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Posto Médico Avançado 

Jibre os oChos e encara a vidai fl sina 
Tem que cumprir-se! JlCarga os Horizontes! 
(Por sobre os Camaçais aCteia pontes 
Com tuas mãos -preciosas de menina. 

Nessa estrada da vida que fascina, 
Caminha sempre em frente, aCém dos montes! 
Morde os frutos a rir! (Bebe nas fontes! 
(Beija aqueles que a sorte te destina! 

Trata por tu a mais longínqua estrela, 
Escava com as mãos a própria cova 
% depois a sorrir, deita-te nela! 

Que as mãos de terra façam, com amor, 
(Da graça do teu corpo, esguia e nova, 
Surgir à Cuz a fiaste de uma fCor!... 

Eu queria mais aítas as estreias, 
Mais largo o espaço, o soi mais criador, 
Mais refuígenta a Cua, o mar amor, 
Mais cavadas as ondas e mais 6eCas; 

Mais amplas, mais rasgadas as janelas 
(Das aímas, mais rosais a a6rir em fCor, 
Mais montanhas, mais asas de condor, 
Mais sangue sobre a cruz das caravelas! 

E abrir os braços e viver a vida, 
- Quanto mais funda e Cúgubre e descida, 
Mais aCta é a Cadeira que não cansa! 

E, acabada a tarefa... em paz, contente, 
%)m dia adormecer serenamente, 
Como dorme no berço uma criança! 

ECorbeCa 'Espanca56 
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Posto Médico Avançado 

1 - CONCEITO DE POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Posto Médico Avançado (PMA) é uma estrutura adaptável83, medicalizada, 
intermédia, móvel ou imóvel, que integra o primeiro escalão da cadeia médica de 
socorro, dotada de meios materiais e humanos, capazes de, em primeira linha 
fazer a triagem de um elevado número de vitimas em situação de catástrofe, 
visando por um lado, prestar cuidados de saúde para estabilizar as vítimas e por 
outro, proporcionar uma evacuação selectiva, optimizando desta forma os 
cuidados médicos a prestar em segunda linha42,71. 

6/157 



Posto Médico Avançado 

2 - BREVE HISTÓRIA DO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Na história de Medicina de Catástrofe o Posto Médico Avançado (PMA) 

surge como conceito autónomo quando o socorrista perante um cenário de multi-

vítimas tem a necessidade de fazer a simbiose entre prestar cuidados médicos no 

local do sinistro ou próximo, por um lado, e por outro optimizar os meios existentes 

com vista a uma evacuação que de forma alguma poderia ser descontrolada. 

A ideia de Posto Médico Avançado, enquanto estrutura autónoma na cadeia 

de socorro, nasce assim, da síntese do binómio cuidados médicos/ triagem e 

resulta da introdução no quadro da medicina de urgência de princípios e regras 

próprias de outras ciências, designadamente da Gestão e da Economia. 

Poder-se-á, portanto dizer, que o Posto Médico Avançado é um conceito (tal 

como hoje o entendemos) relativamente recente no contexto da Medicina de 

Urgência (não terá mais de 30 anos), pois surge em França na década de oitenta 

do século XX. 

De facto até aos anos oitenta, quer a nível civil quer a nível militar, podemos 

unicamente falar no embrião ou arquétipos de Posto Médico Avançado, os quais 

surgem de forma circunstancial com algumas características dos actuais Postos 

Médicos Avançados. Tais estruturas podem considerar-se a pré-história dos Posto 

Médico Avançado e aparecem ligadas normalmente ao fenómeno que infelizmente 

muitas vezes foi o "motor do desenvolvimento" isto é a guerra18. 

É assim, inicialmente no meio militar e bélico, que surgem estruturas com 

algumas características do Posto Médico Avançado, como elo pré-existente e 

permanente na cadeia médica de socorro. 

Em 1985 Louvier e Levy criam o conceito de Posto Médico Avançado tal 

como ele é hodiernamente entendido. 
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Posto Médico Avançado 

Em 1987 com a aprovação da Lei de 22 de Julho em França referente ao 

"Plan Rouge", o Posto Médico Avançado adquire estatuto próprio e permanente 

com dimensão legislativa. 
Assim, a título meramente exemplificativo, cronologicamente a nível 

internacional e a nível nacional podemos salientar alguns factos, datas e nomes 
que se inserem no quadro da evolução do PMA. 

NO PLANO INTERNACIONAL 

1792 
Pela primeira vez na história, pelos cirurgiões dos exércitos Napoleónicos, 

Larrey e Percy, são organizados os primeiros socorros prestados ás vitimas na 
frente de batalha, criando-se meios de transporte, alguns medicalizados, que 
permitiam para além do transporte rápido dos feridos para linhas mais recuadas do 
campo de batalha, a prestação de cuidados médicos urgentes. O Decreto de 21 e 
27 de Abril de 1792 cria os hospitais de campanha e os hospitais ambulantes7. 

Nesta fase inicial das campanhas napoleónicas a ideia de triar para evacuar 
está praticamente ausente. Predomina a ideia de transporte rápido entre linhas de 
batalha sem olhar a critérios de selecção das vitimas. 

1796 
Na campanha napoleónica de Itália, Larrey aperfeiçoa a ambulância volante 

dirigida por um cirurgião em chefe, assistido por dois cirurgiões de segunda classe 
e formada por três divisões. Cada divisão da ambulância volante era composta por 
um cirurgião major de primeira classe comandante, dois cirurgiões ajudantes de 
major de segunda classe, doze cirurgiões ajudantes de major de terceira classe, 
um lugar-tenente encarregado da divisão da ambulância, um sub - lugar-tenente 
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Posto Médico Avançado 

inspector de polícia, um marechal de logística de primeira classe de ambulância, 

dois brigadeiros de terceira classe de ambulância, um trompete portador dos 

instrumentos do cirurgião, três soldados enfermeiros a cavalo, um sargento major 

de primeira classe, dois furriéis de segunda classe, três soldados sob o comando 

dos chefes dos diversos serviços, um tambor (rapaz com aparelho de cirurgia), 

equipagens encarregadas da condução das viaturas. Cada divisão possuía doze 

viaturas ligeiras e quatro pesadas7. 

Nas campanhas do Danúbio e da Suiça, Percy transforma o "caixão de 

artilharia" de Griveaubal num veículo capaz de transportar cirurgiões e material e 

ainda evacuar os feridos. Ele baptiza este equipamento com o nome de "Wurst". 

1802 

Bonaparte foi proclamado imperador e toda a Europa coliga-se contra ele. 

Cada batalhão possui um "caisson d'ambulance". Após as guerras do império é 

necessário reconhecer a Larrey o mérito de ter inventado a cirurgia de guerra e a 

noção tão mais importante de triagem. 

1854 

Com a Guerra da Crimeia entre a Grã - Bretanha e a França contra a 

Rússia, Florence Nightingale chamada a chefiar o serviço de enfermagem do 

Exército Britânico organizou e inventariou os recursos nos Hospitais de Campanha 

Britânicos reduzindo a taxa de mortalidade nos hospitais militares de 42,7% para 

2,2%. 

1889-1892 
Em França com vista à preparação do serviço de saúde em tempo de guerra 

a lei de 1 de Julho de 1889 e o regulamento de 31 de Outubro de 1892 disciplina 

os aspectos da higiene, profilaxia, triagem e evacuação dos feridos em tempo de 
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guerra, estando o serviço de saúde dividido em três escalões: o serviço do 
regimento; as ambulâncias; e os hospitais de campanha. Segundo tal disposição 
legal um serviço de saúde avançado ou formação sanitária era formado por dois 
grupos: um grupo destinado ao tratamento no local - Hospitais de Campanha 
temporariamente imobilizado e hospitais permanentes ou auxiliares - ; e um grupo 
para as missões de evacuação e reaprovisionamento - Hospitais de Evacuação, 
trens e comboios de evacuação

7
, etc. 

1914-1918 
Pela primeira vez na história da medicina de catástrofe, surge num cenário 

bélico, uma estrutura médica situada muito próxima da frente de batalha que não 
visa só prestar cuidados médicos urgentes mas também categorizar as vítimas 
com vista a uma evacuação para a retaguarda. Quase todos os países e forças 
militares envolvidas possuíam tais estruturas. A título de exemplo podemos referir: 

■ No Royal Army Medical Corps Britânico o "Casualty Clearing Station" (CCS) 
que era urn hospital de campanha, em tendas bem equipado e cujo papel 
era reter todos os feridos que não tinham condições para ser evacuados, 
tratar e fazer voltar à frente todos os feridos ligeiros e promover a 
evacuação de todos os outros. Estava localizado algumas milhas atrás da 
frente de batalha e junto a linhas de caminhos-de-ferro. Um CCS típico 
podia em qualquer altura acolher 1000 vítimas. Muitos dos locais onde 
estiveram estacionados os CCS são sítios de grandes cemitérios militares. 

■ No exército Francês com "La Reorganization du Service de Santé Datait de 
1900", cada regimento dispunha de postos de socorro e de veículos 
puxados a cavalos de evacuação

7
. As "Ambulance Divisionaire" (embora a 

designação possa sugerir o contrário, não são ambulâncias no conceito 
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actual, mas sim verdadeiros hospitais), estavam encarregadas de recolher e 
classificar os feridos6. As ambulâncias divisionárias estacionadas 
funcionavam como hospitais de campanha com 100 camas para tratamento 
de feridos graves. Os feridos evacuáveis seriam de seguida transportados 
por via-férrea para hospitais de retaguarda. Surge a categorização de 
feridos não evacuáveis. Após a triagem, aos feridos graves era atribuída 
uma ficha vermelha, aos feridos sérios uma ficha azul, aos feridos a 
especificar uma ficha amarela e aos ligeiros uma ficha branca. Impõe-se 
assim cada vez mais a noção de triagem, distinguindo-se os 
intransportáveis, os evacuáveis e os coxos, retendo-se os intransportáveis e 
os pequenos feridos. As fichas de evacuação eram elaboradas em triplicado 
ficando uma cópia no hospital de evacuação, outra acompanhava o ferido e 
a terceira era enviada aos serviços centrais de Paris. Estas fichas 
mencionavam o estado civil e militar, o diagnóstico, o modo de transporte, 
as injecções anti-tetânicas feitas ou a fazer, as precauções a ter assim como 
o serviço a que eram destinados. A menção de ferido grave estava 
sublinhada a vermelho, a de ferido sério a azul e a de ferido a necessitar de 
especialidade a amarelo. A partir de 1918 organiza-se uma triagem a duas 
velocidades. Desta forma, os feridos evacuados da frente de batalha, são 
examinados no grupo de ambulâncias avançado do exército, o qual retém os 
intransportáveis dado que, os "Hospitaux d'Origine d'Etape" encarregam-se 
de seguida de fazer uma verdadeira triagem. Os feridos graves são 
operados nestes hospitais e os ligeiros nos hospitais mais recuados. 

1936-1939 

Durante a Guerra Civil de Espanha7 em cada Brigada do Exército Franquista 
existia um posto de triagem e classificação de feridos que recebia os evacuados 
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das batalhas e os enviava aos hospitais de retaguarda, categorizando-se os feridos 

da seguinte forma: 
■ Com feridas penetrantes do ventre ou com suspeita de tê-las; 

■ Com feridas penetrantes no tórax; 
■ Com feridas do crânio, com quadro de compressão ou hemorragia; 
■ Com feridas dos membros, com quadro de hemorragia ou choque; 

■ Os grandes queimados em choque; 
■ Com quadros graves de choque e problemas respiratórios, por 

exemplo feridas da face e do pescoço. 

1939-1945 
Durante a Segunda Guerra Mundial o serviço de saúde militar francês 

evacuava os feridos a partir do posto de socorro divisionário através da sua secção 
de ambulância automóvel. Nas zonas junto à frente de batalha, situavam-se os 
hospitais de evacuação primária, um por cada corpo de exército. Nestes hospitais 
era realizada uma triagem inicial e de seguida os feridos uma vez evacuados para 
um "Hospitaux d'Origine d'Etape" continuavam a ser triados, categorizando-se 
assim os feridos, tratando-se os urgentes e evacuando-se os restantes

7
. 

Em 1942 Sancho em Espanha publica um estudo sanitário em campanha do 
qual se pode retirar como contributo para o conceito de Posto Médico Avançado, a 
elaboração de uma ficha médica de vanguarda, que mais não era que, um primeiro 
documento de identificação e de classificação do ferido. Fornecia indicações sobre 
a gravidade da lesão, a região anatómica atingida, o agente desencadeante e o 
tipo de urgência na evacuação. Segundo este modelo os feridos são categorizados 
em quatro classes, sendo: 

1
o Classe - urgência - grandes hemorragias, feridas penetrantes do 

abdómen e do tórax, grandes fracturados ou enfermos 

graves; 
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2o Classe - feridas do crâneo e da coluna vertebral, fracturados sem 

grandes destroços, politraumatizados e comocionados por 

onda explosiva; 

3o Classe - lesionados das partes moles e com pequenas fracturas; 

4o Classe - com feridas confusas, erosões, etc. 

Assim, no conceito de Sancho, o Posto de Triagem é por excelência o Posto 

de Socorros Divisionário, a partir do qual se estabelece o esquema de evacuações, 

com retenção dos moribundos no local, em tendas separadas. 

