a formação e a 
comunicação são tidos como condições imprescin- 
díveis para desenvolver um adequado trabalho de 

4
equipa.

Neste contexto, a compreensão do real significado do 
TECE atribuído pelo enfermeiro e pelo médico num 
SUMC, bem como a tomada de consciência da sua 
importância, são aspetos fundamentais.
Surgiu assim uma questão de partida para este estudo:

Descrever sentimentos e emoções vivenciados 
pelos profissionais quando trabalham em equipa 
em contexto de emergência;

Conhecer a perceção dos profissionais sobre as 
consequências do trabalho em equipa no cuidar do 
doente em situação crítica;
Compreender as necessidades sentidas pelos 
profissionais, relativamente ao trabalho em equipa, 
após uma situação de emergência.

Atendendo aos seus objetivos, este estudo insere-se 
numa investigação do tipo qualitativo com o 
propósito exploratório descritivo e desenvolveu-se a 
partir de uma abordagem fenomenológica. Em 
enfermagem são utilizados com frequência três 
métodos de análise de informação para a 
fenomenologia descritiva, cujos resultados são a 
descrição dos significados de uma experiência, através 

9
da identificação dos temas essenciais.

A fenomenologia é um método de investigação com 
abordagem qualitativa, rigoroso, crítico e sistemático, 
aplicável ao estudo de um fenómeno, com o propósito 
de o compreender e descrever, através da explicação 

8da estrutura ou essência das experiências vividas.

Os métodos de pesquisa qualitativa referem-se ao 
estudo sobre a vida das pessoas, experiências que 
viveram, comportamentos, processos de pensamento, 
emoções e sentimentos, sendo utilizadas para obter 

7
detalhes problemáticos sobre fenómenos.

ENQUADRAMENTO 

METODOLÓGICO

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE 

RESULTADOS

Foram respeitadas todas as considerações formais e 
éticas: pedido de autorização para realização do 
estudo ao Conselho de Administração do HDS e 
consentimento informado fornecido aos parti- 
cipantes antes da entrevista. Atendendo à dimensão 
importante do conjunto de dados deste estudo, foi 
utilizado para a análise de informação um programa 
CAQDA (programa de análise de dados qualitativos 
apoiado por computador)  QRS NVivo versão 7. Foi 
escolhido o método “Focus Group” para regressar aos 
participantes, com o objetivo de verificar se a 
interpretação e descrição do fenómeno correspondia 
ao que por eles era vivido e com isso validar o desenho 
explicativo elaborado.

Neste estudo, optou-se pelas etapas processuais de 
interpretação metodológica de Colaizzi, por permi- 
tirem uma análise mais objetiva e o retorno aos 
participantes para validar a descrição do fenómeno. 
Os participantes foram selecionados de forma 
intencional, de acordo com a sua experiência, 
conhecimento específico do fenómeno em questão, 
tendo por isso maior correspondência com os 

10, 11objetivos do estudo. 

Ser profissional de saúde inserido no contexto de 
emergência, é gerador de sentimentos e emoções que 
resultam de experiências que marcam de forma 
positiva ou negativa e influenciam a atuação 
individual e do grupo. Tal como os resultados de 
outros estudos, os enfermeiros e médicos vivenciam 
sentimentos agradáveis, a confiança, a segurança, a 
satisfação, a perfeição e a aceitação, que influenciam 
de forma positiva a sua atuação. Por outro lado, 
também vivenciam sentimentos desagradáveis, como 
a ansiedade, a frustração, a insegurança e o conflito 
de decisões que influenciam a sua atuação de forma 

13, 14, 15, 16, 17
negativa.

A presente estrutura descritiva do fenómeno assume 
um cariz de temporalidade, tendo como horizonte 
temporal três dimensões que se relacionam entre si.

O processo de análise fenomenológica das entrevistas 
permitiu compreender a estrutura empírica do 
fenómeno de forma global, considerando-se o 
diagrama apresentado como representação 
esquemática dessa interpretação.

