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RESUMO 

 

Os serviços de urgência (SU) têm como objectivo proporcionar assistência médica 

descontinuada e concreta em situações agudas. Dado o aumento crescente do recurso a estes 

serviços em todas as áreas, incluindo a Pediatria, especialmente devido às patologias ditas 

não-urgentes, a sensibilização para os seus motivos e a educação da população é importante, 

na medida em que, assim, pode-se prevenir os custos acrescidos que advêm do recurso 

inadequado ao SU. 

O objectivo do estágio foi compreender algumas particularidades da criança doente, 

acompanhando profissionais de saúde na Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP), 

permitindo a avaliação dos motivos mais frequentes de recurso ao SU, bem como a 

determinação do número de casos que não necessitaria de um atendimento urgente e avaliar 

as suas principais causas.  

Tive contacto com diversas patologias, desde as mais comuns como infecções das vias 

aéreas superiores (IVAS) e gastroenterite aguda (GEA), até algumas menos comuns como 

parotidite, impetigo e miringite bolhosa. Salienta-se que, tendo em conta os critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 91,7% das crianças que observei não apresentava uma 

situação urgente, ou seja, essa percentagem representa, na minha análise, a fracção de falsas 

urgências. 

Este estágio foi importante na minha formação, quer pela riqueza das patologias observadas 

e pela percepção do modo de funcionamento e de actuação, quer por me ter permitido 

melhorar as capacidades de comunicação e relacionamento com a criança e a família, com 

todas as suas particularidades. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de urgência têm como objectivo proporcionar assistência médica descontinuada 

e concreta em situações agudas, ao contrário dos médicos assistentes a quem compete a 

vigilância regular de saúde, bem como a resolução, encaminhamento e orientação das 

situações não urgentes (Benito, 1996). Tem-se verificado, ao longo do tempo, um aumento 

crescente do recurso aos serviços de urgência por patologias que podiam ser resolvidas a nível 

dos centros de saúde, pelo médico de família ou nos atendimentos complementares, 

constituindo as chamadas “falsas urgências”. Isto deve-se, em parte, à escassa educação para 

a saúde da população, à resposta inadequada e insuficiente por parte dos Cuidados de Saúde 

Primários (Sansa et al, 1996; Antón et al, 1992), bem como à facilidade de acesso ao serviço 

de urgência e de realização de exames auxiliares de diagnóstico e à atitude cada vez mais 

exigente e consumista do utente face à saúde (Lopez et al, 1996). Tal constitui um importante 

problema de Saúde Pública por poder condicionar atrasos na observação de situações 

realmente urgentes, além de gastos desnecessários para a saúde (Caldeira et al, 2006).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma “urgência hospitalar” é definida 

como uma situação ameaçadora de vida ou a necessidade de utilizar meios de diagnóstico ou 

terapêuticos não disponíveis nos Cuidados de Saúde Primários. Uma “urgência não hospitalar” 

consiste na necessidade de assistência médica imediata, sem que exista perigo de vida para o 

doente. Uma “situação não urgente” é aquela que pode aguardar para ser vista pelo médico 

assistente ou pediatra no horário de consulta habitual (OMS, 1981). 

A Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP) presta cuidados de saúde a todos os 

utentes de idade inferior a 18 anos, preferencialmente aqueles que estão inscritos nos Centros 

de Saúde dos Concelhos do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo (Administração 

Regional de Saúde do Norte, 2008). Pretende-se uma articulação de informação entre o SU e 

os centros de saúde, a fim de conseguir uma referenciação mais rápida, evitar a duplicação de 

meios auxiliares de diagnóstico e a perda de informação. Cada equipa médica-tipo é 

constituída, na actualidade, por 4 pediatras e 6 internos de especialidade. Ocasionalmente, 

participam, ainda, internos de Medicina Geral e Familiar e internos do ano comum (Almeida et 

al, 2005).  

Este estágio consistiu no acompanhamento de profissionais de saúde na UPIP, permitindo a 

avaliação dos motivos mais frequentes de recurso ao serviço de urgência, diagnóstico e 

orientação das situações mais frequentes, bem como a determinação do número de casos que 

não necessitaria de um atendimento urgente, as ditas “falsas urgências”.  

A criança não é um adulto pequeno. Ela tem características e necessidades específicas e, 

por isso, a detecção rápida e precoce dos sinais de alarme numa criança doente exige uma 
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prática, atenção e sensibilidade especiais. O facto de as queixas serem reportadas por um 

familiar, e não pelo próprio doente, confere, ainda, uma dificuldade acrescida devido à maior 

subjectividade.  
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DISCUSSÃO 

 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

O estágio foi realizado no Serviço de Urgência (SU) Pediátrica do Porto, nas instalações do 

Hospital de São João, no período compreendido entre 9 de Setembro e 13 de Dezembro de 

2009, num total de 84 horas, sob a orientação da Dra. Susana Pinto (Assistente Hospitalar de 

Pediatria do Hospital de Santo António) e dos médicos responsáveis por cada turno. 

O SU é constituído por 7 gabinetes médicos, 1 sala de observações com 10 camas (uma 

das quais de isolamento), 1 sala polivalente, 1 sala de trabalho de enfermagem e 2 salas de 

pequena cirurgia. 

À admissão, as crianças são triadas pela equipa de enfermagem por um esquema adaptado 

do Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale (PaedCTAS). Os objectivos dos métodos de 

triagem consistem em:  

   - Proporcionar a cada criança um atendimento mais célere em função da patologia 

apresentada;   

   - Identificar rapidamente os doentes com situações urgentes ou que representam uma 

ameaça à vida; 

   - Determinar a área apropriada de tratamento; 

   - Informar o doente e a família sobre o tipo de tratamento esperado e o tempo provável de 

espera. 

 

As crianças são incluídas em diferentes níveis de gravidade após a avaliação de: 

   - Medidas fisiológicas dependentes da idade; 

   - Queixa principal; 

   - Comportamento da criança. 

 
 
Quadro 1. Níveis de gravidade (PaedCTAS). 

Nível  I Situação ameaçadora à vida que requer intervenção imediata 

Nível  II Situação potencialmente ameaçadora à vida que requer intervenção rápida 

Nível  III 
Situação que pode progredir para um problema grave, podendo necessitar de 
intervenção emergente 

Nível  IV 
Situação com potencial de agravamento ou complicação que beneficia de intervenção 
médica 

Nível  V 
Situação aguda mas não urgente que pode esperar ou ser referenciada aos serviços de 
cuidados primários 
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Estes níveis são traduzidos em 4 cores de acordo com a prioridade de atendimento: nível I – 

laranja; níveis II e III – amarelo; Nível IV – verde; Nível V - azul. 