1945-1954 
Na Guerra da Indoshima, no quadro do serviço de saúde militar francês, as 

formações cirúrgicas avançadas tinham por missão, colocar os feridos em 

condições de evacuação, efectuar a triagem, reanimação e transfusão nos 

mesmos7. Estas formações praticavam intervenções cirúrgicas em três 

circunstâncias, ou seja quando a evacuação era demorada e incompatível com a 

gravidade dos ferimentos, no caso de urgências extremas e quando as evacuações 

eram impossíveis. 

1983 

Aparece em França a primeira referência ao termo Posto Médico Avançado 

no regulamento das famosas manobras "Vosges 83". 

1985 

O conceito de Posto Médico Avançado, tal como é actualmente interpretado, 

surgiu em 1985, quando Louvier e Levy criaram a noção de Posto Médico 

Avançado constituído por módulos, surgindo o primeiro módulo de Posto Médico 

Avançado no Alto Reno. 
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Por falta de meios financeiros este sistema prevaleceu durante vários anos. 

Um reboque restaurado pela equipa foi o primeiro "Veículo Motorizado" a ser usado 

como Posto Médico Avançado. 

Esta primeira estrutura motorizada em conjunto com uma equipa muito 

motivada foi usada, por exemplo, para cobertura médica do motim da "Centrale de 

Détention D'Ensissheim". 

1991-1997 
Em França um camião de transporte (Renault RVI) substitui o reboque Posto 

Médico Avançado que estava a tornar-se minúsculo atendendo ao equipamento e 

ao serviço prestado. Em 1992, Thouvenot empreende uma campanha de 

patrocínios para dotar este módulo com a dimensão de uma unidade plenamente 

operacional. Um ano mais tarde, os 30 metros cúbicos do camião dificilmente 

continham todo o material. 

Em 1997 o Centro de Socorros de Orbey é dotado de um camião de 

transporte (Iveco) com a função de transportar as estruturas de todo o Posto 

Médico Avançado. 

NO PLANO NACIONAL 

1891 
No âmbito das Campanhas Coloniais de Portugal em Angola, na expedição 

ao Bie, é enviado um destacamento de socorros com médicos e um pequeno 

hospital de campanha pela Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha1. 
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1894 
Ainda no quadro das Campanhas Coloniais Portuguesas em Moçambique, 

para acompanhar a expedição a Lourenço Marques, a Sociedade Portuguesa da 
Cruz Vermelha envia um destacamento de socorros com médicos e um pequeno 
hospital de campanha1. 

1895 
No mesmo quadro, na expedição à índia, a Sociedade Portuguesa da Cruz 

Vermelha envia um pequeno hospital de campanha comandado pelo Infante D. 
Afonso. 

1910 
Aquando da Implantação da República no dia 5 de Outubro pela Sociedade 

Portuguesa da Cruz Vermelha no Rossio em Lisboa, é instalado no Posto de 
Socorros ali existente um hospital de campanha com socorros médicos1. 

Pedro Vitorino no mesmo ano e na sua tese de doutoramento que intitulou 
"Socorros de Urgência - Breves Notas" alude à necessidade de triagem e 
tratamento no local, em cenário de multi-vítimas, referindo que "o desastre 
sucedido num diário desta cidade, onde em um aluimento foram arrastadas 
dezenas de pessoas da altura de um andar. Contaram-se numerosos feridos e dez 
mortos. Ocorreram prestes os bombeiros, libertando os desventurados do pavoroso 
amontoado em que jaziam. Sucessivamente iam sendo transportados em macas 
para o hospital os que não podiam caminhar por seu pé. Ferimentos, fracturas, 
asfixias, tudo foi, se bem que mal a caminho da misericórdia, numa extensa 
caravana desoladora. Eis a questão. Se houvesse um serviço de socorro 
organizado, com pessoal idóneo, médicos e auxiliares, uma selecção teria sido 
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feita no momento, e não haveria por certo a registar um numero tão elevado de 

mortos"79. 

1912 
Ocorre um descarrilamento de um comboio dos Caminhos-de-ferro 

Portugueses na linha Sul/Sueste. A Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha 

transforma um vapor em Posto de Socorros Avançado1. 

1915 
Durante a 1 a Guerra Mundial e nas vésperas da participação do Corpo 

Expedicionário Português nesse conflito o Coronel Médico Sousa Garcez elaborou 

um relatório que intitulou "Um capítulo da Técnica Sanitária Militar" no qual 

esquematiza as diversas fases do socorro a prestar às vítimas da frente de batalha, 

surgindo claramente como uma das etapas dessa cadeia de socorro, um Posto 

Médico Avançado que ele, no seu trabalho, denominou Posto de Socorro74. 

Esse Posto Médico Avançado do exército Português da 1o Guerra Mundial 

era conhecido como um 2o escalão do serviço de saúde e a sua situação estava 

condicionada à fixação da 1 o linha, devendo estar identificado e abrigado da 

fuzilaria e de canhoeiras inimigos. 

Tinha como missão clínica principal a laqueação de vasos, a extracção de 

projécteis ou corpos estranhos superficiais, a analgesia com morfina, a injecção de 

soro anti-tetânico, a revisão os pensos, as suturas, a imobilização de fracturas, a 

traqueostomia, efectuar triagem, dar alta aos feridos leves e proceder ás 

evacuações. 

Este Posto de Socorros que é constituído por 4 secções, estabelecendo 3 

classes de triagem de feridos, ou seja leves, graves e gravíssimos. Para o efeito é 

preenchido um cartão de diagnóstico onde constam todos os dados clínicos 
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importantes mencionando-se se o transporte deve ser feito deitado, sentado ou em 

Pé. 

Caso se tornasse necessário era emitido um cartão de urgência que 

especificaria a rapidez do transporte e a intervenção médica na ambulância. 

1961-1974 

Durante a Guerra Colonial em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, 

São Tomé e Príncipe, e Timor os feridos em combate, recebiam os primeiros 

socorros numa estrutura que funcionava ao nível da Companhia designada por 

"Posto Avançado de Sangue e Reanimação". 

1984 

A Cruz Vermelha Portuguesa monta um hospital de emergência na Vila da 

Batalha, no âmbito das comemorações do 6° centenário da Batalha de Aljubarrota. 

1985 

Acontece um grave acidente ferroviário em Alcafache entre Mangualde e 

Nelas. É feita a triagem de vítimas no local do acidente as quais depois são 

evacuadas por via rodoviária para o Hospital de Viseu, que serviu de Centro 

Médico de Evacuações. 

1995 

Romero Bandera na sua tese de doutoramento6 "Medicina de Catástrofe da 

Exemplificação Histórica à latroética" alerta para a necessidade de que "deve 

instituir-se um conceito centrífugo e não centrípeto da urgência pré-hospitalar 

evidenciando a mobilidade hospitalar dirigida para o terreno. Passar, assim, da era 

do socorrismo à da reanimação móvel, estabelecendo o PMA e os CME apoiados 

nos HR quando necessário". 
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1997 

O Serviço Nacional de Protecção Civil adquire em Espanha à Utilisiberica, 

SA um Posto Médico Avançado tipo standard com capacidade para tratar 20 

vítimas. 

1998 
Realiza-se em Lisboa a Expo 98 e instala-se no recinto de exposições um 

Posto de Socorros de 1 a intervenção, cujo Centro de Assistência principal está 

situado na Área Central de Serviços e é dotado de pessoal médico para consultas, 

cuidados intensivos e intermédios. Este posto de socorros é apoiado por uma 

ambulância equipada, duas ambulâncias suplementares e um helicóptero. 

2000 
Sua Santidade o Papa João Paulo II visita o Santuário de Fátima. O Instituo 

Nacional de Emergência Médica e a Protecção Civil montam um hospital de 

campanha junto ao Posto de Turismo de Fátima. 

2003 
O Instituo Nacional de Emergência Médica adquire a estrutura física de um 

Posto Médico Avançado Móvel, composto por uma tenda insuflável. 
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3 - A RAZÃO DE SER DO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

"When I got out of the ambulance there were people lying everywhere. Police 
officers were carrying people out of the front door of the hotel, bystanders were 
helping others out; and many people were just running into each other trying to 
get out of the hotel. It was absolute pandemonium. I could see about 200 people 
outside. Half of them were lying in the grass and the parking lot driveway... when 
I walked into the hotel, people began pulling at me wanting me to help their 
wives, husbands or friends... There were people chopped in half, just torsos lying 
about people with limbs sheared off, people crushed flat, ones that were still 
trapped screaming for help. There is no way 01 can explain the helplessness that 
overwhelmed me when I saw this. There must have been more than 100 people 
still in that hotel dead and in major trauma and there I stood not knowing what to 
do next. " 

Jim Taylor, Paramédico 
Catástrofe no Hotel Hyatt, Kansas city 

Julho de 1981 

Face a situações como a acima descrita, no âmbito da Medicina de 
Catástrofe, tornou-se necessário criar um escalão fixo na cadeia de socorro, que 
próximo do local do sinistro organizasse a natural desordem do cenário de 
catástrofe. 

O Posto Médico Avançado surge pois, fundamentalmente por razões de 
organização e coordenação por um lado, e prestação de cuidados médicos 
imediatos por outro. De facto, verificaram-se em diversas catástrofes com um 
elevado número de vítimas, evacuações massivas, anárquicas e descontroladas, 
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que "entupiram" os hospitais e centros clínicos para onde eram conduzidas as 
vítimas. Face à desproporção entre os meios instalados e o elevado número de 
vítimas, ficaram impedidas assim as estruturas hospitalares, por falta de selecção 
dos doentes, de dar uma resposta capaz e eficaz ás vítimas que realmente 
possuíam alguma capacidade de sobrevivência. 

Tornou-se desta forma necessário, criar uma estrutura intermédia entre o 
local do sinistro e o local de tratamento definitivo que permitisse a concentração 
das vítimas (reagrupando-as voluntariamente e evitando a sua espontânea 
dispersão centrífuga) a sua categorização estabelecendo prioridades, e definindo 
estratégias, afim de se optimizar os recursos existentes e aumentar a probabilidade 
de sobrevida daqueles que efectivamente possuíam tal probabilidade. 

Para além desta vertente o Posto Médico Avançado permite prestar 
precocemente uma medicalização uniforme ás vítimas e os cuidados médicos 
urgentes necessários à sua estabilização, possibilitando o aumento da 
probabilidade de sobrevivência durante o transporte. 

Em suma, na vertente organizacional compete ao Posto Médico Avançado 
reagrupar as vítimas, triá-las em função da urgência para evacuar, regular as 
evacuações, estabelecer balanços e, junto dos "média", fornecer informações que 
permitam um esclarecimento do público com objectividade e que promovam a 

calma. 
Na vertente clínica, compete ao Posto Médico Avançado, prestar os 

primeiros cuidados ás vítimas e coloca-las em condições de transporte, 
assegurando actos médicos fundamentais para a sobrevivência, designadamente 
na abordagem inicial das vítimas com controlo da via aérea e da respiração com 
protecção cervical, na estabilização cardio-circulatória, na disfunção neurológica, 
na exposição com controlo da temperatura, na imobilização das fracturas e na 
sedação e analgesia. 
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Assim o Posto Médico Avançado tem como objectivo principal avaliar a 
tratar as patologias próprias deste tipo de situações orientando as vítimas para o 
local de tratamento definitivo49 ou permitindo que tenham alta directamente do 
Posto Médico Avançado. O efeito filtro que se pretende conseguir, pretende o não 
colapso dos serviços de urgência dos hospitais de drenagem, procedendo-se à 
condução das vítimas para estes locais apenas quando necessário e já 
devidamente orientadas. 

Eis a razão de ser do Posto Médico Avançado. 
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4- NUMEROSAS VITIMAS. ELEVADO NÚMERO DE 
VÍTIMAS OU GRANDE NUMERO DE VITIMAS - QUESTÃO 
A RESOLVER 

Por definição o Posto Médico Avançado é activado numa situação de 

desastre com elevado número de vítimas. 

Urge por isso concretizar o pressuposto genérico de "elevado número de 

vítimas" sob pena de, no terreno, não se conseguir descortinar quando accionar ou 

não accionar o Posto Médico Avançado. 

Na circunstância de o Posto Médico Avançado ser instalado antes da 

ocorrência do desastre, como estrutura meramente preventiva, em local 

previsivelmente de risco acrescido, a questão não se coloca. 

Coloca-se sim a questão, quando o desastre surge na verdadeira acepção 

da palavra, ou seja de uma forma imprevisível, em que a existência de um elevado 

número de vítimas será o factor que activará a instalação do Posto Médico 

Avançado. 

Ora a expressão "elevado número de vítimas" como ela própria o indica, tem 

a ver com a quantidade de vítimas. Mas qual será então o número de vítimas 

mínimo necessário que justifique a implementação de um Posto Médico Avançado 

na cadeia de socorro? Na nossa indagação os critérios que diversos autores e 

organizações vêm avançando no que concerne à classificação das catástrofes 

quanto ao número de vítimas, poderão ser um auxílio precioso. 