A colheita de informação foi realizada através de uma 
entrevista semi-estruturada. Foi construído um 
guião, baseado nas crenças e suposições do 
investigador sobre o fenómeno e nos objetivos do 
estudo, que posteriormente foi validado por três 
investigadores com experiência em investigação 

12
qualitativa.
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Relativamente à experiência e conforme também é 
evidenciado por outros estudos e entidades, 
percebeu-se que o treino prévio conjunto em contexto 
real, é sentido como de especial importância e que 
influencia positivamente o trabalho em equipa e o 

5, 15, 18, 19, 20
resultado final.
No que respeita à formação, percebeu-se que o treino 
prévio conjunto em contexto formativo, influência de 
forma positiva o trabalho em equipa. De acordo com o 
preconizado por várias entidades nacionais (INEM, 
GTU, OE, OM) e mais recentemente determinado 
pelo Ministério da Saúde pelo despacho nº 10319, de 
agosto de 2014, são estabelecidos padrões mínimos 
para a formação de médicos e enfermeiros dos serviços 
de urgência, contemplando essa formação Suporte 
Básico e Avançado de Vida (SBV e SAV), SAV em 
Trauma, formação em Vias Verdes, comunicação e 
relacionamento em equipa, gestão de stress e conflitos. 
Neste âmbito e em conformidade com os dados 
obtidos no nosso estudo a formação em SBV, Suporte 
Imediato de Vida (SIV) e SAV estão referidos como 
essenciais e obrigatórios para quem trabalha em 
contextos de emergência, influenciando diretamente 
o trabalho em equipa e consequentemente 
promovendo a melhoria do nível de cuidados e 

5, 21, 22, 23
satisfação dos profissionais.

Ser profissional de saúde integrado numa equipa a 
trabalhar em contexto de emergência, onde as 
dificuldades sentidas em relação à interligação com os 
vários elementos que atuam no mesmo contexto, estão 
associadas a fatores que interferem com o trabalho em 
equipa que se desenvolve. Nestes fatores foram 
referenciadas a experiência, a formação, a comu- 
nicação, a liderança e a organização.

O treino através da resolução de cenários completos e 
complexos, em ambiente de simulação, seguido do 

Em relação à comunicação, tal como evidenciado por 
outros estudos, confirmou-se que a forma e os mo- 
mentos em que é realizada afetam o desenvolvimento 
de um adequado trabalho em equipa, sendo condicio- 
nada pelas relações interpessoais previamente 

18, 24, 25, 26, 27existentes entre os membros da equipa.
Relativamente à organização, conforme também 
apontado por outros autores e estudos, percebeu-se 
que o trabalho em equipa é condicionado pela 
definição de funções dos elementos que a compõem, 
pela estratégia a adotar nas diferentes situações, pelos 
objetivos definidos e também pelos recursos humanos 

16, 25, 28, 29, 30disponíveis.

Ser profissional de saúde no contexto de 
emergência no futuro, refere-se às necessidades 
evidenciadas pelos participantes do estudo no 
período pós situação de emergência: mecanismos de 
avaliação, reflexão em equipa e tempo de pausa. 
Estas necessidades resultam da experiência que foi 
vivenciada, sentimentos gerados e fatores que 
condicionaram a situação e tal como também 
defendido por outros estudos e autores, dirigem os 
participantes para a forma como se projetam em 

5, 6, 20, 32
situações de emergência futuras.

A situação de emergência carece de liderança 
situacional eficaz e efetiva - como concluíram vários 
estudos e foi evidenciado neste. Esta liderança 
acontece quando na situação emerge um líder pelas 
suas caraterísticas e competências, sendo por isso 
reconhecido pelos restantes membros da equipa. Tem 
conhecimentos e habilidades técnicas na área de 
emergência, tem habilidade humana para construir 
esforços cooperativos dentro da equipa, tem 
habilidade conceitual para visualizar a situação de 
emergência na sua globalidade e entender a 

31organização da equipa como um todo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

respetivo debriefing, é uma estratégia hoje considerada 
fundamental na formação em emergência, pois 
permite a consolidação dos saberes e o desenvol- 
vimento de habilidades globais, tais como o juízo 
crítico, a tomada de decisão, o trabalho em equipa, o 
pensamento estruturado, a liderança e a gestão de 

20, 32tarefas.