O anexo 1 (página 29) mostra alguns exemplos de sinais ou sintomas para cada um dos 

níveis de gravidade. 

A triagem é um processo dinâmico. Um doente pode melhorar ou piorar enquanto espera 

para ser atendido e, nas crianças, isto tem uma importância ainda maior uma vez que a 

deterioração do quadro pode ocorrer rapidamente. Por isso, está prevista a reavaliação dos 

doentes durante o tempo de espera.  

O principal objectivo da escala de triagem é diminuir o tempo de espera das situações mais 

graves. Contudo, existem vários factores que influenciam a capacidade dos centros atingirem 

os objectivos do tempo de espera, dos quais a grande afluência dos doentes é o principal 

determinante (Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale, 2001). 
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II - ANÁLISE DOS DADOS 

 

Das crianças que observei no SU durante o meu estágio, 55% eram do sexo feminino. A 

maioria tinha idades compreendidas entre os 4 meses e os 2 anos (34,8%), sendo as crianças 

com idade inferior a 1 mês as que recorreram em menor número (1,8%).  

 

 

Gráfico 1. Distribuição por idade e sexo. 

 

Durante o estágio observei crianças com as patologias dispostas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Patologias observadas no SU. 

 
                 PATOLOGIA                             

 
Nº 

 
% 

Infecção das vias aéreas superiores (IVAS) 29 26,61 

        Coriza                    20                     68,97 

        Amigdalite bacteriana                     5                     17,24 

        Otite Média Aguda                     4                     13,79 

Gastroenterite aguda (GEA) vírica  18 16,51 

Febre sem foco 8 7,34 

Pneumonia 7 6,42 

Enxaqueca 5 4,59 

Escabiose 4 3,67 

Crise de ansiedade 4 3,67 

Infecção do tracto urinário 3 2,75 

Conjuntivite 3 2,75 

Dermatite Seborreica 2 1,83 

Candidíase perineal 2 1,83 

Excesso de cerúmen 2 1,83 

Obstipação 2 1,83 

Dacrioadenite 2 1,83 

Exantema urticariforme 2 1,83 

Cárie dentária 2 1,83 

Intoxicação medicamentosa 1 0,92 

Ingestão de corpo estranho 1 0,92 

Fissura anal 1 0,92 

Crise tónico-clónica generalizada 1 0,92 

Miringite bolhosa 1 0,92 

Ginecomastia fisiológica da puberdade 1 0,92 

Parotidite 1 0,92 

Impetigo 1 0,92 

Epistaxis 1 0,92 

Enurese secundária 1 0,92 

Abcesso dentário 1 0,92 

Intolerância à lactose 1 0,92 

Infecção de lesão plantar 1 0,92 

Asma do lactente 1 0,92 

TOTAL 109 100 

 

A maioria (26,61%) das crianças que recorreu ao SU apresentava um quadro de IVAS (1 

dos casos numa criança com menos de 3 meses e os restantes casos entre os 3 meses e os 

15 anos), sendo a coriza a mais frequente (68,97% das IVAS). Seguiram-se a GEA vírica 

(16,51%) e a febre sem foco (7,34%). 

 

Para a determinação das urgências e falsas urgências, tive como base os critérios da OMS 

previamente mencionados.  
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Gráfico 2. Proporção de urgências e “falsas urgências”. 

 

Na minha amostra, concluí que apenas 8,3% das crianças que recorreram ao SU 

apresentava uma situação urgente (urgência hospitalar), contrastando com 91,7% de falsas 

urgências (que compreende as urgências não hospitalares e as situações não urgentes). As 

urgências referem-se a sete crianças diagnosticadas com pneumonia que necessitaram de 

uma radiografia torácica, uma criança que foi submetida a uma radiografia abdominal devido à 

ingestão de um corpo estranho (anel) e uma adolescente admitida por uma intoxicação 

medicamentosa. 

Em seguida, apresento alguns casos clínicos que observei, integrando-os com alguns 

conhecimentos científicos.  
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III - CASOS CLÍNICOS E REVISÃO TEÓRICA 

 

Caso clínico 

M.R.N.E., sexo feminino, 16 meses. Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. 

Segundo a mãe, apresenta febre (pico febril: 38,6ºC rectal) com 2 dias de evolução, associada 

a rinorreia mucosa e tosse seca predominantemente nocturna. Sem alterações ao exame 

objectivo. Recomendam-se medidas de desobstrução nasal, tratamento com um antipirético e 

um anti-histamínico. Tem alta com o diagnóstico de IVAS (coriza). 

 

Infecção das vias aéreas superiores 

Cerca de 80% das infecções respiratórias são IVAS. O termo IVAS engloba: coriza, faringite, 

amigdalite, otite média aguda (OMA) e sinusite (Lissauer et al, 2007). 

 

Coriza 

 

 A coriza é uma infecção vírica ligeira e auto-limitada, muito comum na infância, que diminui 

de frequência com a idade devido ao desenvolvimento do sistema imunológico. A sua 

incidência é maior entre o Outono e a Primavera. O vírus é transmitido pela inalação de 

aerossóis ou por contacto directo e pode continuar a ser transmitido cerca de 3 a 4 semanas 

após o início dos sintomas (Behrman et al, 2004; Tolan, 2009).  

 

Estão descritos alguns factores de risco para esta infecção, como o contacto com pessoas 

infectadas ou objectos contaminados, a presença de co-morbilidades (imunodeficiência, 

doença cardíaca congénita, fibrose quística) e a convivência com outras crianças (infantários) 

durante o primeiro ano de vida (Behrman et al, 2004). 

 

Normalmente, as primeiras manifestações clínicas surgem 1 a 3 dias após a infecção e 

incluem odinofagia, obstrução nasal, rinorreia mucopurulenta, tosse (em 30% dos casos) e 

febre (38–39ºC). Nos recém-nascidos, a obstrução nasal é uma situação que exige alívio 

rápido, uma vez que eles respiram essencialmente pelo nariz. (Tolan, 2009; Behrman et al, 

2004).  

Ao exame objectivo, é de salientar o aumento da produção de secreções nasais, bem como 

a alteração da cor e consistência das mesmas. O diagnóstico é clínico, não sendo necessários 

exames complementares de diagnóstico (Behrman et al, 2004). 
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A complicação mais comum desta patologia é a otite média (5-30%), ocorrendo, 

principalmente, em crianças que frequentam infantários (Behrman et al, 2004). 

 

O tratamento da coriza baseia-se no alívio sintomático, sendo o paracetamol o principal 

medicamento usado, pelos seus efeitos analgésico e antipirético. A obstrução nasal pode 

melhorar com medidas de desobstrução nasal (instilação de soro fisiológico e aspiração de 

secreções). Os anti-histamínicos, por sua vez, reduzem a rinorreia em 25-30%. Por fim, a 

odinofagia é aliviada pelos analgésicos, sendo importante notar que a aspirina não deve ser 

usada devido ao risco de induzir a Síndrome de Reye (Behrman et al, 2004).  