Vejamos: 
- W. D. ROWE em 1977, segundo o número de vítimas, classificava as 

catástrofes da seguinte forma: 

a) Acidentes normais: de uma a dez vitimas; 

b) Acidentes catastróficos: de dez a cem vítimas; 
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c) Desastres colectivos: de cem a mil vítimas; 
d) Desastres maiores: de mil a cem mil vítimas; 
e) Catástrofes maiores: de cem mil a dez milhões de vítimas; 
f) Super catástrofes: de dez milhões a um bilião de vítimas. 
g) Catástrofe universal: mais de um bilião de vítimas. 

- A Fundação Internacional de Traumatologia de acordo com Chevalier 
Courbil et ai. em 1987, segundo o número de vítimas, classifica as 
catástrofes como: 

a) Moderadas: de vinte e cinco a cem vítimas; 
b) Médias: de noventa e nove a mil vítimas; 
c) Maiores: mais de mil vítimas ou duzentos e cinquenta 

hospitalizados; 

- Noto et ai. em 1987, classificava as catástrofes ainda quanto ao número de 
vítimas em: 

a) Moderadas: entre vinte cinco e noventa nove vítimas; 
b) Média: entre cem e novecentas e noventa e nove, mas cinquenta 

a duzentas e cinquenta hospitalizadas; 
c) Maior: número de vítimas superior a mil e mais de duzentos e 

cinquenta hospitalizados. 

- A OCDE - Paris classifica a catástrofe como o sinistro com face à 
ocorrência de: 

a) mais de cinquenta mortos; 
b) mais de cem feridos; 
c) mais de dois mil evacuados. 
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- Popzacharieva V. Em "Disaster Medicine" St. Zagora, 1995, classificava os 

acidentes quanto não número de vítimas, conforme os seguintes predicados: 

a) Locais: até dez pessoas feridas; 

b) Regionais: de dez a cinquenta pessoas feridas; 

c) Territoriais: de cinquenta a quinhentos feridos; 

d) Federais: mais de quinhentos feridos; 

e) Trans - fronteiriças: quando mais de um país é afectado; 

f) Catástrofe quando o número de feridos excede em 10% o número de 

camas no hospital de evacuação33. 

-Champion em 1990, classifica catástrofe quanto ao número de vítimas, 

segundo o seguinte quadro: 

GRAU 

MENOR 

MODERADO 

MAIOR 

MORTOS/FERIDOS 

<25 

>25 e<100 

>100e<1000 

e/ou 

e /ou 

e /ou 

HOSPITALIZADOS 

<10 

>10e<50 

>50 e <250 

-A International Working Party on Disaster Medicine da London International 

Trauma Foundation em 1990, classifica as catástrofes partindo do número de vinte 

e cinco ou mais vítimas, também segundo o seguinte quadro: 

Menores 25-100 

10-50 

Vítimas vivas ou mortas ou 

Necessitarem de ser hospitalizados 

Moderadas 100-1000 

50 - 250 

Vítimas vivas ou mortas ou 

Necessitarem de ser hospitalizados 

Maiores >1000 

>250 

Vítimas vivas ou mortas ou 

Necessitarem de ser hospitalizados 

24/157 



Poste» Médico Avançado 

-A World Health Organisation (WHO) em 2002, classificou as catástrofes 

quanto ao número de vítimas como: 

a) Pequenas: até vinte cinco feridos, dos quais até dez necessitam de 

hospitalização; 

b) Médias: pelo menos cem feridos, dos quais mais de cinquenta 

necessitam de hospitalização; 

c) Grande: com pelo menos 1000 feridos. 

- A Cruz Vermelha Norte-Americana classifica como catástrofe "qualquer 

acontecimento extremamente perigoso que inclua mais de 100 pessoas e cause 

danos de mais de um milhão de dólares a propriedades e ao ambiente"1. 

- "Le Service Interministériel de Défense et Protection Civile" Francês, nas 

suas recomendações de protecção ás populações e gestão de riscos nos termos 

da Lei de 22 de Julho de 1987 que põe em prática o "Plan Rouge", considera existir 

um risco colectivo numa situação de desastre aquando da existência de dez ou 

mais feridos graves ou a probabilidade de numerosas vítimas potenciais. 

Fazendo a análise comparativa de todos os critérios atrás expostos, verifica-

se a existência de pontos comuns entre alguns deles, que nos permitem, chegar 

com alguma segurança à resposta à questão a que nos havíamos proposto 

responder, isto é, quando é que se verifica o pressuposto da existência de 

numerosas vítimas ou de um elevado número de vítimas. 

Afigura-se-nos assim, que o critério utilizado pela protecção Civil Francesa 

para além de fazer a síntese de quase todos os outros, é na prática o que se revela 

mais eficaz. 

Pelo que, em conclusão, o Posto Médico Avançado deve ser accionado 

sempre que, perante uma situação de desastre existam dez ou mais feridos 

graves67 ou a probabilidade de numerosas vítimas potenciais. 
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5 - 0 PMA NO ORGANIGRAMA DA CADEIA DE SOCORRO 

A cadeia de socorro, em situação de catástrofe, tem o seu início no local do 

sinistro e fim no hospital de referência. 

Intermediariamente existem diversos escalões móveis e fixos, sendo o Posto 

Médico Avançado o primeiro escalão fixo da cadeia de socorro. 

Desta forma, o Posto Médico Avançado no organigrama da cadeia de 

socorro em caso de catástrofe situa-se logo após a zona de catástrofe e antes da 

zona de evacuação das vítimas. 

O organigrama da cadeia de socorro tem assim a seguinte estrutura: 

CATÁSTROFE 
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6 -A LOCALIZAÇÃO DO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

A localização do Posto Médico Avançado pode ser a chave do sucesso na 

abordagem inicial de multi-vítimas. A sua instalação deverá portanto obedecer 

às seguintes regras
2
: 

■ Estar instalado na proximidade do sinistro mas ao abrigo de todo e 

qualquer risco evolutivo; 

■ Estar instalado se possível na proximidade das vias de comunicação
5
; 

■ Estar limitado por um perímetro de segurança; 

■ Estar balizado; 

■ Ter no mínimo dois acessos fáceis; 

■ Evitar-se zonas de dificuldade, como declives, solo instável ou locais 

estreitos; 

■ Facilmente acessível para as equipas de resgate e para os meios de 

evacuação. 

Pelo que em cenário da catástrofe deverão ser estabelecidos três 

perímetros, conforme o desenho e descrição seguintes: 

o Perímetro interno, também designado de intervenção ou resgate -

corresponde à área do acidente e à área circundante. Trata-se de um local 

que quer pelas circunstâncias do mesmo ou quer pela existência de vítimas 

reúne condições que colocam em risco os intervenientes no socorro. A este 

espaço têm acesso apenas os especialistas em resgate ou o pessoal da 

equipa médica, quando solicitados pelos primeiros, para realizar uma 

triagem inicial rápida que permita uma evacuação por prioridades. Aqui 

chegam os meios de transporte para evacuar as vítimas que foram 

classificadas e transferidas para a área base, onde estará instalado o Posto 
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Médico Avançado para o tratamento. Este perímetro deverá ser 
intransponível para os mirones. A evacuação indiscriminada de feridos desta 
zona deve ser evitada a todo custo, á excepção da existência de perigo 
grave ou risco imediato. Todos os feridos, sem excepção devem ser 
transportados para o Posto Médico Avançado. 

o Perímetro médio, também designado de base, de socorro ou 
assistência - rodeia o anterior e encontra-se numa distância de segurança. 
Deve ter acesso fácil a partir da zona do perímetro interno e permitir algum 
conforto para assistência ás vítimas. Neste local, encontra-se o Posto 
Médico Avançado para prestação dos primeiros socorros e continuação de 
triagem. O tamanho e recursos do Posto Médico Avançado dependem dos 
meios disponíveis e da magnitude do acidente. Os recursos humanos são 
compostos por pessoal da área médica. Aqui chegam as macas que 
transportam as vítimas eventualmente já com uma triagem inicial para 
receberem o tratamento adequado de acordo com os protocolos existentes. 
Recolhem-se informações, estabelecem-se prioridades de transporte e 
procede-se ao transporte ordenado das vítimas para local de drenagem, 
sempre que autorizado pelo responsável do Posto Médico Avançado ou da 
área de evacuação. Neste perímetro existirá uma zona de baixa vigilância, 
isolada do público, para colocar as vítimas tríadas com etiqueta preta e outra 
para todos aqueles que apesar de aparentemente não estarem feridos, se 
encontra de alguma forma envolvidos no acidente. A partir do Posto Médico 
Avançado estabelece-se uma segunda "carreira" de macas, para 
transportar, as vítimas para a zona de evacuação ou até ás ambulâncias. 
Está zona também será inacessível ao público em geral. 
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o Perímetro externo, também designado de segurança - estabelece-se 

quando a magnitude do acidente permite esperar um elevado número de 

vítimas ou a zona de actuação apresenta riscos importantes. É exterior ao 

perímetro médio e evita aumentar o caos existente e possíveis novas 

vítimas. A sua finalidade será reunir os meios de transporte a partir do qual 

transferem as vítimas, desde que a situação o permita. Na área delimitada 

por este perímetro deve-se instalar a área de evacuação médica e uma 

segunda "carreira" de macas, "carreira" esta que fará chegar aquela área de 

evacuação os doentes já estabilizados e preparados para o transporte. Será 

nesta área, que se estacionam as ambulâncias que aguardam os doentes a 

ser transferidos. Aqui apenas permanecem o tempo necessário para 

entrarem numa ambulância. E além disso este local deverá possuir uma 

comunicação fácil com os meios de evacuação e estará sob a 

responsabilidade de um "oficial" cuja missão será ordenar as ambulâncias 

assim como ordenar o material de apoio e facilitar a sua distribuição para o 

Posto Médico Avançado. Este perímetro, ao contrário dos anteriores, não 

reúne pessoal médico interveniente em primeira instância, mas antes 

pessoal da Protecção Civil ou das forças policias. Representa o perímetro 

externo da área de actuação e concentra todas as actuações não médicas. 

Não tem limites definidos e o seu tamanho e contornos dependem tanto da 

amplitude e importância do acidente, como das necessidades de apoio 

logístico. Será inacessível ao público em geral. No entanto, o responsável 

deste perímetro, pode permitir o acesso dos meios de comunicação social e 

do público que colabore em determinadas tarefas, como o transporte de 

vítimas ou outro trabalho de apoio. 
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Macas de 
transporte 

Perímetro 
interno 

Perímetro 
médio 

Perímetro 
externo 

Ambulâncias 
esperam 

transporte 

No caso da utilização de um local pré-existente do tipo, estabelecimento de 

recepção ao público, restaurante, igreja, ginásio, escola, salão de festas ou 
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refeitório, o local deverá ser amplo, abrigado, de temperatura amena e com 
claridade, deve dispor no mínimo de dois acessos, com um ponto de água, uma 
entrada e uma saída. 

Em qualquer dos casos, sempre que é instalado um Posto Médico Avançado 
deverá prever-se uma zona para aterragem de helicópteros (50m*50m) e uma zona 
de aparcamento para veículos sanitários, com acessos largos, com uma saída 
independente, e com identificação visível e acesso balizado. 
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7 - A OPORTUNIDADE DO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Sob pena de se tornar uma estrutura de socorro, destituída de qualquer 
eficácia, o Posto Médico Avançado deve estar pronto a operar em cenário de 
catástrofe num lapso de tempo que não exceda uma hora após a sua chegada ao 

local. 
De facto, ultrapassado este "timing", naturalmente e por força das 

circunstâncias desencadear-se-á imparavelmente uma situação de evacuação 
selvagem, que é exactamente aquilo que o Posto Médico Avançado visa prevenir. 

De forma que, os sistemas de socorro devem dotar as áreas geográficas 
sob a sua tutela, de uma rede de Posto Médicos Avançados que permitam a mais 
rápida chegada da unidade Posto Médico Avançado ao local do sinistro, devendo 
para o efeito o Posto Médico Avançado estar pronto e operacional para entrar em 
acção a qualquer momento. 

O Posto Médico Avançado deverá ser manipulado por profissionais 
formados e motivados. A equipa deverá iniciar a montagem do Posto Médico 
Avançado com um atraso máximo de 20 minutos após a chegada ao local, 
devendo estar operacional numa hora. 
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8 -A COMPONENTE FÍSICA DO POSTO MÉDICO 
AVANÇADO 

8.a - TIPOS DE POSTO MÉDICO AVANÇADO 

A filosofia actual do Posto Médico Avançado vai no sentido de que este é 
mais uma função ou um conjunto de missões que propriamente uma estrutura. 
Interessará segundo este conceito mais a ideia, a cultura42 e o conceito de Posto 
Médico Avançado do que toda a estrutura corpórea que lha está subjacente. 

Não obstante, como todo o espírito precisa de um "corpus" para ter vida 
podemos dizer que "Grosso modo" o Posto Médico Avançado quanto à sua 
estrutura física pode ser dividido em duas grandes classes: 

8.aa - POSTO MÉDICO AVANÇADO IMÓVEL 

Pode ser instalado num edifício de acesso ao público, como por exemplo 
restaurante, igreja, ginásio ou escola. Este tipo de instalações apresenta várias 
vantagens nomeadamente, já estão construídos, são sólidos, possuem uma 
localização do conhecimento público, facilmente identificáveis e já têm instalada 
água, telefone, electricidade, instalações sanitárias, mesas e cadeiras, entre 
outras. 

