
CRITICAL PATHWAYS
IDENTIFIQUE O RISCO E ANTECIPE A INTERVENÇÃO
Rastreie pacientes em risco através dos dados clínicos documentados 
no processo de Triagem (Modelo de Manchester ou outro modelo). 
Detete precocemente situações de risco através da recolha seletiva 
de informação e algoritmia ativa, permitindo acionar de imediato fast-
tracks para diagnóstico/intervenção.    

DIFERENTES PROFISSIONAIS, DECISÕES UNÂNIMES
Independentemente do profissional, a existência de sistemas de 
apoio à decisão e de guidelines de atuação para cada tipo de fast-
track permitem alcançar melhores outcomes clínicos. 

TODOS OS SEGUNDOS CONTAM
Informe quem precisa de ser informado, no momento certo, e garanta 
a segurança dos pacientes. Identifique pacientes em circuito de fast-
tack e agilize a resposta em situações potencialmente críticas através 
de protocolos para diagnóstico e intervenção.  
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SABIA QUE...
Tal como para o AVC e o EAM, existe para a sépsis um conjunto de atitudes que, se realizadas numa fase precoce da doença, reduzem a mor-
bimortalidade? Estas atitudes incluem a identificação e a estratificação precoce de pessoas, com a consequente implementação atempada de 
estratégias terapêuticas, nomeadamente terapêutica antibiótica adequada e ressuscitação hemodinâmica guiada por objetivos. Sabemos hoje 
que por cada hora que demoramos a administrar os antibióticos adequados, há uma redução de 7,6% na probabilidade de sobrevivência.
Fonte: DGS Circular Normativa 10/2016

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPEITA NA TRIAGEM 
. Apresentação de dados que suportam a notificação
. Avaliação orientada ao tipo de suspeita e lançamento de exames de rastreio
. Decisão de ativação centrada no triador (confirmação/desativação com justificação)

GESTÃO DO CIRCUITO DE FAST-TRACK 
PELO MÉDICO
. Ativação automática na sequência da suspeita   
  identificada na triagem
. Disponibilização do protocolo institucional para resposta    
  ao evento identificado 
. Progressão no fluxograma de atuação tendo em    
  consideração a documentação clínica
. Sinalização para todos os profissionais da evolução no  
  circuito de fast-tracks 

FAST-TRACK SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL
. Celeridade e privacidade no atendimento
. Disponibilização de anamnese estruturada
. Ativação de peritos na sequência do tempo decorrido desde o  
  evento
. Disponibilização de protocolos de exames adequados à situação

VIA VERDE TRAUMA
. Avaliação da gravidade do trauma pelo mecanismo de lesão,  
  anatomia de lesão e estabilidade hemodinâmica
. Sugestão imediata de exames e terapêutica adequada a cada tipo  
  de lesão
. Aplicação de instrumentos para classificação de lesões e predição        
  de mortalidade 

VIA VERDE AVC
. Rastreio de AVC de acordo com o instrumento de avaliação de      
  Cincinatti e seleção de sintomatologia específica
. Aceleradores para prescrição de protocolos de MCDT específicos
. Monitorização da evolução clínica através de escala de NIHSS -      
  National Institutes of Health Stroke Scale

VIA VERDE SÉPSIS
. Ativação de triggers de sinais e sintomas de presença de sépsis
. Lançamento de protocolos específicos de MCDT e orientação na             
  prescrição de antibióticos mais adequados à infeção
. Monitorização da evolução clínica através de escala de SOFA -      
  Sequential Organ Failure Assessment

FAST-TRACK CIRURGIA COLO DO FÉMUR 
. Ativação de triggers específicos por motivo de urgência, idade e    
  mobilidade do paciente
. Aceleradores para prescrição de MCDT, controlo de dor e pedidos  
  de consulta de anestesia

VIA VERDE CORONÁRIA
. Orientação para realização imediata de eletrocardiograma 
. Aceleradores para prescrição de exames e monitorização
. Lançamento de protocolos clínicos de acordo com o momento de     
  início da sintomatologia