Uma boa lavagem das mãos está na base da prevenção desta infecção. A educação da 

população sobre a natureza da coriza, auto-limitada e sem tratamento específico, pode reduzir 

a ansiedade dos pais e evitar idas desnecessárias aos SU.  
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Caso clínico 

M.P.C.C.O., sexo feminino, 2 anos. Sem antecedentes familiares de relevo. É seguida em 

Pediatria por amigdalites de repetição. Recorre ao SU por febre (pico febril: 39ºC rectal) e 

odinofagia com 2 dias de evolução, associado a 2 episódios de vómitos alimentares. Ao exame 

objectivo é visível hipertrofia e rubor amigdalino e a presença de exsudado purulento. 

Adenomegalias cervicais palpáveis dolorosas. Sem outras alterações. É medicada com 

Amoxicilina e tem alta com o diagnóstico de Amigdalite de provável etiologia bacteriana. 

  

Amigdalite  

 

A amigdalite pode ser classificada como aguda, recidivante ou crónica. Uma amigdalite 

recidivante tem como base a verificação de 3 episódios por ano em 3 anos consecutivos, 5 

episódios por ano em 2 anos consecutivos, ou mais de 6 episódios num ano. As principais 

causas das recidivas incluem a modificação do equilíbrio ecológico entre as bactérias 

saprófitas e as patogénicas, a fibrose progressiva da amígdala que dificulta a penetração 

antibiótica, aparecimento de estirpes produtoras de beta-lactamases, o não cumprimento 

correcto da terapêutica, e a constante reinfecção por indivíduos próximos que são portadores 

saudáveis (Amaral, 2008). 

 

A amigdalite crónica ocorre sobretudo em crianças mais velhas e adultos. Nestes casos, os 

doentes apresentam odinofagia, habitualmente sem febre, com ou sem rubor das amígdalas e 

pilares amigdalinos. As amígdalas são, habitualmente, mais duras à palpação e a sua 

expressão liberta caseum amigdalino, uma mistura de alimentos retidos e pús, responsável 

pela halitose. Habitualmente, não existem adenopatias. As colheitas de exsudado amigdalino 

podem permitir o isolamento de flora mista aeróbia-anaeróbia (Amaral, 2008).  

 

As amigdalites agudas podem ser divididas em bacterianas e víricas. Apenas um terço dos 

casos é bacteriana, sendo os agentes mais frequentemente responsáveis o Streptococcus 

beta-hemolítico do grupo A (GABHS), Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e 

Moraxella catarrhalis. Entre os vírus mais comuns encontram-se os adenovírus, rinovírus, 

influenza, parainfluenza e o vírus sincicial respiratório. Também pode ter uma etiologia fúngica, 

sobretudo Candida, em crianças submetidas a tratamento frequente com antibióticos ou 

imunocomprometidas (Lissauer et al, 2007; Amaral, 2008). 

A maior parte dos casos que ocorre em crianças até aos 3 anos de idade tem uma etiologia 

vírica, ao contrário do grupo etário dos 5 aos 15 anos. Contudo, o GABHS está presente em 

cerca de 5% dos casos em crianças mais pequenas (Amaral, 2008).  
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Pode-se, ainda, classificar as amigdalites com base na observação directa em 4 tipos: 

eritemato-pultáceas, úlcero-necróticas, vesiculosas e pseudomembranosas. 

 

A distinção clínica entre amigdalites víricas e bacterianas é difícil devido à ausência de 

sinais específicos. Contudo, as amigdalites víricas têm como principais manifestações clínicas 

a odinofagia e febrícula ligeiras que desaparecem ao fim de alguns dias. Pode estar associada 

uma rinofaringite, adenomegalias cervicais difusas e pouco exuberantes e sinais gerais menos 

intensos. Analiticamente, pode apresentar ligeira leucocitose com linfocitose (Amaral, 2008). 

Entre as amigdalites víricas podemos ter, ainda, 2 entidades específicas: 

       - Herpangina (coxsackievirus A): caracterizada pela presença de pequenas vesículas 

nos pilares amigdalinos e palato mole. Quando rebentam dão origem a ulcerações redondas de 

fundo cinzento. Está associada a odinofagia intensa, febre alta e ausência de adenomegalias.  

       - Mononucleose infecciosa (vírus de Epstein- Barr): uma doença sistémica que origina 

amigdalite pseudomembranosa ou ulceronecrótica com astenia pronunciada, febre alta, 

múltiplas adenopatias e hepatoesplenomegalia. Está presente linfocitose e monocitose. O 

diagnóstico é confirmado por provas serológicas. 

    

Em relação às amigdalites bacterianas, os sinais e sintomas são mais exuberantes, as 

adenopatias estão confinadas às regiões jugulo-digástricas, pode-se observar a presença de 

exsudado amigdalino e/ou faríngeo e está presente leucocitose com neutrofilia. Destas, 

destacam-se:  

       - Angina de Vincent (associação fuso-espiralar e anaeróbia): habitualmente unilateral, 

ocorre em crianças com má nutrição e má higiene oral. 

       - Escarlatina (GABHS): tem um início abrupto, com febre alta, taquicardia 

desproporcionada à febre, vómitos e uma amigdalite eritematosa. Surge uma erupção 

eritemato-papular, dentro de 24 horas, nos ombros e tórax e estende-se a todo o corpo 

acentuando-se nas pregas de pele, poupando a planta dos pés, a palma das mãos e face. Ao 

6º dia, a erupção melhora e dá lugar a uma descamação cutânea que pode durar até 6 

semanas. O diagnóstico é clínico, podendo ser confirmado pelo teste de Dick. 

 

Os exames complementares de diagnóstico raramente são necessários, servindo apenas 

para o diagnóstico etiológico e incluem: a colheita de exsudado faríngeo e amigdalino para 

exame cultural, o diagnóstico rápido do GABHS com a detecção do poliósido C da superfície 

da bactéria (antigénio) e o hemograma. No entanto, uma vez que um número significativo de 

bactérias se localiza nas criptas amigdalinas, um exsudado com resultado negativo não exclui 

a presença de uma bactéria patogénica localizada na superfície da amígdala (Amaral, 2008).  
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Dada a ausência de sinais específicos que permitam distinguir amigdalites víricas de 

amigdalites bacterianas, a pesquisa rápida de GABHS poderia impedir o uso excessivo de 

antibióticos empíricos. 