O local deverá estar protegido contra o risco causal ou evolutivo, e contra 
condições climatéricas adversas. Deverá ser suficientemente confortável para as 
vítimas e para os meios de socorro e sua escolha deverá ser condicionada por 
quatro critérios: 

- Segurança; 
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- Acessibilidade; 

- Conforto; 

- Proximidade. 

8.ab - POSTO MÉDICO AVANÇADO MÓVEL 

Este tipo de Posto Médico Avançado é montado a partir de módulos 

transportados ou rebocados por um ou vários veículos de socorro médico (carros 

dos bombeiros, Veículos de desencarceramento, etc.), que estão distribuídos e que 

a todo o momento podem ser mobilizados afim de se reunirem e formarem um 

Posto Médico Avançado. Em menos de dez minutos um veículo de socorro médico 

pode transformar-se num Posto Médico Avançado. Cada Posto Médico Avançado 

dispõe de sacos médicos que eventualmente podem ser transportados até as 

vítimas. As unidades Posto Médico Avançado modulares deverão ser ligeiras e 

adaptáveis, podendo funcionar autonomamente ou integradas noutras unidades 

modulares quando a magnitude da catástrofe o exige44. 

No mercado ou a operar existem diversos modelos de Posto Médico 

Avançado dos quais a título de exemplo podemos salientar: 

- Os Postos Médicos Avançados, usados em França pelos Sapadores 

-Bombeiros com as seguintes características42: 

a) 
o Rodhain 

o Ano: 1990 

o Comprimento 5,20 metros 

o Largura: 1,75 metros 

o Altura: 2,60 metros 

o Peso bruto: 2,6 toneladas 
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Tem o seguinte material: 

o 20 Macas 

o 1 Tenda 

o 1 Saco de entrada 

o 1 Grupo de electrogénio 

o 1 Bomba eléctrica a ar 

o Um saco material 

o Uma caixa de acessórios 

o Um tenda insuflável 4 portas 

o 2 Bombas de ar 

o 1 Tapa sol 

o 2 Projectores de halogéneo de 500w 

o Material médico 

o Malas farmacêuticas 

b) 
o Chassi fréjat 

o Equipamento SDIS 54; 

o Superfície disponível 135 m2; 

o Capacidade 20 litros; 

o Autonomia para 120 vítimas. 

c) 

O aeroporto de Genebra dispõe de um Posto Médico Avançado composto 

por três tendas de 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,5 metros de 

altura. As tendas são insufláveis e podem ser montadas em três minutos. 
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d) 
A Modulmed dispõe de um Posto Médico Avançado modular composto por 

quatro ou seis módulos, transportáveis por camião ou por via aérea, os quais 
podem ser montados numa hora conforme o esquema anexo e que unicamente 
necessitam de um terreno com a área de 30 X 15 metros para instalação. 
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9 - MATERIAL. LOGÍSTICA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

O Posto Médico Avançado não pode funcionar eficazmente se não estiver 

dotado de material sanitário e não sanitário adequado, por um lado, e por outro de 

um quadro logístico e de meios de comunicação que permitam a sua 

operacionalidade. A cadeia médica de socorro não pode realizar cabalmente as 

suas funções se não existir um apoio e uma organização eficaz do material. Esta 

organização pode basear-se em conceitos de logística e de táctica adaptados da 

terminologia militar e que convém definir. Assim, 

- O material não pode estar desordenado, mas antes acondicionado e 

classificado em função de determinados critérios que devem ter em conta as 

diferentes formas de tratamento
58

. 

- O material deve corresponder a certas exigências para que a sua utilização 

seja válida. Estas exigências devem ser não só quantitativas como qualitativas. 

Quanto às exigências qualitativas, o material a utilizar deve: 

■ Poder usar-se em todas as situações patológicas agudas, resultantes 

de catástrofes, já ocorridas ou susceptíveis de ocorrer; 

■ Permitir a continuação de cuidados menos urgentes durante um ou 

dois dias até chegada de mais reforços; 

■ Facilitar a organização da zona de trabalho das diferentes equipas 

envolvidas. 

Quanto às exigências quantitativas, ainda que, não exista um limite para a 

quantidade de material, pode-se estabelecer um limite superior e um limite inferior 

que vai depender de: 

■ Número aproximado de vítimas a tratar; 
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■ Gravidade inicial das lesões; 
■ Duração das operações; 
■ Existência de eventuais dificuldades de organização das evacuações; 
■ Número de equipas médicas que podem trabalhar simultaneamente; 
■ Da complexidade dos cuidados a prestar; 

Podem assim ser criados lotes de material idênticos destinados ao mesmo 
uso ou com material complementar entre si para actos ou cuidados específicos da 
mesma natureza, por exemplo lotes de material para imobilização, para ventilação 
artificial, e para entubação. 

Podem ainda ser criadas unidades funcionais de material que incluam vários 
lotes de material diferente que concorram para um conjunto de cuidados, por 
exemplo, lote material para perfusão, de insufladores manuais, e para aspiração. 

O material deve ainda ser dividido em duas categorias: material sanitário e 
material não sanitário. 

o O posto médico avançado pode ser dimensionado de acordo com o 
número de vítimas a socorrer. 

9.a - Material não sanitário 

Na primeira geração de Posto Médico Avançado o material não sanitário era 
embalado sem qualquer critério, facto que impedia, na hora da sua utilização uma 
adequada identificação e utilização do mesmo. 

Actualmente na última geração de Posto Médico Avançado o material não 
sanitário é constituindo pelo conjunto de material destinado a permitir ou a facilitar 
a organização e a execução de uma assistência médica. 
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Este material deve estar armazenado em caixas ou baús, suficientemente 
resistentes para suportarem qualquer manipulação brusca, de cor reflectora, com 
asas para transporte, com inscrições nítidas do peso, dimensões, natureza do 
conteúdo, e com uma relação completa de todo conteúdo no seu interior. 

Inclui numerosas unidades funcionais de material que se dividem em vários 
lotes: 

■ Unidade funcional de refúgio e protecção: 
1. Tendas de campanha de dimensões e estruturas variáveis, que 

podem ser substituídas por células sanitárias móveis; 
2. Toldos de protecção do solo; 
3. Material de calafetar; 
4. Iluminação colectiva; 

■ Unidade funcional de sinalização 
1. Tabuletas com identificação das diferentes áreas de trabalho; 
2. Indicativos sinalizadores das áreas de circulação e das áreas de 

trabalho; 
3. Rolos de fita sinalizadora; 
4. Sistemas de alta voz; 
5. Megafone individual. 

■ Unidade funcional administrativa e de identificação 
1. Mesa; 
2. Material diverso para registo: papel, lápis, cadernos, registo de 

entrada e saídas; 
3. Ficheiros para fichas de evacuação; 
4. Câmaras fotográficas instantâneas; 
5. Bolsas para roupa; 
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6. Bolsas para cadáveres. 

■ Unidade funcional de desinfecção 

1. Aparelho para desinfecção, depuração e esterilização da água; 

2. Reserva de água potável; 

3. Conjunto para esterilização a vapor; 

4. Gerador de água quente; 

5. Caixa isotérmica. 

■ Unidade funcional de protecção e equipamento individual 

1. Coletes identificativos; 

2. Material individual de protecção como aventais, óculos; 

3. Iluminação individual; 

9.b - Material sanitário 

É o conjunto de material clínico destinado a garantir a assistência e o 

transporte das vítimas antes da sua evacuação definitiva. 

Este material destina-se a ser utilizado no Posto Médico Avançado. 

O material deve estar acondicionado em caixas de tamanho variável mas 

cujo peso permita o seu transporte por uma ou duas pessoas durante curtas 

distâncias. Estas caixas devem ser resistentes, empilháveis e compartimentadas 

de tal forma que facilmente se separem os lotes para uma mais fácil utilização
58

. A 

sua cor deverá ser variável de acordo com utilização, (por exemplo azul para 

ventilação, vermelho para cardiovascular e medicamentos, verde para material 

diverso), com etiquetas legíveis que identifiquem conteúdo, o tamanho e o peso, e 

um inventário completo no seu interior
58

. 
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Inclui diversas unidades funcionais
58

. 

■ Unidade funcional de transporte e de instalação 

1. Macas; 

2. Porta macas. 

■ Unidade funcional de protecção térmica 

1. Mantas de lona; 

2. Mantas isotérmicas. 

■ Unidade funcional de material para imobilização 

1. Lote de imobilização geral com talas, marco para imobilização, 

maca de vácuo; 

2. Lote para imobilização da extremidade inferior que inclui talas 

rígidas, colete de extracção, plano duro, algodão, ligaduras de 

diferentes tamanhos; 

3. Lote para imobilização da extremidade superior que inclui talas, 

algodão, ligaduras de diferentes tamanhos; 

4. Lote para imobilização da coluna com colares cervicais de todos 

tamanhos. 

■ Unidade funcional de material para trauma 

1. Compressas grandes, médias e pequenas; 

2. Penso ocular; 

3. Lençóis esterilizados; 

4. Lençóis para queimados; 

5. Ligaduras de diferentes tamanhos; 

6. Compressas de diferentes tamanhos; 

7. Material de fixação, como por exemplo adesivo. 
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■ Unidade funcional para perfusão e injecção 

1. Cateteres de grande calibre (6F a 8F); 

2. Cateteres de diferentes calibres (14G a 26G); 

3. Cateter central de três vias; 

4. Sistemas de soros; 

5. Prolongadores; 

6. Torneiras para sistemas de soros; 

7. Bombas de perfusão; 

8. Dispositivo de suspensão; 

9. Seringas de diferentes tamanhos (2 ml a 20 ml); 

10. Agulhas (se, im, iv); 

11. Garrotes; 

12. Compressas estéreis; 

13. Adesivo; 

14. Fita para fixar; 

15. Campos estéreis; 

16. Agulha intra-óssea; 

17. Contentor de agulhas. 

■ Unidade funcional para assistência ventilatória 

1. Lote de material para oxigenioterapia, com máscaras de oxigénio 

tipo ventimask, máscaras de alta concentração e sonda nasal; 

2. Lote para ventilação manual, com insuflador manual, máscaras de 

diferentes tamanhos e tubos orofaríngeos (Guedel); 

3. Lote de material para ventilação automática, com ventilador de 

transporte, ramos de conexão ao doente e garrafa de oxigénio 

compatível com ventilador; 
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4. Lote para entubação, com laringoscópio com pilhas e pilhas 
suplentes, lâminas curvas e rectas de todos tamanhos, pinça de 
Maguill, mandril, seringas de 10ml, lidocaína a 1% e 2%, gel 
lubrificante, nastro, tubos de entubação com e sem cuff de todos 
os tamanhos (2 até 8); 

5. Lote de material para aspiração, com aspirador autónomo com 
bateria e sondas de aspiração (CH 14, CH 18); 

6. Lote de reserva, com tubos orotraqueais, sondas de 02 e sondas 
de aspiração; 

7. Garrafa de oxigénio. 

■ Unidade funcional com material cirúrgico e para drenagem diversa 
1. Lote para sutura e hémostase; 
2. Lote para amputação; 
3. Lote para drenagem gástrica, com sondas gástricas de duplo 

lúmen (CH14-CH18) e sacos de drenagem gástrica; 
4. Lote para traqueostomia, com compressas estéreis, campo estéril, 

seringas de plástico de 20ml, agulhas intra-musculares, bisturi, 
separadores de Farabeuf, pinça de Kocher, pinça de Laborde, 
cânula de traqueostomia com balão, pinça de dissecção dentada e 
fio de nylon com agulha recta; 

5. Lote para punção lavagem peritoneal, com cateter e mandril, 
seringas de 20ml, agulha intra-muscular, lidocaína a 2%, 
compressas estéreis, soro fisiológico 10OOml, tubos, fita adesiva e 
bisturi; 

6. Lote para drenagem torácica com dreno de Joly (CH24-CH32), 
válvula aspirativa, bolsa de colostomia, colector de urina, fio de 
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sutura, pinça para campos, bisturi, campos estéreis, luvas 
estéreis, lidocaína a 2%, tecido adesivo e conexão bicónica; 

7. Lote para drenagem vesical, com sonda de Foley (Ch10-CH18), 
ampolas de vaselina estéreis, saco colector de urina, água 
destilada, seringas de 10ml, campos estéreis e luvas estéreis; 

8. Lote para colheita de análises, com tubos de vidro secos, tubo 
para ionograma, tubos heparinizados, seringas de 20ml, agulhas 
intra-muscular, compressas estéreis, betadine, garrote venoso e 
ampolas de heparina. 

■ Unidade funcional de soluções para perfusão 
1. Cristalóides, com soro fisiológico e lactato de Ringuer; 
2. Colóides, com soluções tipo haemacell e amido; 
3. Soluções glicosiladas, com soro glicosado a 5%, 10% e 30%, 

ionosteril G; 
4. Soluções de bicarbonato a 1,4% e a 8,4%. 

