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                                                                              Presidente do Conselho de Administração 
                                                                              Unidade Local Saúde do Norte Alentejano 

   Av. de Santo António, 7300-126 Portalegre 

 

N/ Refª. – Dep. Org. 023    DATA: 2020/04/02 
 

Assunto: COVID-19 – Serviço de Urgência Pediátrica 

                Pedido de intervenção – URGENTE 

 

A Direcção Regional do Alentejo do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) vem expor e solicitar V. 
Exa. o seguinte: 

1. A urgência pediátrica da ULSNA funciona, em época normal, durante os turnos da manhã e da tarde 
(das 08h às 24h) com um médico triador e com um enfermeiro, ficando o serviço de urgência geral 
responsável pelo atendimento a utentes pediátricos durante o período nocturno (das 00h às 08h); 

2. De momento, e no contexto de pandemia COVID-19, a urgência pediátrica é um serviço que recebe 
utentes suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2; 

3. Foi determinado que o serviço de urgência pediátrica irá funcionar 24h, assim como foi também 
determinado, que nos turnos da manhã e da tarde (das 08h às 24h) estarão a trabalhar no serviço o 
médico triador e o enfermeiro, e, durante o período nocturno (00h às 08h) fica apenas o enfermeiro; 

4. O facto de apenas um enfermeiro estar ao serviço não garante as condições de prestação de 
cuidados com qualidade e segurança; 

5. Se, por exemplo, for admitida uma criança com dificuldade respiratória grave (ou outra situação 
urgente/emergente), será necessário contactar o pediatra de serviço, o que vai ocupar o enfermeiro da 
urgência pediátrica ao telefone. Este enfermeiro terá também de telefonar ao colega da urgência geral 
para que este faça a triagem, em vez de prestar cuidados. 

Neste contexto, nenhum enfermeiro pode ser responsabilizado no caso de haver alguma intercorrência. 

Face ao exposto, e porque acreditamos que V. Exa. deseja (tal como os enfermeiros e o SEP) que os serviços 
funcionem de forma adequada, somos a solicitar intervenção URGENTE no sentido de garantir que no 
período das 00h às 08h o serviço de urgência pediátrica tenha exactamente as mesmas condições de 
atendimento que tem no resto do dia. 

Com os melhores e mais respeitosos cumprimentos, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 
    A Direcção Regional do Alentejo do SEP 

 

 
 

 