Os exames bacteriológicos ou detecção de antigénios apenas estão indicados em 3 

situações (Amaral, 2008): 

  - se o exsudado levanta dúvidas quanto à etiologia estreptocócica; 

  - se houver antecedentes de amigdalites de repetição; 

  - se houver antecedentes de febre reumática, glomerulonefrite aguda ou síndrome de 

choque tóxico por Streptococcus nos contactos. 

 

Como principais complicações de uma amigdalite temos: celulite e abcesso periamigdalino, 

abcessos parafaríngeos e retrofaríngeos, adenite cervical supurada, glomerulonefrite e febre 

reumática. 

 

Relativamente ao tratamento, nas amigdalites víricas está indicado apenas o tratamento 

sintomático com analgésicos e antipiréticos. O GABHS é sensível à penicilina, pelo que este 

deve ser o tratamento de escolha nas amigdalites bacterianas. No entanto, a possível co-

infecção por uma bactéria produtora de beta-lactamase ou de flora mista predominantemente 

anaeróbia, leva a que o tratamento com um antibiótico resistente à beta-lactamase seja 

preferível à penicilina. As opções terapêuticas no caso das amigdalites recidivantes incluem a 

utilização de antibióticos que atinjam as estruturas mais profundas das amígdalas fibrosadas 

(clindamicina ou cefalosporinas), a imunoestimulação e a amigdalectomia. Esta última é, 

também, a opção indicada para os casos de amigdalite crónica (Academia Americana de ORL, 

2007; Amaral, 2008). 
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Caso clínico 

G.S.R., sexo masculino, 4 anos. Sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. 

Recorre ao SU devido a otalgia à direita com 3 dias de evolução. Sem outros sintomas 

associados. Ao exame objectivo, o tímpano direito apresenta-se visivelmente ruborizado e 

abaulado. É medicado com Amoxicilina e tem alta com o diagnóstico de otite média aguda 

(OMA). 

 

Otite Média Aguda 

 

A OMA é definida como uma infecção aguda da mucosa do ouvido médio, de instalação 

súbita. É uma doença com elevada prevalência em idade pediátrica, sobretudo entre os 6 e os 

11 meses de idade (possivelmente devido à imaturidade do sistema imunológico, presença 

abundante de tecido linfóide nasofaríngeo, factores desfavoráveis da trompa de Eustáquio e à 

posição preferencial em decúbito), decrescendo à medida que a idade avança (Amaral, 2008; 

Behrman et al, 2004).  

Esta patologia constitui a causa mais comum para a prescrição de antibióticos em crianças. 

É, também, a principal indicação para as cirurgias mais frequentemente realizadas em crianças 

– miringotomia, adenoidectomia e adenoamigdalectomia. Um aspecto importante a ter em 

conta em relação à OMA é a sua capacidade de se tornar crónica e recorrente, sendo esta 

definida pela ocorrência de pelo menos 3 episódios em seis meses ou 4 ou mais num ano 

(Amaral, 2008; Behrman et al, 2004). 

 

A OMA predomina nos meses frios, quando as infecções víricas das vias aéreas superiores 

são mais frequentes. A disfunção da trompa de Eustáquio desempenha um papel central no 

desenvolvimento de otite. Além disso, o facto de a trompa de Eustáquio nas crianças ser mais 

curta, horizontal e flácida do que no adulto, favorece o refluxo das secreções infectadas para o 

ouvido médio. Em certos casos, a infecção pode fazer-se por via hematogénica ou através de 

perfuração do tímpano (Amaral, 2008).  

 

Entre os principais factores de risco encontram-se a idade (quanto mais precoce for a otite 

maiores são as possibilidades de recorrência, maior a gravidade e persistência de efusão do 

ouvido médio), sexo masculino, presença de alergias respiratórias, défices imunitários, fenda 

palatina, anomalias crânio-faciais, síndrome de Down, factores genéticos, factores 

socioeconómicos, fumo passivo, ausência de aleitamento materno, uso de chupeta e 

frequência de infantários (Amaral, 2008; Behrman et al, 2004). 

 

13 



 
 

As manifestações clínicas podem variar de acordo com a fase da doença e a idade do 

doente, o que pode dificultar o diagnóstico. O sintoma mais específico da OMA é a otalgia. Esta 

pode ser acompanhada de outros sintomas como hipoacusia, febre, otorreia purulenta e/ou 

acufenos. Uma vez que esta infecção coincide, muitas vezes, com infecções do tracto 

respiratório superior, poderá estar presente obstrução nasal, rinorreia anterior e posterior, e 

tosse. No caso específico dos lactentes, predomina a febre, a irritabilidade e os sintomas 

gastrointestinais. A dor expressa-se muitas vezes pelo choro ou pela recusa alimentar. Por 

outro lado, a OMA pode ser completamente assintomática, especialmente em crianças 

pequenas e em fases crónicas da doença. A otoscopia pode revelar, de acordo com a evolução 

da doença, hiperémia difusa do tímpano e cabo do martelo, associada ou não a edema, 

abaulamento da membrana ou perfuração com saída de pús (Amaral, 2008; Behrman et al, 

2004). 

 

Em cerca de 70 a 80% dos casos verifica-se a cura sem tratamento ao fim de 3 a 4 dias. 

Com base nesta evidência, alguns autores preconizam o tratamento antibiótico apenas para as 

crianças com menos de 2 anos, devido às possíveis complicações. Nos restantes grupos 

etários os mesmos autores optam por um tratamento sintomático, prescrevendo antibióticos 

apenas se a evolução for desfavorável. No entanto, frequentemente, pela impossibilidade de 

garantir a reavaliação a curto prazo, esta atitude não é seguida e os antibióticos são prescritos 

na maioria das otites agudas adquiridas na comunidade (Amaral, 2008). 

A base do tratamento da OMA consiste na analgesia (paracetamol), na necessidade de 

manter a permeabilidade nasal (aspiração cuidadosa de secreções e instilação de soro 

fisiológico) e, eventualmente, um antibiótico. Este deve ser escolhido empiricamente tendo em 

conta a idade da criança, as resistências locais conhecidas, a existência de recorrências e 

eventuais alergias conhecidas aos fármacos. A amoxicilina é o antibiótico de eleição no 

tratamento do primeiro episódio de otite aguda ou na otite ocasional. No caso das crianças que 

frequentam infantários, têm otites recorrentes ou outros factores de risco, o uso de 

amoxicilina/ácido clavulânico é preferível, dada a presença muito provável de estirpes 

resistentes produtoras de beta-lactamases. A ceftriaxona também tem sido recomendada como 

tratamento das otites resistentes ou recorrentes. A duração do tratamento deve ser de 8 a 10 

dias, sendo a criança reavaliada às duas semanas e ao fim de um mês. Nos casos de alergia à 

penicilina, é necessário recorrer aos macrólidos, como, por exemplo, a eritromicina para as 

crianças com menos de 6 meses e a azitromicina para as crianças com mais de 6 meses 

(Amaral, 2008). 
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É importante reduzir os factores de risco já referidos, bem como tratar e corrigir todas as 

situações agudas para evitar recorrências. A profilaxia com antibióticos é indicada, por alguns 

autores, sobretudo para a otite recorrente. A integração no Plano Nacional de Vacinação da 

vacina contra o Haemophilus influenzae do tipo b, em 1987, e o uso generalizado da vacina 

anti-pneumocócica, tem-se revelado útil para prevenir as infecções provocadas por esses 

microrganismos e, assim, diminuir a sua prevalência (Amaral, 2008).   
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Caso clínico 

G.M.R., sexo masculino, 1 ano. Sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. 