Ainda relativamente às dificuldades sentidas pelos 
profissionais em relação ao TECE, em conformidade 
com outros estudos e autores, também se confirmou 
que a não existência de liderança na situação é um 
fator dificultador. Para que esta seja efetiva, o líder 
deverá destacar-se, otimizando todos os outros 

4, 5, 6, 27, 28
fatores.

A instabilidade que carateriza o doente crítico em 
situação de emergência, exige cuidados multipro- 
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É um contributo científico para os diferentes 
profissionais envolvidos direta e indiretamente na 
assistência ao doente crítico e emergente, gestores e 
decisores institucionais, podendo levar a transfor- 
mações que se refletem na melhoria dos cuidados 
garantidos pelos profissionais em contexto de 
emergência.

Este estudo, além de ter sido uma oportunidade de 
reflexão sobre a prática profissional, revelou 
sentimentos, dificuldades e necessidades decorrentes 
do TECE. É referência para a compreensão das 
vivências profissionais neste contexto, constitui 
incentivo ao desenvolvimento de responsabilidades 
profissionais, competências, habilidades técnicas e 
não técnicas, contribuindo para a otimização dos 
cuidados ao doente nesta área.

Proporcionar formação certificada em SBV e SAV e 
recertificação de competências, por forma a 

fissionais específicos, com a respetiva competência 
para garantir um adequado e eficiente nível 
assistencial. Para tal, é fundamental uma adequada 
estrutura organizacional de atividades, onde o 
trabalho em equipa entre médicos e enfermeiros 
assuma particular importância.

Fornece respostas e alerta para recomendações nos 
diferentes níveis de cuidados da àrea da emergência - 
gestão, formação, investigação e prática clínica, entre 
elas as mais importantes:

Fomentar a aquisição e desenvolvimento de 
competências específicas nos profissionais do SU, 
nomeadamente competência em emergência 
médica atribuída pala Ordem dos Médicos (OM) e 
competência específica do enfermeiro especialista 
em enfermagem de pessoa em situação crítica, 
atribuída pela Ordem dos Enfermeiros (OE).

Incentivar os profissionais para refletir em equipa e 
realizar debriefing no final da situação de 
emergência, no sentido de construir estratégia para 
melhorar o desempenho individual e da equipa.

Garantir a existência de equipas de profissionais 
com dimensão, competência e dedicação necessá- 
rias ao adequado atendimento das situações de 
emergência no SU.

Incluir no contexto formativo o treino entre os 
vários profissionais em ambiente de simulação de 
cenários reais, o treino de habilidades não técnicas 
e a realização de debriefing.
Desenvolver um instrumento que permita avaliar 
competências não técnicas da equipa em contexto 
real, oferecendo potencial para a melhoria do 
trabalho em equipa.
Criar um grupo de trabalho com médicos e 
enfermeiros com competência na área de emer- 
gência que sejam referência, com o objetivo de 
definirem procedimentos organizativos, imple- 
mentarem normas e dinamizarem momentos de 
formação e treino.

A intervenção nos fatores que possam afetar o ideal 
desenvolvimento de TECE impõe-se como necessária, 
assim como a otimização das condições que o 
facilitam e promovam. Para tal é indispensável o seu 
conhecimento pelos profissionais diretamente 
implicados na atuação em emergência e pelos 
superiormente responsáveis pela sua gestão, no 
sentido de incrementar eficiência e qualidade nos 
cuidados prestados.

uniformizar procedimentos dentro das equipas 
através de algoritmos e guidelines atualizados.
Implementar protocolos formativos obrigatórios 
(SBV e SAV) para médicos e enfermeiros do SU.
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