■ Unidade funcional de medicamentos de primeiras linha 
1. Lote com analgésicos anti-inflamatórios; 
2. Analgésicos não inflamatórios; 
3. Analgésicos do tipo opióide; 
4. Anestésico local tipo lidocaína a 2%; 
5. Anestésicos gerais tipo ketamina, tiopental, propofol; 
6. Neurolépticos e sedativos como droperidol, cloropromazina, 

diazepan, midazolam; 
7. Sulfato de atropina; 
8. Isoprenalina; 
9. Adrenalina; 
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10. Corticóides; 

11. Insulina de acção rápida; 

12.Furosemida; 

13. Penicilina G; 

14. Cloreto de potássio; 

15. Bicarbonato a 8,4%; 

16.Anatoxina antitetânica; 

17. Cloreto de cálcio; 

18. Colírio anestésico; 

19.Aminofilina; 

20. Heparina; 

21.Salbutamol. 

■ Unidade funcional de monitorização cardíaca 

1. Monitor desfibrilhador autónomo com bateria; 

2.Electrocardiógrafo. 

A título exemplificativo, descreve-se o material necessário para socorrer 

quarenta vítimas, incluindo 15 em estado grave. Este tipo de socorro pressupõe 

equipamento importante mas indispensável para fazer face a este tipo de 

situações. O material indispensável será: 

o 4 Tendas insufláveis de 45 ml com aquecimento e iluminação; 

o 40 Macas que permitam acomodação confortável para vítimas; 

o 40 Suportes de macas; 

o 70 Telas para macas; 

o 30 Contentores sanitários para acondicionar todo o material médico; 

o Rampas de oxigenioterapia e para aspiração; 

o 5 Sacos médicos 
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o 5 Sacos para socorristas; 

2 Grupos de electrogénos. 

Material de secretariado e de logística. 

Medicamentos: 

Produto e apresentação Quantidade 

Adrenalina (1mg/1ml) 100 

Atrovent® aérosol (0,5mg / 2ml) 20 

Atropina (0,5mg / 1 ml) 50 

Dopamina (200mg / 5ml) 10 

Etomidato (20mg /10ml) 10 

Glicose 30% (20ml) 20 

Água para preparar injectáveis (1 Oml) 40 

Cloridato de cetamina (250mg/5ml) 25 

Pró-pacetamol (2g) 16 

Salbutamol (1mg/ml) 10 

Anatoxina anti-tetânica (20 U/ml) 10 

Diazepan (1 Omg / 2ml) 18 

Lidocaína spray 5% 5 

Lidocaína 2% (400mg/20ml) 5 

Morfina (10mg/ml) 20 
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Fluídos electrolíticos: 

Produto e apresentação Quantidade 

Bicarbonato sódio 8,4% (100ml) 5 

Soro fisiológico 0,9% (1000ml) 10 

Glicose 5% (1000ml) 10 

Colóides (500 ml) 20 

Lactato de Ringer (1000 ml) 25 

Material de perfusão: 

Produto e apresentação Quantidade 

Agulha 21 G 50 

Agulha 18 G 50 

Seringas 5 ml 25 

Seringas 10 ml 25 

Seringas 20 ml 25 

Abocath 22 G 10 

Abocath 20 G 10 

Abocath 18 G 30 

Abocath 16 G 25 

Butterfly 19 G 5 

Sistemas de perfusão três vias 50 

Opsite® 40 

Colector de agulhas 4 
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Ventilação: 

Produto e apresentação Quantidade 

Cânula de Guedel n°0 5 

Cânula de Guedel n°1 5 

Cânula de Guedel n°2 5 

Cânula de Guedel n°3 10 

Cânula de Guedel n°4 10 

Tubo orotraqueal 3 5 

Tubo orotraqueal 4 5 

Tubo orotraqueal 5 5 

Tubo orotraqueal 6 10 

Tubo orotraqueal 7 10 

Tubo orotraqueal 8 10 

Conjunto laringoscópia 2 

Aspirador 2 

Oxigenação: 

Produto e apresentação Quantidade 

Prolongadores O^ 2 

Mascaras O2 20 

Garrafas de O2 (15litros/3ma) 3 

Debitómetros 5 

Rampa de distribuição de O2 2 

48/157 



Posto Médico Avançado 

Sondas de aspiração: 

Produto e apresentação Quantidade 

Sonda aspiração traqueal 8 5 

Sonda aspiração traqueal 10 5 

Sonda aspiração traqueal 12 10 

Sonda aspiração traqueal 16 10 

Sonda naso - gástrica 14 10 

Sonda naso - gástrica 14 10 

Colector de urina 10 

Hémostase 

Produto e apresentação Quantidade 

Compressas pequenas estéreis 20 

Compressas grandes estéreis 20 

Compressas não esterilizadas 100 

9.c - Logística 

A logística é a arte de fornecer. Compreende assim, um conjunto de 
operações que permitem ás diferentes equipas da cadeia médica a actuar sobre o 
terreno, participar nas suas missões fundamentais nas melhores condições de 
trabalho. Esta função implica a gestão do material com o seu envio e distribuição, e 
a gestão dos meios humanos necessários a tais tarefas. A logística só pode 
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funcionar se tiver sido previamente prevista na concepção dos planos de 

emergência. 
Assim, a logística tem como missão o recenseamento e mobilização, em 

tempo real das pessoas necessárias para integrar as equipas de socorro, o 
fornecimento de todo material pedido, a previsão das necessidades em meios 
humanos hoteleiros para os doentes e a organização do alojamento eventual e 
alimentação do pessoal em funções durante a situação. 

Para cada Posto Médico Avançado deve por isso estar antecipadamente 
definido quem transporta, quem opera, quem monta, quem faz a manutenção, 
quem repõe os stocks, quem fornece a alimentação, quem fornece alojamento, etc. 

O número de pessoas adstritas à logística do Posto Médico Avançado deve 
ser limitado e escolhido com pertinência42. 

A escolha de equipamento e meios deve recair sobre aqueles que sejam 
ligeiros, automáticos, ergonómicos, rápidos, fáceis de montar e fiáveis. 

9d. - Meios de comunicação 

As comunicações são um dos pilares fundamentais para o bom 
funcionamento da emergência pré - hospitalar70. As transmissões permitem o 
contacto entre as pessoas numa mesma zona ou entre zonas diferentes, e são 
uma ferramenta imprescindível para pedir ajuda, comunicar um acontecimento, 
comparar informações, gerir recursos, dar instruções ou emitir dados 
diagnósticos51, etc. 

Os meios de comunicação a utilizar podem ser: 
- O telefone convencional fixo ou móvel que continua a ser o suporte basilar 

da cadeia de socorro, com a grande vantagem de permitir grande difusão, 
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confidencialidade, maior fiabilidade, ampla e progressiva versatilidade, transmissão 
de voz e dados, fácil utilização e custos reduzidos. Tem o inconveniente apresentar 
maior vulnerabilidade às catástrofes e altos custos de manutenção51. 

- Comunicações por meio de ondas electromagnéticas, que constituem o 
meio mais rápido, ágil, seguro e eficaz em situações de emergência. Tem a 
vantagem de não necessitarem de um suporte fixo e apresentarem baixo custo de 
exploração. Apresentam menor versatilidade, maior sofisticação na sua utilização, 
limitações geográficas importantes e baixa confidencialidade. 

- Comunicações via satélite, que permitiram o desenvolvimento 
intercontinental das comunicações. 

A tabela seguinte apresenta as vantagens e inconvenientes dos diferentes 
sistemas de comunicação46: 

Sistema Custo Confidencialidade Alcance Versatilidade 

Telefone Alto Alto Alto Progressiva 

Rádio VHF Baixo Baixo Baixa Alta 

Rádio HF Médio Baixa Alto Limitada 

Intelsat Muito alto Alta Alto Muito alto 

Cada serviço envolvido no socorro das vítimas tem um sistema interno de 
comunicações, o qual funciona normalmente na rotina diária. Perante uma situação 
de catástrofe a multiplicidade de participantes, a dispersão de efectivos e a 
distância são obstáculos constantes com os quais se deverá contar. A inexistência 
de meios de comunicação eficazes pode condicionar toda cadeia de socorro, com 
atrasos no envio das mensagens, e ausência de coordenação51. 

Os centros de coordenação e a utilização de tecnologias digitais permitiram 
colocar em funcionamento a possibilidade de integrar os diferentes meios de 
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comunicação. Assim, é possível a realização de chamadas selectivas, individuais, 

ou de grupo a partir de equipas móveis46. 

Em situações de emergência os equipamentos UH permitem alcançar 

grandes distâncias46. No entanto as condições climatéricas podem alterar a sua 

fiabilidade. O seu uso necessita de pessoal treinado e as frequências dependem 

das distâncias, da estação do ano, das condições meteorológicas, e da hora do 

dia. Os equipamentos VHF permitem comunicar a menor distância, uma vez que 

usam frequências mais altas, mas apresentam melhor qualidade, e fácil manuseio. 

Estas estações podem ser fixas, móveis, portáteis ou repetidores. 

Uma equipa de transmissões necessita de quatro elementos essenciais: um 

sistema de alimentação, um emissor, uma antena e um receptor para funcionar. 

A organização do sistema de comunicações em qualquer situação de 

emergência deve ter em conta as seguintes bases funcionais: rede primária de 

comunicações, rede secundária ou de controlo, e rede de inter conexão com o 

interior46. A instalação o sistema de transmissões por meio de radiotelefone deve 

ter em conta a distância, o tipo de comunicação pretendido (fixo - fixo, fixo - móvel, 

móvel - móvel), a geografia do terreno e o tipo de zona de actuação. 

O tipo de equipamentos a utilizar depende da rede. Assim na rede primária 

deve-se usar portáteis e móveis, na rede secundária fixos com antenas lineares, e 

na rede de inter conexão telefones, telex, e todos os meios de comunicação ao 

nosso alcance46. 
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10- COMPONENTE HUMANA DO POSTO MEDICO 
AVANÇADO 

0 Posto Médico Avançado é operado por profissionais especializados e 
treinados, devendo cada um estar perfeitamente consciente da missão por si a 
desempenhar. Temos assim que cada unidade de Posto Médico Avançado deve 
ser composta pelo menos, das seguintes categorias profissionais: 

Médicos 
Enfermeiros 
Assistentes sociais 
Psicólogos 
Socorristas 
Auxiliares administrativos 
Técnico de informática 
Intérprete 
Tanatologista 
Nutricionista 
Veterinário 
Farmacêutico 
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11 - ORGANIGRAMA INTERNO DO POSTO MÉDICO 

AVANÇADO 

Os profissionais acima referidos devem estar hierarquizados segundo o 

seguinte organigrama: 

OFICIAL 
RESERVA OFICIAL 

SEGURANÇA 

OFICIAL 
RESERVA OFICIAL 

SEGURANÇA 
COMANDO 

OFICIAL 
RESERVA OFICIAL 

SEGURANÇA 
COMANDO 

OFICIAL 
RESERVA OFICIAL 

SEGURANÇA 
COMANDO COMANDO 

OFICIAL 
RESGATE 

COMANDO 
OFICIAL OFICIAL 

RESGATE 

COMANDO 
OFICIAL OFICIAL 

RESGATE INFORMAÇÃO 

OFICIAL 
TRANSPORTE 

COORDENADOR 
DOCUMENTAÇÃO 

MEDICO 
COORDENADOR 
COMUNICAÇÕES 

COORDENADOR 
TRANSPORTE 

OFICIAL ZONA 
ATERRAGEM 

MÉDICO CHEFE 

MEDICO 
ÁREA 

EVACUAÇÃO 

MÉDICO AREA 
TRIAGEM 

MEDICO AREA 
TRATAMENTO 

FARMACÊUTICO 

VETERINÁRIO 
PSICÓLOGO 

TANATOLOGISTA 
ASSISTENTE 

SOCIAL 

MÉDICOS 
ENFERMEIROS 

AUXILIARES 
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A componente humana deverá estar devidamente hierarquizado e com 
funções bem definidas34. O Oficial é definido como o graduado não médico da 
respectiva área. 

O conteúdo funcional, respectivas missões e tarefas de cada um dos 
profissionais do Posto Médico Avançado são os seguintes: 

Comando* 

Missão - responsável pelo controlo e coordenação do pessoal e dos recursos 
disponíveis, para dar resposta ao acidente. 

Tarefas: 
S Assume o comando e informa o nome e título ao centro de comunicações; 
S Identifica possíveis situações de perigo; 
S lnteira-se da situação; 
S Estima o número aproximado de vítimas; 
/ Pede mais meios e equipamento de acordo com as necessidades; 
S Informa o hospital mais próximo; 
S Estabelece um posto de comando visível; 
S Inicia, mantém e controla as comunicações; 
S Assume funções inerentes à situação; 
s Assume e dirige os recursos; 
•S Procura recursos; 
S Desenvolve, examina e reavalia os planos de acção; 
•S Coordena com outras entidades envolvidas; 
S Controla e informa os meios de comunicação social; 
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Médico Chefe 

Missão - confirma que a supervisão e coordenação é assegurada à área de 
triagem, tratamento e transporte para todos os doentes; 

Tarefas: 
• Informa e fornece dados actualizados ao comando. Pode assumir funções 

de comando para gerir pequenos acidentes; 
s Encontra-se devidamente identificado; 
S Posiciona-se numa localização visível; 
/ Assume o comando médico; 
•S Comanda, dirige e assume todas as operações médicas; 
• Coordena todo pessoal agregado ao seu grupo; 
v Vigia o bem-estar de todo pessoal sob sua responsabilidade; 

Médico da área de triagem 

Missão - Identifica o tipo de vítimas e estabelece prioridades para tratamento e 

transporte. 