Recorre ao SU devido a diarreia (6 dejecções líquidas por dia) e vómitos pós-prandiais, com 5 

dias de evolução, associados a febre (pico febril: 38ºC rectal) e recusa alimentar. Noção 

materna de perda ponderal, não quantificada. Ao exame objectivo, sem sinais de desidratação 

nem outras alterações. É-lhe administrado uma solução de hidratação oral que tolerou. Tem 

alta com o diagnóstico de gastroenterite aguda (GEA) de provável etiologia vírica. 

 

Gastroenterite Aguda vírica 

 

A GEA é uma das doenças infecciosas mais comuns. É uma patologia muito frequente em 

crianças, estimando-se que nos países industrializados ocorram em média 2 a 3 episódios por 

ano em cada criança com idade inferior a 5 anos. Nos países em desenvolvimento a GEA é 

responsável anualmente por cerca de 5 milhões de mortes em crianças com menos de 5 anos 

(Amaral, 2008; Glass et al, 2001). 

Ao contrário do que acontece com as GEA víricas, a frequência das GEA bacterianas e 

parasitárias tem vindo a diminuir devido à melhoria do saneamento básico (Glass et al, 2001). 

Assim, os vírus são os agentes mais frequentemente responsáveis por esta patologia, sendo o 

Rotavírus o mais comum. Este é, também, o responsável pela maioria dos casos de GEA vírica 

severa nos países em desenvolvimento. Outras etiologias víricas possíveis incluem o 

adenovírus, o norovírus, o coronavírus, o calicivírus e os astrovírus (Doan et al, 2003).  

Nos países desenvolvidos, a GEA vírica é responsável por cerca de 7 a 10% dos 

internamentos de crianças com menos de 18 anos. Sabe-se, também, que mais de 95% dos 

internamentos por GEA vírica ocorre em crianças com menos de 5 anos (Matson et al, 1990; 

Velazquez et al, 1996). 

 

A GEA é mais frequente nos meses frios. A transmissão do agente etiológico pode ser feita 

através de várias vias, sendo a via fecal-oral e a ingestão de comida e água contaminadas, as 

mais comuns. Alguns dos factores de risco para esta infecção são: idade inferior a 6 meses, 

crianças não amamentadas, más condições sanitárias, o nível de educação materna, a 

frequência de infantários, imunodeficiências, desnutrição e viagens para zonas endémicas 

(Amaral, 2008; Behrman et al, 2004).  

Em relação à apresentação clínica, ela pode ser muito variável e, em alguns casos, 

sugestiva do agente etiológico, como mostra o anexo 2 (página 35). No caso das GEA víricas, 

as manifestações clínicas podem incluir vómitos, diarreia, dor abdominal, febre, anorexia, 

cefaleias e mialgias (Amaral, 2008).  
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A gravidade da doença é definida pelo grau de desidratação. Assim, ao exame físico é 

necessário estar atento aos possíveis sinais de desidratação: mucosas secas, diminuição do 

turgor cutâneo (prega cutânea), sede, depressão da fontanela anterior, olhos encovados, 

ausência de lágrimas, oligúria, letargia, taquicardia, pulso fraco e hipotensão. É possível definir 

o grau de desidratação tendo em conta alguns aspectos clínicos, como mostra o quadro 3. A 

desidratação é uma causa comum de morte por GEA, especialmente nos países em 

desenvolvimento, sendo, por isso, fundamental a sua prevenção e tratamento (European 

Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, 2008; Lissauer et al, 2007).  

 

 Quadro 3. Definição clínica do grau de desidratação (Protocolo de Desidratação Aguda – 

Hospital de Santo António (HSA), 2006) 

 LEVE MODERADA GRAVE 

% PESO PERDIDO 
< 1 ANO <5 5-10 >10 

> 1 ANO <3 3-6 7-9 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA Alerta Irritável Obnubilado/comatoso 

TEMPO DE PREENCHIMENTO CAPILAR (segundos) <2 2-4 >4 

LÁGRIMAS Presentes Diminuídas Ausentes 

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA Normal Ligeiramente   

FREQUÊNCIA CARDÍACA Normal Ligeiramente   

PULSO Normal Fraco Impalpável 

TENSÃO ARTERIAL Normal 
Hipotensão 
ortostática 

 

TURGOR CUTÂNEO Normal  Muito  

FONTANELA Normal Deprimida Muito deprimida 

OLHOS  Normais Encovados Muito encovados 

MUCOSAS Normais Secas Muito secas 

DÉBITO URINÁRIO Normal Oligúria Oligo-anúria 

SEDE 
Ligeiramente 

 
Moderadamente  Muito  

DÉFICE ESTIMADO (ML/KG) 
< 1 ANO <50 50-100 > 100 

> 1 ANO <30 30-60 70-90 

 

A identificação do agente vírico não é, habitualmente, necessária em crianças 

imunocompetentes com GEA esporádica, uma vez que a doença é auto-limitada e o tratamento 

é idêntico independentemente da causa. Contudo, em determinadas situações, o diagnóstico 

etiológico pode estar indicado (surtos epidémicos, definição de um tratamento específico e 

isolamento de doentes internados) (Amaral, 2008; European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, 2008).   

 

O tratamento baseia-se em medidas de suporte. Quando a criança tem uma desidratação 

leve a moderada, ou mesmo quando não aparenta sinais de desidratação, deve ser 

administrada uma solução de hidratação oral hipo-osmolar, oferecida em pequenas doses de 

forma fraccionada. Nos casos em que a hidratação oral não é possível (vómitos persistentes, 
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dificuldade de ingestão oral, íleo paralítico ou alteração do estado de consciência), ou na 

presença de sinais de desidratação grave, deve ser administrada fluidoterapia endovenosa.  

O internamento hospitalar está indicado quando a desidratação corresponde a uma perda 

de peso superior a 5%, incapacidade para se proceder a hidratação no domicílio, intolerância a 

hidratação oral e agravamento da situação clínica (acentuação dos vómitos e da diarreia) 

(Amaral, 2008; Protocolo de desidratação aguda HSA, 2006). 