Tarefas: 
s Informa e actualiza dados ao posto de comando; 
s Encontra-se devidamente identificado; 
S Localiza-se numa posição visível entre o local do acidente e a área de 

tratamento; 
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S Se existir perigo iminente, assegura a remoção de todas as vítimas para fora 

da área antes de iniciar a triagem; 

S Estabelece o caminho de orientação, desde a área do acidente até à área 

de tratamento; 

S Dirige os doentes de acordo com as prioridades; 

S Organiza equipas de triagem; 

S Assegura a triagem contínua; 

S Coordena a transferência dos doentes; 

S Mantém comunicação constante com o médico - chefe. 

Médico da área de tratamento 

Missão - Fornece a avaliação, triagem e tratamento continuado, às vítimas que 

aguardam tratamento; 

Tarefas: 
S Fornece informações ao comando; 

S Encontra-se devidamente identificado; 

S Localiza-se numa posição visível; 

■s Estabelece a área de tratamento; 

■s Tria as vítimas constantemente. Inicialmente utiliza o START, mas aplica 

avaliação secundária mais detalhada assim que a triagem secundária é 

iniciada; 

s Coloca etiquetas de identificação, à medida que as vítimas são removidas 

para a área de tratamento; 
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s Determina os cuidados imediatos, urgentes ou tardios de acordo com as 

necessidades; 
S Determina a ordem de transferência dos doentes e o meio de transporte 

mais apropriado; 
S Mantém contacto constante com todos os líderes; 
/ Reavalia constantemente o estado das vítimas; 

Médico de Evacuações 

Missão - Coordenar o transporte de todos os doentes e manter registos 
relacionados com lesões registadas na ficha de triagem. 

Tarefa: 
/ Informar o comando; 
s Encontrar-se devidamente identificado; 
S Localizar-se numa posição visível; 
/ Se ainda não existe área de estacionamento, providenciá-la e assegurar que 

cada elemento se encontra junto da sua unidade; 
s Assegurar que a comunicação é estabelecida com o coordenador do 

hospital; 
s Fornecer registos de transporte para cada área de orientação dos doentes; 
v Arranjar transporte para doentes cuja área de tratamento decidiu transferir; 
s Utilizar os diferentes tipos de transporte, de acordo com a situação clínica 

dos doentes, e a capacidade da área de transporte; 
S Informar as equipas de transporte sobre o hospital de destino e quais os 

locais de reabastecimento; 
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s Relembrar as equipas que não necessitam de contactar locais de destino; 
/ Documentar o destino dos doentes e das unidades; 
s Nomear o responsável da área de aterragem de acordo com necessidades; 
S Manter comunicação contínua com a área de tratamento, a área de 

transporte e com o responsável médico. 

Médicos 

Missão - prestar cuidados médicos de triagem, estabilização e evacuação ás 
vítimas. 

Tarefas: 
S Informar o respectivo chefe da área de triagem, da área de tratamento, e da 

área de evacuação; 
S Encontrar-se devidamente identificado; 
S Certificar-se que nenhuma vítima é evacuada antes de estar devidamente 

estabilizada. 
S Elaborar fichas de triagem ou tratamento. 

Farmacêutico 

Missão - aconselha e acompanha a utilização médica de fármacos, colaborando 
na identificação dos agentes químicos e biológicos sugerindo os respectivos 
antídotos, vacinas e antibióticos31. 
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Tarefas: 
S Informa o comando; 
/ Faz o aconselhamento médico na utilização dos fármacos; 
/ Acompanha a utilização e a escolha dos fármacos; 
/ Colabora na identificação do agente químico ou biológico no caso de 

catástrofe química ou biológica estabelecendo o respectivo diagnóstico 

diferencial; 
S Indica os antídotos, antibióticos ou vacinas adequados aos agentes 

identificados. 

Enfermeiros 

Missão - colaborar na prestação de cuidados médicos fornecidos ás vítimas. 

Tarefas: 
S Auxiliar os médicos na prestação dos cuidados de enfermagem; 

* Estar devidamente identificado. 

Oficial de resgate 

Missão - assegura a segurança e remoção rápida de todas as vítimas, e o seu 
rápido encaminhamento para área de tratamento. 

Tarefas: 
S Informa o comando; 
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S Encontra-se devidamente identificado; 
S Localiza-se numa posição visível, com visão clara de todas as operações de 

resgate; 
S Coordena e supervisiona todo o processo de resgate; 
S Decide se a triagem pode ser realizada no local do acidente, ou se as 

vítimas devem ser removidas para área segura antes da triagem; 
S Localiza e retira vítimas, e encaminhando-as para a área de tratamento; 
S Determina a necessidade de apoio médico para vítimas cuja remoção será 

demorada e pede apoio médico adicional; 
s Garante a segurança, não só para a equipa mas também para as vítimas 

durante todo processo de resgate; 
s Pede os meios adicionais necessários ao resgate; 
S Fornece dados actualizados à equipa de triagem e à equipa médica; 

Oficial da segurança 

Missão - monitorizar, identificar riscos e situações de perigo, e desenvolver 
medidas de forma assegurar segurança de todo os envolvidos. 

Tarefa: 
S Relatar ao comandante; 
S Encontrar-se devidamente identificado; 
S Formar um anel de segurança á volta do acidente; 
•S Tomar providências imediatas para corrigir perigos ou parar situações ou 

práticas inseguras; 
S Notificar o comando e as operações de situações perigosas; 
S Observar a área de resgate e identificar: 
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o Práticas inseguras; 
o Uso de material de protecção; 
o Necessidade de equipas de desencarceramento; 
o Necessidade de pessoal rehabilitação 

/ Observar a integridade da estrutura; 
S Monitorizar o meio ambiente para tóxicos e avaliar os níveis a que estão 

expostos; 
s Avaliar lesões no pessoal envolvido e fornecer tratamento adequado; 

Oficial de Concentração e Reserva 

Missão - coordenar equipas de reserva, não só de pessoal como também de 
equipamento de reserva ou equipamento descartável, numa área afastada do local 
do incidente. 

Tarefas: 
S Informa o comando; 
S Encontra-se devidamente identificado; 
S Localiza-se numa posição visível; 
■/ Estabelece uma área de reserva em conjunto com o comando de acordo 

com as necessidades; 
S Fornece veículos, equipamento e recursos apropriados de acordo com as 

necessidades; 
S Actualiza equipamento existente na área de reserva; 
■S Coordena todo pessoal envolvido numa mesma equipa; 
•s Estabelece localização conjunta de equipamento; 
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S Controla e documenta todo material e equipamento que saiu da área; 
s Assegura que as áreas de acesso se encontram livres e desimpedidas; 
S Coordena segurança na área. 

Oficial de transporte 

Missão - assegurar correcta colocação dos doentes no meio de transporte definido 
e fornecer indicações à unidade de transporte. 

Tarefa: 
S Informar chefe de transporte; 
■s Encontrar-se devidamente identificado; 
S Certificar-se que doentes estão devidamente preparados para transporte, e 

é encaminhado para transporte seleccionado; 
S Informar os elementos da ambulância sobre direcção e se deve ou não 

regressar ao local; 
S Manter contacto constante com área de transporte; 
S Assegurar que todos doentes são transportados e têm todo informação 

disponível. 
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Oficial de informação 

MISSÃO - divulgar factos e tempos de ocorrência aos meios de comunicação 
social em relação à natureza da ocorrência, extensão do incidente, emergência 
médica, e tratamento das vítimas. 
Tarefas: 

S Informar o comando; 
s Encontrar-se devidamente identificado; 
s Contactar o comando para actualizações periódicas; 
S Desenvolver e adquirir informações exactas sobre incidente; 
S Estabelecer área para comunicação social distante da área do incidente; 
* Agir como meio de ligação para comunicação social, 

No desempenho das suas tarefas o oficial de informação deverá seguir as 

seguintes regras: 
O nome das vítimas nunca deverá ser revelado antes de informar os familiares. 
Os meios de comunicação social deverão ser informados de: 

S Hora acidente; 
S Tipo de acidente; 
S Extensão do acidente; 
/ Número de elementos de resgate envolvidos; 
S Esforços de resgate a ser decorrer; 
y Tipo de equipamento; 
S Número de vítimas resgatadas; 
s Natureza das lesões; 
S Hospitais de drenagem das vítimas. 
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O oficial de comunicações deverá ser o único a: 
S Preparar as conferências de imprensa em conjunto com comando; 
•s Ser o único elemento a contactar a imprensa; 
s Divulgar informações periodicamente; 
S Educar a imprensa sobre sistema de socorro; 
S Facilitar entrevistas, respostas breves e acções desenvolvidas. 

Oficial da zona de aterragem 

Missão - assumir responsabilidade pela coordenação e aterragem dos meios 
aéreos na zona de aterragem. 

Tarefas: 
s Informar área de transporte; 
s Recrutar pessoal e unidade de fogo para área; 
S Manter o contacto rádio com os meios aéreos; 
S Coordenar evacuação e transporte dos doentes. 

Coordenador da documentação de transporte 

Missão - guardar e assegurara documentação apropriada para transporte das 
vítimas e para as unidades de destino. 

Tarefas: 
S Informar transporte; 
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s Encontrar-se devidamente identificado; 

S Encontrar-se na zona de evacuação dos doentes; 

s Documentar informação transporte dos doentes na etiqueta e recolher 

informação; 

s Certificar-se que transporte e comunicação recebe de cada doente 

transportado informações sobre o destino do doente, a unidade que o 

transporta, número da etiqueta do doente, classificação dos doentes, 

qualquer informação que possa ser vital para doente; 

S Fornecer à comunicações/transporte toda informação. 

Coordenador médico das comunicações 

Missão - manter e coordenar as comunicações médicas no local do incidente 

entre área de transporte e o hospital de destino. 

Tarefas: 
S Informar transporte; 

S Encontrar-se devidamente identificado; 

s Estar próximo da área de transporte e de tratamento; 

s Estabelecer e manter uma ligação de comunicação com hospital de 

referência, deverá fornecer e actualizar as seguintes informações: 

o Tipo de incidente; 

o Número de vítimas; 

o Gravidade das lesões; 

S Coordenar a orientação dos doentes em conjunto com hospital de 

referência; 
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S Comunicar o estado clínico de cada doente ao hospital de referência; 
o Unidade de transporte; 
o Número de vítimas; 
o Hospital de destino; 
o Número da placa identificação; 
o Categoria de triagem, principais lesões e idade da vítima; 

S Assistir ao transporte fornecendo toda comunicação; 

Tanatologista 

Missão - estabelecer e manter morgue temporária para vitimas mortais. 

Tarefas: 
s Contactar a área de tratamento; 
v Encontrar-se devidamente identificado; 
S Certificar que nenhum corpo é removido antes da autorização. 
s Estabelecer uma área para morgue distante da área do incidente; 
•s Colaborar com forças segurança para assegurar que pessoal não autorizado 

entre no local; 
S Manter registos, identificar vítimas, local onde foram encontradas, e outros 

dados relevantes; 
S Certifica os óbitos. 
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Assistente social 

Missão - apoiar as vítimas que não necessitam de outros cuidados, de forma a 
promover a junção de famílias, do transporte e alojamento a todas que deles 
careçam. 

Tarefas: 
/ Contactar famílias; 
y Estar devidamente identificado; 
S Contactar centros de acolhimento e alojamento; 
•s Providenciar meios de transporte; 
s Informar o comando; 
/ Estabelecer uma área afastada do Posto Médico Avançado. 

Intérprete 

Missão - apoiar a comunicação entre vítimas e os elementos 

Tarefas: 
s Contactaras 
s Estar devidamente identificado; 
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Psicólogos 

Missão - prestar apoio psicológico ás vítimas e a todos estiveram em contacto o 
sinistro. 

Tarefas: 
•/ Prestar apoio psicológico; 
S Estar devidamente identificado; 
s Orientar as vítimas que necessitem da continuação do tratamento; 
s Elaborar registo; 
■S Informar o chefe da área de triagem e tratamento; 
S Estabelecer uma área próximo mas independente da área de triagem. 

Socorristas 

Missão - colaborar em tarefas não diferenciadas nas diferentes zonas. 

Tarefas: 
S Auxiliar no transporte e deslocação física das vítimas dentro do Posto 

Médico Avançado e para a área de evacuação; 
S Estar devidamente identificado; 
S Manusear equipamentos e materiais de forma a manter a organização e os 

stocks; 
s Promover quando necessário a comunicação na área do Posto Médico 

Avançado. 
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Oficial de Evacuações" 

Missão - mantém recursos humanos e de veículos para transporte entre áreas 

separadas, distante do local do acidente. 

Tarefas: 
s Informa comando; 

s Encontra-se devidamente identificado; 

S Estabelece área com reserva de ambulâncias em coordenação com 

comando; 

/ Localiza as ambulâncias afastadas do local do acidente numa área que 

deverá ser suficiente larga para dispor todos veículos necessários, com 

áreas de acesso livres e desimpedidas; 

/ Fornece os meios, veículos e equipamento necessário de acordo com 

pedidos; 

S Distribui todo pessoal pelos respectivos veículos; 

s Mantém e actualiza os meios e recursos disponíveis. 

Veterinário 

Missão - é o responsável pela recolha, acompanhamento, protecção, tratamento e 

destino dos animais encontrados na zona de catástrofe. 

Tarefas: 
•/ Informa e actualiza dados ao posto de comando; 
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S Identifica o tipo de espécies animais presentes na zona de catástrofe 
(animais de companhia, de tiro, selvagens, etc., etc.); 

S Organiza e coordena as equipas de recolha dos animais vivos e mortos; 
S Estabelece um local para acolhimento temporário, protecção e tratamento 

dos animais que dele necessitem; 
S Acompanha o tratamento dos animais; 
s Contacta pessoas e instituições para acolhimento definitivo dos animais 

vivos. 
•s Efectua o controle sanitário dos animais presentes no local da catástrofe e 

que possam entrar por qualquer meio na cadeia alimentar, podendo impor, 
conforme os casos, situações de abate ou de quarentena. 

Identificação do pessoal de socorro 

O bom visionamento da área de catástrofe e a imediata identificação do 
pessoal de socorro que actua no Posto Médico Avançado é essencial para o 
sucesso das operações. A zona de catástrofe é extremamente ruidosa. Torna-se 
necessário pois dotar todo o pessoal de coletes com cores e padrões que de forma 
específica permitam a sua identificação mesmo no escuro. Não será autorizado o 
acesso ao local de pessoas que não estejam directamente envolvidas na situação. 

Os critérios gerais para identificação são: 
> Identificar as diferentes identidades envolvidas; 
> Cores diferentes para os líderes e para as equipas; 
> Membros individuais com funções específicas devem ser identificados por 

bandas reflectoras legíveis a grande distância. Também é possível o uso de 
símbolos padronizados. 
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Desta forma os profissionais do Posto Médico Avançado podem envergar os 
seguintes modelos de coletes que deverão ser reconhecidos por todos e quaisquer 
profissionais do Posto Médico Avançado. 

Equipamento (frente) 

Comando Médico 

Chefe 

»«■ »«■ 

Médico-Chefe 

Triagem 

Médico-Chefe 

Tratamento 

Médico-Chefe 

Evacuações 

»«■ »«■ »«■ 

Médico-Coordenador 

Comunicações 

SM* 
Coordenador 

Documentação 
Psicólogo 
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Oficial 

Resgate 

»«■ 

Oficial 

Segurança 

Oficial 

Transporte 

»«■ 

Oficial 

Informação 

Oficial 

Reserva 

Oficial 

Aterragem 

»«■ 

Médico Enfermeiro Farmacêutico 

Assistente 

Social 
Intérprete Socorrista 
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V 
Veterinário 

V 
Tanatologista 

Equipamento (trás) 

Comando Médico-Chefe 

Médico-Chefe Médico-Chefe Médico-Chefe 

Triagem Tratamento Evacuações 

JWí" »«■ xxw-
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Médico-Coordenador 

Comunicações 

K-K-

Coordenador 

Documentação 
Psicólogo 

Oficial-Resgate 

HW-
Oficial Segurança Oficial Reserva 

Oficial Transporte 

»«■ 

Oficial Informação Oficial Aterragem 

»«■ 
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Assistente Social Intérprete 

Veterinário 
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12 - DISPOSIÇÃO INTERNA DO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

O Posto Médico Avançado deve obedecer a uma disposição interna que 

permita uma sequencial e ordenada circulação das vítimas e dos profissionais de 

saúde, sem atropelos e segundo sucessivas prioridades. 

Quanto à disposição interna do Posto Médico Avançado dois modelos são 

normalmente utilizados. O modelo em cruz e o modelo em losango42. 

O modelo em losango adapta-se melhor ás situações de catástrofe civil e 

tem a seguinte configuração: 

ZONA DE 
TRIAGEM 

URGÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

URGÊNCIAS 
RELATIVAS 

ZONA DE 
EVACUAÇÃO 
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O Posto Médico Avançado é assim composto por quatro espaços 

organizados, que obrigatoriamente estão interligados e entre si dispostos de uma 

forma sequencial segundo o seguinte esquema: 

MORGUE 

TRIAGEM TRATAMENTO EVACUAÇÃO 
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12.a - Descrição das várias áreas do Posto Médico 
Avançado 

1) Área de triagem 

Dependendo do número de médicos disponíveis, uma ou mais áreas de 

triagem devem ser criadas próximo ao local de catástrofe, mas sempre em local 

considerado seguro. Cada local de triagem, deverá dispor pelo menos de um 

médico. 

No caso de multi-vitimas, o médico terá de examinar várias vitimas em 

pouco tempo. O tempo disponível para cada vítima será restrito. Estipulou-se como 

regra 3 minutos para as vítimas deitadas e 1 minuto para as vítimas que estão de 

pé ou sentadas. 

Um esquema da organização e distribuição da área de triagem encontra-se 
representado abaixo: 

Equipa de 
socorristas 

Oficial da 
triagem 
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2) Área de tratamento 

A área de tratamento, disporá da maior parte do material do Posto Médico 

Avançado e necessita de um elevado nível de organização e coordenação. 

A área de tratamento deverá estar distribuída e organizada segundo 

seguinte esquema: 

CD 
^ K f \ 

Farmacêutico Médico 
chefe 

oficial Equipa de 
socorristas 

3) Tratamento das Urgências Absolutas 

Esta área é utilizada para situações de perigo de vida iminente, e para 

estabilização das vítimas de forma a serem transportáveis. Dispõe de equipamento 

adequado e um ou vários médicos com formação adequada à realização das 

manobras básicas necessárias para estabilizar estas vítimas15. 
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4) Tratamento das Urgências Relativas 

Para esta área serão orientadas todas as vitimas que estão em condições 

de aguardar pelo tratamento. É o caso dos feridos ligeiros para os quais a 

sobrevivência não depende de uma intervenção médica imediata. Nesta área, deve 

estar um médico que orienta os actos médicos, e com a capacidade de reavaliação 

das vítimas afim de identificar qualquer alteração do seu estado clínico e eventual 

orientação para a área das urgências absolutas, sempre que necessário. 

5) Área de evacuação 

Todos os doentes oriundos da área de triagem, da área de tratamento 

emergente ou da área de "espera", serão orientados para a área de transporte afim 

de serem evacuados para o local de tratamento definitivo. Desde que esteja 

disponível, um médico deverá estar na área de transporte, afim de decidir a ordem 

de transporte de acordo com critérios de urgência clínica. 

A área de evacuação deverá possuir: 

> Local para estacionamento de ambulâncias 

> Local para aterragem ou descolagem de helicópteros 

> Local para colocação das vítimas no interior das ambulâncias 

o Esta área deverá ser de fácil acesso para as ambulâncias por forma a 

evitar que estas realizem manobras. Pode ser necessário a presença de 

agentes de autoridade para orientar o trânsito. 

Objectivos ao planear a área de evacuação: 

> Limitar e organizar a área para aterragem do helicóptero, a área para 

estacionamento das ambulâncias e a área de evacuação; 
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> Liderar e orientar esta área 

> Assegurar as condições de segurança para que a aterragem e descolagem 

do helicóptero ocorra em segurança 

> Orientar as ambulâncias e os helicópteros para os hospitais de destino 

> Manter contacto com responsável das áreas de tratamento se existem 

dúvidas quanto à orientação das vítimas 

> Manter registos das vitimas transportados e do local de destino 

> Se necessário, pedir ajuda da polícia para que todas as fases do transporte 

ocorram em condições segurança 

O modelo esquemático da área de evacuações é o seguinte: 

Equipa de 
socorristas 

Parque 
evacuações 

Médico-Chefe 
evacuações 

Chefe-
evacuações 
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6) Outras áreas 

Podem ainda ser criadas áreas anexas ao Posto Médico propriamente dito, 

como é o caso da morgue, da célula de apoio psicológico e da zona para o 

assistente social. 

Obviamente que na morgue serão depositados os mortos, nas restantes 

zonas serão acolhidos: 

> Feridos ligeiros; 

> Vítimas que terão de esperar que sejam evacuadas todas as vítimas com 

hipóteses de sobrevivência; 

> Vítimas que apesar de não apresentarem ferimentos, estiveram expostas ao 

"stress" da catástrofe. 

Estas áreas articulam-se no Posto Médico Avançado da forma 

esquematizada na página seguinte: 
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Médico chefe 
doPMA 

Identificação 
Judiciária 

MORGUE 

Parque 
evacuação 
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13 - PROCEDIMENTOS NO POSTO MÉDICO AVANÇADO 

13.a- A TRIAGEM 

"Triage in a disaster is neither perfect nor democratic" 

Robert Deriet, M D 

Esta frase traduz a perspectiva colectivista actual da triagem em Medicina 

de Catástrofe. De facto os democráticos direitos individuais de cada pessoa, 

cedem em situação de catástrofe, face ao interesse da colectividade. 

Triagem é uma palavra de origem francesa, que significa eleger ou 

classificar, tendo sido universalmente adoptada para incidentes dos quais resulta 

um elevado número de vítimas21. 

A triagem médica desenvolveu-se a partir da necessidade de priorizar os 

cuidados médicos prestados aos soldados no campo de batalha. O conceito de 

estabelecer prioridades nas vítimas e prestar cuidados imediatos aos doentes mais 

graves, foi posto em prática inicialmente nos primórdios do século XIX. Depois ao 

longo do século XX este conceito foi praticado e desenvolvido pelos exércitos de 

todo o mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial a melhoria do "outcome" de 

alguns feridos, após aplicação da triagem, permitiu creditar esta técnica. Assim, a 

triagem é uma das primeiras aplicações dos cuidados médicos. 

A triagem, nos departamentos de emergência., ocorreu esporadicamente no 

início do século XX em hospitais urbanos com elevada afluência de doentes. No 

entanto, não foi amplamente aplicada até meados do século XX, altura em que 

surgiram departamentos organizados21. 
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Há pois que distinguir triagem em meio militar, da triagem em meio civil, que 
é aquela que propriamente diz respeito a este trabalho18,46. De facto, a triagem 
militar tem como objectivos recuperar o mais precocemente possível os feridos 
recuperáveis para fazê-los voltarem à frente de batalha11, identificando-se assim as 
patologias mais susceptíveis de sobrevivência, método que em ultima análise pode 
implicar mesmo a eutanásia. Recorde-se que por exemplo na Idade Média existia 
na Europa um pequeno punhal denominado "misericórdia" com uma lâmina 
raramente superior a quatro polegadas, usado para matar os feridos graves em 
campo de batalha, sendo o golpe de misericórdia dado na jugular do ferido. E ainda 
que Napoleão, na campanha do Egipto, mandou matar piedosamente por ópio 
todos nos soldados contaminados pela Peste Negra para que esta não atingisse os 

demais. 
Mas voltando aquilo que verdadeiramente nos interessa convirá dizer que a 

triagem, é uma avaliação clínica rápida, que permite determinar o tempo e 
sequência segundo a qual doentes devem ser avaliados, a rapidez do transporte e 
o local de drenagem21. 

A triagem, é um processo dinâmico que ocorre a vários níveis no sistema, 
visa rapidamente distinguir os doentes com lesões críticas de entre todas as 
vítimas21. Tradicionalmente, o sistema de triagem tenta colocar as vítimas em 
categorias70, que permitem estabelecer prioridades de tratamento e transporte. A 
triagem não tem especificidade nem sensibilidade, no entanto melhora o resultado 
final. 

A triagem visa também a organização das vítimas em grupos homogéneos. 
Assim, a triagem consiste na classificação rápida dos feridos, segundo a 

gravidade das suas lesões e a probabilidade de sobrevivência, se receberem os 
cuidados médicos adequados rapidamente. A triagem é o único meio que pode 
proporcionar um benefício máximo ao maior número possível de vítimas, numa 
situação de catástrofe21. 
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Para que seja eficaz a triagem deverá cumprir uma série de regras, isto é: 
s Rápido, para não atrasar o socorro ás vítimas que aguarda avaliação. De 

forma geral considera-se razoável despender trinta segundos para 
classificar uma vítima como morta, um minuto para a classificar como ferido 
ligeiro, e três minutos para o ferido grave. 

s Deve ser precisa e segura, pois todo o erro inicial pode ser fatal para uma 
urgência, pois nem sempre é possível a reavaliação. 

Para efectuar uma triagem eficaz, torna-se necessário que a pessoa 
responsável pela mesma, tenha muita experiência em emergências médicas e 
traumatologia

53
. 

Não existe um sistema de triagem perfeito. Como também não existe um 
critério ideal de triagem, variando de um sistema para outro e na dependência de 
diversos factores, como a magnitude, a área de abrangência do desastre, o tipo de 
desastre e a qualificação das equipas e equipamentos. 

A triagem é específica de acordo com a sua finalidade, são exemplos: 
S Triagem para iniciar socorro no local; 
•s Triagem para colocar as vítimas em zonas específicas dentro da área do 

desastre; 
S Triagem para o transporte da zona de desastre para o atendimento 

hospitalar; 
■s Triagem para transporte intra-hospitalar. 

No local da catástrofe, a triagem deve ser considerada um processo 
contínuo, ou seja, deve ser repetida constantemente para cada vítima, mesmo para 
as vítimas que receberam socorro inicial, ou para as que foram consideradas de 
baixa prioridade, pois a sua situação clínica pode alterar-se. 
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Um dos métodos de triagem mais utilizados é o START - Simple Triage And 
Rapid Treatment - o qual identifica as vítimas por fitas coloridas, etiquetas ou 
cartões de triagem. 