 

É importante salientar que o aleitamento materno não deve ser interrompido, assim como 

não se justifica o uso de fórmulas especiais ou diluídas. O regime alimentar habitual pode ser 

retomado após as 4 horas de hidratação. Deve começar-se com alimentos de absorção rápida 

(arroz, trigo) e banana (suplemento de potássio). A reintrodução da alimentação deve ser 

fraccionada e em curtos intervalos para garantir uma melhor absorção. Os alimentos e bebidas 

com elevado teor de açúcares simples não são aconselhados, uma vez que podem causar 

diarreia osmótica (Amaral, 2008). 

 

Dada a elevada incidência desta patologia, devem ser adoptadas várias medidas para a sua 

prevenção, o que pode ter implicações quer ao nível da morbilidade e mortalidade das 

crianças, quer ao nível do recurso aos SU.   

 

Quadro 4. Medidas preventivas (Amaral, 2008). 

MEDIDAS GERAIS  ALIMENTAÇÃO 

Limpeza e desinfecção de instalações sanitárias  Evitar carne mal cozinhada 

Lavagem frequente das mãos  Evitar leite não pasteurizado 

Regras de limpeza de cozinhas e cuidados na confecção dos 
alimentos  
    - Formação em serviço e vigilância do desempenho dos 
trabalhadores destes locais 

 
 

Evitar água não tratada 

Lavagem e desinfecção diárias de todos os brinquedos 
 
 

Aquando de viagens para zonas 
endémicas:  
        - Beber água engarrafada 
        - Evitar gelo 
        - Evitar saladas e fruta com casca 

Comunicação dos surtos de infecção às autoridades de saúde   

Educação das famílias em relação aos modos de transmissão  
e medidas preventivas 

  

 
Além destas medidas, a administração da vacina contra o rotavírus (RotaTeq® e Rotarix®), 

assume, também, um papel importante na prevenção desta patologia (Vesikari et al, 2008). 
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Caso Clínico 

A.C.R., sexo feminino, 16 anos. Desconhece-se antecedentes pessoais ou familiares. É 

trazida ao SU por intoxicação medicamentosa intencional. Segundo uma amiga, terá ingerido 

antidepressivos e ansiolíticos, mas desconhece os nomes e a quantidade. Apresenta-se 

sonolenta e pouco colaborante. Foi submetida a uma lavagem gástrica e administração de 

carvão activado. Foi internada na sala de observações para vigilância. 

 

Intoxicação medicamentosa 

 

A intoxicação medicamentosa em crianças pode ser classificada como (Lissauer et al, 

2007): 

  - Acidental; 

  - Intencional; 

  - Iatrogénica.  

 

Cerca de 75% dos casos ocorre em crianças com menos de 5 anos (de forma acidental), 

enquanto cerca de 25% ocorre após essa idade (geralmente, de forma voluntária e intencional, 

sobretudo na pré-adolescência e adolescência) (Amaral, 2008). 

 

A ingestão constitui a via mais comum de intoxicação (76% dos casos), sendo as vias 

inalatória, dérmica e oftalmológica responsáveis por cerca de 6% dos casos. Os fármacos mais 

frequentemente ingeridos são os analgésicos, anti-tússicos, antibióticos e vitaminas, 

responsáveis por cerca de 40% dos casos. Nos restantes casos, os produtos de higiene, 

limpeza, cosméticos, plantas e hidrocarbonetos constituem os principais agentes.  

As exposições acidentais têm, na maioria dos casos, consequências menos graves (1,4% 

de mortalidade) do que as intoxicações intencionais (6% de mortalidade), uma vez que, nestes 

casos, as doses ingeridas tendem a ser mais elevadas (Behrman et al, 2004).  

A abordagem inicial de uma criança com uma possível intoxicação medicamentosa inclui a 

avaliação dos seguintes parâmetros (Protocolo de abordagem diagnóstica e terapêutica das 

intoxicações na criança, Hospital de São Sebastião, 2005): 

    

   - A (via aérea); 

   - B (ventilação); 

   - C (circulação); 

   - D (disfunção neurológica). 
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Quando presentes, as convulsões, arritmias, choque e alterações metabólicas devem ser 

corrigidas. 

Sempre que possível, deve-se identificar o produto ingerido e os seus vários constituintes, 

calcular a quantidade máxima ingerida por quilograma de peso, saber quais foram os primeiros 

sintomas, saber a hora provável do contacto e que tratamentos foram efectuados no domicílio. 

É, também, importante conhecer os antecedentes pessoais do doente, uma vez que, tanto as 

co-morbilidades quanto a medicação habitual podem aumentar a susceptibilidade do 

organismo à toxina ingerida (Behrman et al, 2004).   

 

A apresentação clínica de uma intoxicação medicamentosa pode ser muito variável, 

dependendo da substância ingerida. Foram definidas algumas síndromes clínicas que ajudam 

a identificar o agente responsável. 
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Quadro 5. Síndromes tóxicas e respectivas causas (Protocolo de abordagem diagnóstica e 

terapêutica das intoxicações na criança, Hospital de São Sebastião, 2005). 

 Síndrome Clínico Possíveis toxinas 

Activação do Sistema Nervoso 

Simpático 

 
Hipertermia 
Rubor facial 
Taquicardia 
Hipertensão 
Midríase 
Sudorese 

Anti-tússicos 
Descongestionantes nasais 
Anfetaminas 
Cocaina 
Ecstasy 
Teofilinas 

Actividade anti-colinérgica 

Clínica semelhante à dos 
simpáticomiméticos 
 
Diferenças clínicas: 
Boca seca 
Pele quente e seca 
Retenção vesical 

 
Antidepressivos tricíclicos 
Fenotiazinas 
Anti-parkinsónicos 
Anti histamínicos 
Atropina 
Anti espasmódicos 
Cogumelos venenosos 
 

Activação do Sistema Nervoso 

Parassimpático 

 
Miose 
Sudação 
Diarreia 
Incontinência urinária 
Salivação excessiva 
Fraqueza muscular 
Paralisia 
Fasciculação 
 

Insecticidas 
Organofosforados 
Fármacos usados para a miastenia 
gravis 
 

Meta-hemoglobinemia 
 

Cianose resistente à terapia com 
oxigénio 

 
Corantes de anilina 
Nitratos 
Benzocaina 
Fenacetina 
Nitrobenzeno, Cloretos 
Sulfonamidas 
Metoclopramida (no recém nascido) 
 

Disfunção renal 
Oligúria ou Anúria 
Hematúria 
Mioglobinúria 

 
Tetracloreto de Carbono 
Etilenoglicol 
Metanol 
Cogumelos 
Oxalatos 
 

 

 

A maioria das substâncias ingeridas é rapidamente absorvida pelo tracto gastrointestinal. 

Logo, na primeira hora após a ingestão e após a estabilização inicial, é crucial remover a 

substância, de modo a minimizar o contacto com a superfície de absorção e, assim, prevenir 

um efeito tóxico acrescido (Behrman et al, 2004).  
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Quadro 6. Abordagem à criança com intoxicação medicamentosa (Protocolo de abordagem 

diagnóstica e terapêutica das intoxicações na criança, Hospital de São Sebastião, 2005) 

 

  INDICAÇÕES CONTRA-INDICAÇÕES 

PREVENIR A 

ABSORÇÃO 

Lavagem gástrica 
 
Ingestão em quantidade tóxica 

 
- Alteração no nível de 
consciência 
 
- Substâncias corrosivas 
 
- Hidrocarbonetos voláteis 
 

Carvão activado 

 
Ingestão de uma quantidade 
tóxica de uma substância 
adsorvível 
  
(Não adsorvíveis - Lítio, ferro, 
álcool, hidrocarbonetos) 
 

 
- Alteração no nível de 
consciência 
 
- Hidrocarbonetos voláteis 
 
- Suspeita de perfuração ou 
hemorragia digestiva 
 

AUMENTAR A 

EXCREÇÃO 

Doses repetidas de 

carvão activado 

 
Quantidade tóxica de: 
-  Carbamazepina, 
Fenobarbital 
 - Quinina, Teofilina, 
Anticolinérgicos 
 - Salicilatos, Digoxina 
 - Fármacos de libertação 
lenta 
 

- Alteração no nível de 
consciência 
 
- Obstrução intestinal 
 
- Distensão abdominal 
 

Alcalinizar a urina 
 

 
Eliminação de ácidos fracos: 
  - Salicilatos, isoniazida, 
fenobarbital 
 

 

Diálise, hemoperfusão, 

hemofiltração 

 
- Intoxicações graves 
 
- Sem resposta ao tratamento 
inicial 
 
- Metanol, etilenoglicol, 
salicilatos 
- Teofilinas, barbitúricos 
- Aminoglicosídeos, ferro 
 

 
 

Irrigar todo o intestino 

 
Quantidade tóxica: 
- Tóxicos não adsorvíveis pelo 
carvão 
   
- Fármacos de libertação lenta 
ou com cobertura entérica 
 

 
- Perfuração ou obstrução 
intestinal 
 
- Hemorragia digestiva 
 
- Instabilidade 
hemodinâmica 

 

Os antídotos estão indicados quando a intoxicação medicamentosa é causada por um 

agente para o qual existe o respectivo antídoto.  
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A monitorização é realizada em todos casos e inclui a avaliação dos seguintes parâmetros: 

   - Sinais vitais, ECG seriados; 

   - Função hepática e renal; 

   - Urina tipo II; 

   - Glicemia capilar; 

   - Exame toxicológico: estudo qualitativo na urina e quantitativo no sangue. 

 

Uma vez que, em muitos casos, a identificação e quantificação do agente não interfere nas 

medidas terapêuticas adoptadas, o exame toxicológico está indicado apenas em algumas 

situações: quando o diagnóstico de intoxicação medicamentosa não está confirmado; crianças 

em coma de etiologia desconhecida; situações em que a administração de um antídoto 

depende da identificação do agente (Behrman et al, 2004). 

 

A duração do internamento depende de vários factores, nomeadamente o agente ingerido 

(possibilidade de efeitos tardios), a quantidade e variedade dos agentes, o estado clínico da 

criança e a capacidade de observação e vigilância por parte dos cuidadores. 

Nos casos em que se suspeita de negligência ou maus tratos, está indicada a colaboração 

dos serviços sociais e eventual internamento para a protecção da criança (Bryant et al, 2003). 

Relativamente à intoxicação medicamentosa intencional (tentativa de suicídio), uma 

avaliação psiquiátrica da criança e da família é de extrema importância de modo a prevenir 

futuras tentativas de suicídio e, principalmente, a sua concretização (Behrman et al, 2004).  

 

Apesar do diagnóstico precoce e as medidas de suporte conduzirem a uma recuperação na 

maioria das situações, podem ocorrer sequelas graves, ou mesmo a morte, pelo que é 

essencial educar os pais sobre a prevenção dos acidentes em todas as consultas, bem como 

educar e avaliar a acção das crianças e adolescentes em relação a factores de risco para 

comportamentos e ideações suicidas. 
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CONCLUSÕES 

 

Durante o estágio na UPIP, pude contactar com crianças e adolescentes com uma grande 

variedade de patologias. Tive a oportunidade de acompanhar profissionais de saúde desta área 

e aprender, com eles, algumas das apresentações clínicas mais frequentes e os respectivos 

tratamentos.  

Foi-me permitido participar na anamnese e exame físico de todas as crianças. Com isso, 

pude perceber a dificuldade acrescida da realização do exame físico a crianças, de 

determinados grupos etários, que se apresentam no estado agudo de uma doença. 

Durante o período de estágio, os motivos mais frequentes de recurso ao SU foram as IVAS 

(26,61%), das quais predominou a coriza (68,97%), seguindo-se a amigdalite bacteriana 

(17,24%) e a OMA (13,79%). A GEA vírica foi responsável por 16,51% dos casos, seguida pela 

febre sem foco (7,34%). 

Relativamente às falsas urgências, a elevada percentagem encontrada (91,7%) vai de 

encontro ao que já foi demonstrado: o aumento crescente do recurso inadequado aos SU. 

Independentemente dos motivos que levam a esta procura inadequada, é importante tentar 

resolver este problema, no sentido de evitar atrasos na observação de situações realmente 

urgentes e diminuir gastos desnecessários para a saúde. Medidas como o reforço dos 

cuidados de saúde primários com meios materiais e humanos e a implementação de 

campanhas de sensibilização e educação das famílias para a saúde, podiam ser importantes 

na optimização do funcionamento dos SU. 

Considero que este estágio teve um papel importante no enriquecimento dos meus 

conhecimentos, na melhoria das minhas técnicas de comunicação quer com a criança, quer 

com a família, e na adaptação à vida profissional através do acompanhamento de médicos 

pediatras.  
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ANEXO 1. Níveis de triagem (PaedCTAS) 

 

Level I Triage Category 

Respiratory (RESP)  Airway compromise 

 Severe respiratory distress, inadequate breathing 

 Critical asthma 

 Chest trauma with respiratory distress 
  

Neurological (CNS)  Major head injury 

 Unconscious or unresponsive 

 Active seizure state 
  

Cardiovascular (CVS)  Cardiac arrest 

 Shock or hypotension 

 Exsanguinating hemorrhage 
  

Musculoskeletal (MSK)  Major trauma 

 Traumatic amputation -- extremity 

 Major cold injury -- hypothermia 
  

Skin  Burn, >25% body surface area (BSA) or airway involvement 
  

Gastrointestinal (GI)  Difficulty swallowing, with airway or respiratory compromise 

 Abdominal trauma -- penetrating or blunt -- signs or symptoms of shock 
  

Gynecological (GYN)  Vaginal bleeding, patient with abnormal vital signs 
  

Hematologic/Immunologic 
(HEM/IMMUN) 

 Anaphylaxis 
  

Endocrine (ENDO)  Diabetic -- altered consciousness 
  

Behaviour  Unresponsive 
  

Infection (INF)  Septic shock 
  

Child abuse  Unstable situation or conflict 
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Level II Triage Category 

RESP  Marked stridor 

 Moderate respiratory distress 

 Severe asthma 

 Foreign body aspiration with respiratory distress 

 Inhalation of toxic substances 
  

CNS  Moderate head injury with altered mental state 

 Altered consciousness 

 Shunt dysfunction -- patient appears ill 

 Sudden onset of confusion, weakness, severe headache 
  

CVS  Significant tachycardia 

 Bradycardia 

 Severe dehydration 

 Uncontrolled major hemorrhage 
  

MSK  Traumatic amputation -- digit 

 Fracture, open or with neurovascular impairment 

 Back pain with neurologic deficit 

 Avulsed permanent tooth 
  

Skin  Burn, >10% BSA or face, hand or foot involvement 

 Burn, chemical or electrical 

 Purpuric rash 
  

GI  Acute bleeding, vomitus or rectal 

 Abdominal pain with vomiting, diarrhea, or abnormal vital signs 
  

Genitourinary (GU)  Severe testicular pain 

 Urine retention >24 hours 

 Paraphimosis, priapism 
  

GYN  Possible ectopic pregnancy with normal vital signs 

 Severe vaginal bleeding 
  

Eye/ear/nose/throat (EENT)  Chemical substance in eye 

 Burn, penetration, of eye 

 Orbital infection 

 Impaled object or amputation of ear 

 Uncontrolled epistaxis / post T&A bleeding 

 Sore throat with drooling, stridor, or difficulty swallowing 

 Hoarseness, sudden onset with history of trauma to larynx 
  

HEM/IMMUN  Bleeding disorder 
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 Fever -- neutropenia / sickle cell disease 
  

ENDO  Diabetic -- ketoacidosis / hypoglycemia 
  

Psychiatry (PSYCH)  Toxic overdose 

 High risk of harm to self or others 

 Violent behaviour 
  

Behaviour  Lethargic child 

 Infant <7 days old 
  

INF  Any infant or child with toxic appearance 

 Infant <3 months, temperature <36° or >=38°C 
  

Child abuse  History of ongoing risk 
  

Pain  Severe pain 810/10 
  

  

Level III Triage Category 

RESP  Stridor 

 Mild respiratory distress 

 Moderate asthma 

 Foreign body aspiration, cough present, with no distress 

 Constant cough, appears distressed 
  

CNS  Minor head injury, GCS ¾15 

 History of altered consciousness 

 Headache 

 Possible shunt obstruction with no distress 

 Seizure prior to emergency visit, not actively seizuring 
  

CVS  Tachycardia 

 Signs of dehydration 

 Uncontrolled minor hemorrhage 
  

MSK  Probable fracture with no neurovascular deficit 

 Tight cast with possible neurovascular impairment 

 Joint pain with fever 

 Dental trauma 
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Skin  Burn, partial thickness and <10% BSA 

 Burn, full thickness <5% BSA 

 Localized cold injury 

 Cellulitis -- patient appears ill, or is febrile 

 Complex lacerations 
  

GI  Persistent or bilious vomiting 

 Vomiting or diarrhea <2 years 

 Possible appendicitis 
  

GU  Moderate testicular pain or swelling 

 Inguinal bulge with pain 

 Urinary retention >8 hours 
  

GYN  Vaginal bleeding with normal vital signs 
  

EENT  Foreign body in nose causing pain or possible risk of aspiration 

 Epistaxis, controlled / history of post T&A bleeding 

 Puncture wound of soft palate 

 Tonsil pustules with difficulty swallowing 

 Hearing problem -- acute onset 

 History of postoperative bleeding -- tonsillectomy or adenoidectomy 

 Foreign body in ear 

 Periorbital swelling with fever 

 Sudden vision change 
  

HEM/IMMUN  Sickle cell crisis 

 Moderate allergic reaction 
  

ENDO  Diabetic -- Hyperglycemia 
  

PSYCH  Ingestion requiring observation 

 Moderate risk of harm to self or others 

 Disruptive or distressed 
  

Behaviour  Unconsolable infant 

 Infant not feeding 
  

INF  Infant 336 months, temperature >38.5°C 
  

Child abuse  Physical assault 

 Sexual assault <48 hours 
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Pain  Moderate pain 47/10 

Level IV Triage Category 

RESP  Mild asthma 

 Possible foreign body aspiration with no history of distress 

 Minor chest injury with no respiratory distress 
  

CNS  Minor head injury -- no vomiting or altered consciousness, GCS = 15 

 Chronic or repeating headache with no acute distress 
  

CVS  Chest pain with normal vital signs 
  

MSK  Possible extremity fracture, green-stick or buckle 

 Sprain or strain 

 Extremity swelling 
  

Skin  Minor cold injury -- no discolouration -- minimal pain 

 Localized cellulitis 

 Minor burn 
  

GI  Constipation; not eating; cramps 

 Abdominal pain with vomiting or diarrhea >2 years old 
  

GU  Scrotal trauma 

 Possible urinary infection 
  

EENT  Corneal foreign body or abrasion 

 Crusting, matting, discharge from eye 

 Ear drainage 

 Earache 
  

HEM/IMMUN  Local allergic reaction 
  

PSYCH  Low risk of harm to self or others 

 Depression 
  

Behaviour  Irritable consolable infant 

 Atypical behaviour 
  

INF  Child >36 months with temperature >38.5°C, non toxic appearance 
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Child abuse  Signs or history of family violence 
  

Pain  Mild pain 13/10 
  

  

Level V Triage Category 

Skin  Superficial burn 

 Minor lacerations, abrasions, contusions 

 Localized rash 

 Minor bite 
  

GI  Vomiting or diarrhea, no pain or dehydration, normal vital signs 
  

EENT  Sore throat, laryngitis, minor mouth sores 

 Nasal congestion, allergy or upper respiratory infection 

 Conjunctivitis 
  

PSYCH  Chronic symptoms with no acute changes 
  

Pain  Minor pain 
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ANEXO 2. Etiologias da GEA e clínica respectiva (Amaral, 2008) 
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