O plano START foi desenvolvido pelo Hogar Hospital e Newport Beach 

Department, Califórnia38. 
O plano é baseado em três observações - Respiração, Circulação, Estado 

Mental -. 
O plano START é um sistema que rápida e cuidadosamente categoriza as 

vítimas em grupos de tratamento. O plano é simples de apreender e simples de 
fixar. 

A equipa de triagem deve avaliar e colocar as vítimas, numa das quatro 

categorias: 

Preto - sem ventilação mesmo após a tentativa de permeabilizar as 

vias aéreas. 
Vermelho - ventilação após permeabilização da via aérea, 

frequência respiratória superior a 30 ciclos por minuto. Atraso do preenchimento 
capilar (superior a 2 segundos). Incapacidade para cumprir ordens. 

Amarelo - qualquer vitima que não é categorizada na categoria 

vermelha ou verde. 
Verde - separado do grupo inicial no local de triagem, também é 

conhecido como a categoria dos "feridos andantes". Estas vítimas devem ser 
orientadas para uma área de segurança. E podem ser usadas para colaborar no 
controlo de hemorragias e assistir na permeabilização da via aérea das vítimas 
categorizadas na cor vermelho. 
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Durante a triagem existem erros a evitar, nomeadamente: 
■ Nenhuma vítima deve ser evacuada antes que esteja 

devidamente identificada, excepto se existir um risco potencial para o seu bem-

estar, como por exemplo, derrocada iminente, explosão, incêndio, etc; 
■ Nunca atrasar a evacuação de uma vítima já classificada e 

estabilizada, com o pretexto, de realizar um tratamento mais completo; 
■ A evacuação realizar-se-á sempre em sentido jusante do Posto 

Médico Avançado, isto é, uma vez abandonado um determinado escalão sanitário 
a vítima deve chegar ao destino para onde foi orientada sem regressar à posição 
de origem. 

■ A triagem deve realizar-se em cada ponto da cadeia de 
socorro, isto é, na área de resgate, na área de socorro (Posto Médico Avançado e 
na área de evacuação), e nos hospitais de destino. 

Esquematicamente a triagem segue as seguintes fases: 
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Avaliar est. 
neurológico 

I 
Cumpre 
ordens 

T 

Posicionar 
via aérea 



Posto Médico Avançado 

13.b - PROCEDIMENTOS MÉDICOS PROPRIAMENTE DITOS 

No local da catástrofe 

O médico emergencista não deve deslocar-se directamente para a área de 
salvamento a não ser que, exista um número suficiente de médicos disponíveis, 
sendo as chamadas equipas de triagem móveis, (que serão constituídas por um 
médico, um enfermeiro e um operador de rádio), que irão realizar uma avaliação 
geral e estabelecer prioridades. 

No entanto, os médicos podem ter de ser integrados nas equipas de 
resgate, constituídas por socorristas ou bombeiros com conhecimentos de 
primeiros socorros, quando as funções vitais estão de tal forma ameaçadas, que 
apenas uma atitude médica imediata, pode evitar que a vitima morra, ou quando é 
necessário um acto médico imediato, para permitir a hipótese de evacuação ou 
salvamento (por exemplo membro encarcerado a necessitar de amputação). 

Idealmente, um Posto Médico Avançado deve tratar três urgências absolutas 
por equipa de reanimação e dez urgências relativas por médico / hora. 

Os actos a serem executados pelos médicos, estão dependentes das áreas 
onde o médico se encontra e do estado clínico da vítima. Assim, o médico tem de 
intervir nas diferentes áreas do Posto Médico Avançado e pode inclusive ter 
necessidade de se deslocar ao local da catástrofe. 
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Área de triagem 

Os procedimentos médicos a serem executados na área de triagem visam a 

classificação das vítimas para tratamento e orientação. Devem ser executados por 

um médico experiente e com em elevado grau de conhecimentos na área de 

emergência64. 

A triagem de cada vítima não deve exceder os 60 segundos / vítima, e deve 

avaliar de forma consecutiva os seguintes parâmetros38'64: 

RESPIRAÇÃO: 

> Frequência respiratória e respectiva adequação. 

> Se vítima não respira, pesquisar corpos estranhos na via aérea e retirar 

dentaduras. 

> Reposicionar a cabeça com controlo cervical, caso não atrase outros 

procedimentos: 

> Se vítima continua sem ventilar categorizar com etiqueta preta. 

> Sea frequência respiratória da vítima for superior a 30cpm, categorizar com 

etiqueta vermelha; 

> Se frequência respiratória for inferior a 30cpm e ainda não estiver 

categorizada deve avaliar-se a perfusão. 

PERFUSÃO 

> O melhor método de avaliação da perfusão é o tempo de preenchimento 

capilar. 
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> Deve Pressionar-se o leito ungueal ou os lábios e libertar. A coloração 

deverá retornar em dois segundos. 

> Sea coloração demorar mais de dois segundos, a vítima apresenta sinais 

de má perfusão e deverá ser categorizada com etiqueta vermelha. 

> Se a coloração voltar em dois segundos a vítima não deve ser categorizada, 

até avaliação do estado neurológico. 

> Se não for possível avaliar o preenchimento capilar, deve avaliar-se ou 

palpar o pulso radial. Geralmente quando não se palpa pulso radial, a 

pressão sistólica é inferior a 80 mmHg. As técnicas de controlo da 

hemorragia devem ser incorporadas nesta altura. Deve controlar-se as 

hemorragias abundantes com compressão directa e elevar as extremidades 

inferiores. 

> Pode usar-se os "feridos andantes" para controlar as hemorragias. 

ESTADO NEUROLÓGICO 

> A avaliação do estado neurológico é aplicada nas vítimas cuja respiração e 

perfusão são adequadas. Para avaliar estado neurológico, deve pedir-se à 

vítima para cumprir ordem simples. 

> Sea vítima não cumpre ordens simples deve ser categorizada com etiqueta 

vermelha. 

> Se a vítima cumpre ordens simples deve categorizar-se com etiqueta 

amarela. 

Esquematicamente, podemos representar os passos da triagem, da seguinte 

forma34: 
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MÉTODO RÁPIDO DE CLASSIFICAÇÃO EM CATÁSTROFE 

Caminha? ► SIM ► 

i 
NÃO 

Respira? + NÃO 

\ ^ Permeajbilização ► Não ► 

SIM 

normal 

I 
Circulação?-

Pulso? 

Normal 

Consciência? 

ANORMAL 

Dificuldade 

Taquipneia 

Ruidosa 

ANORMAL 
Débil e fraco 
Pele fria e 
pálida 
Preenchimento 
Cap. < 2seg 
Hemorragia 

NAO 

■> Anormal 

PLS/GUEDEL * 

VERDE 

Normal 
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Após a triagem, os doentes são encaminhados para a área de tratamento, 
que poderá ser a área de urgências absolutas, a das urgências relativas, ou a de 
apoio psicológico, dependendo da classificação. 

Estas áreas são contíguas e o transporte pode ser realizado em macas, por 
socorristas, ou a pé quando o doente deambula. 

Área de tratamento 

Nesta área os procedimentos médicos a realizar, serão a estabilização das 
urgências absolutas e a realização de pequenos actos médicos (urgências 
relativas). 

No que concerne às urgências absolutas realizam-se actos considerados 
fundamentais para sobrevivência das vítimas, a saber22,23: 

> Correcção das alterações respiratórias 
o Oxigénio 
o Intubação 
o Traqueostomia de emergência 
o Ventilação mecânica 
o Tubo de drenagem de hemo / pneumotórax 

> Correcções das alterações circulatórias 
o Hémostase 
o Fluídos de substituição 

> Analgesia / anestesia 
> Administração de medicamentos 
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> Tratamento de vítimas queimadas 

o Quando vítimas não podem ser evacuadas rapidamente deve reunir 

condições para realizar: 

■ Desbridamento 

■ Amputações de emergência 

No que concerne à área de urgências relativasos procedimentos a realizar 

serão pequenos actos médicos como por exemplo
22

'
23

: 

> Colocação de ligaduras; 

> Colocação de material de fixação; 

> Administração de medicação para controlo da dor; 

> Administração de fluídos para tratamento choque; 

> Administração material para administração de oxigénio; 

> Realização de suporte avançado de vida para qualquer emergência súbita. 

Triagem de transporte (urgência, tipo de hospital) 

Este transporte requer uma regulação dos meios de evacuação os quais 

devem estar sob orientação de um responsável, possuidor de um perfeito 

conhecimento das possibilidades de evacuação, e das possibilidades da área de 

evacuação e da necessidade de pessoal médico, quando o transporte tem de ser 

medicalizado. 

Deve ter em linha de conta múltiplos imperativos: 

■ Necessidade de evacuar com rapidez as vítimas mais graves; 

■ Oportunidade de evacuação rápida dos feridos ligeiros que 

sobrecarregam a estrutura; 

96/157 



Posto Médico Avançado 

Transporte 

O transporte constitui a última etapa dos cuidados pré - hospitalares. Estas 
evacuações constituem os transportes primários e podem ser transportes 
medicalizados ou não. 

O transporte das vítimas poderá ser efectuado por via terrestre ou via aérea. 
Por via terrestre, deve ser realizado em ambulâncias medicalizadas com 

acompanhamento por bombeiros com conhecimento em primeiros socorros, ou 
acompanhamento por médico e enfermeiro, dependendo este acompanhamento da 
situação clínica do doente. 

A evacuação por via terrestre, deve estar dependente, de ordem superior, 
da existência de preparação técnica e médica e de acordo com o plano de 
execução elaborado. Tais regras visam evitar uma evacuação selvagem, muitas 
vezes favorecida pela abundância de meios disponíveis, principalmente 
ambulâncias, e pela rapidez com que colocam as vítimas nesses meios. 

A decisão de transporte está dependente do número e estado clínico das 
vítimas, do número de ambulâncias e equipas médicas disponíveis, das 
disponibilidades hospitalares e da distância a ser percorrida entre local do acidente 
e o hospital. 

O plano de evacuação, deve ainda prever o lugar de cada vítima em cada 
tipo de veículo, o tipo de veículo para cada vítima, a presença de equipas médicas 
em alguns transportes e o material necessário para a continuidade dos cuidados a 
prestar. 

■ ■ ■ ■ . ■. 

XXXX7T 

A evacuação por via aérea tem a vantagem de ser mais rápida e estável, no 
entanto apresenta algumas contra-indicações absolutas ou relativas. 

Contra-indicações para evacuação por via aérea: 
Absolutas: 
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a) Paragem cárdio-respiratória com menos de 48 horas de evolução ou 

com ritmo instável;. 
b) Choque hipovolémico, cardiogénico ou séptico descompensado; 
c) Pneumotórax ou hemotórax não drenado; 
d) Hipertensão endocraneana grave sem tratamento; 
e) Doença por descompressão; 
f) Gravidez com sofrimento fetal agudo; 
g) Prognóstico fatal precoce. 

Relativas: 
a) Insuficiência respiratória aguda não tratada; 
b) Drenagem pleural retirada á menos de três dias; 
c) Cirurgia intestinal com menos de dez dias de evolução ou com 

cirurgia ocular recente; 
d) TCE com Glasgow menor ou igual a 8 não entubado; 
e) Anemias moderadas ou severas não tratadas; 
f) Fracturas mandibulares complicadas, não entubadas; 
g) Instabilidade hemodinâmica refractária a medidas habituais. 

APOIO PSICOLÓGICO 

Perante uma situação de catástrofe surgem normalmente três tipos de 

distúrbios psicológicos: 
- Sideração; 
- Angústia em diversos graus; 
- Destruturação da consciência com estados oníricos ou de confusão; 
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Compete aos psicólogos, estimular a vítima a um discurso inaugural 
catártico sobre o evento no sentido de os ajudar a dominar a situação30. É 
necessário informar as vítimas naturalmente exaustas, transmitindo-lhes 
segurança, e reduzindo-lhes o imaginário8. Os antecedentes são apenas previstos. 
Todos os sobreviventes devem receber uma declaração que clarifique os vários 
sintomas psiquiátricos que podem sentir, especificando as possibilidades de 
monitorização, e os que estão disponíveis e aos quais devem recorrer30. 

Deve dar-se especial atenção ás crianças, discutindo-se com elas as 
circunstâncias da catástrofe que em todos provocou o medo30. A maneira como a 
criança vê e interpreta a reacção de seus pais é muito importante. Deve ser-lhes 
transmitido que a comunidade está preparada para fazer face à situação. 

13.C - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Os secretariados de entrada e de saída, são pontos-chave para o bom 
funcionamento da recolha e transmissão de informações. Deve estar dotado de 
material e de meios humanos necessários. À entrada do Posto Médico Avançado 
será distribuída a ficha médica e documentos administrativos que permitem 
numerar, identificar, descrever, triar e orientar todas as vítimas. Também serão 
recolhidos dados de cada paciente para preenchimento de uma ficha colectiva de 
triagem. 

É fundamental que todas as vítimas passem pelo Posto Médico Avançado, 
sendo necessário uma luta colectiva contra as evacuações selvagens. 

Na admissão elaborada uma lista de vítimas que será posteriormente 
transmitida ao médico chefe e ao comando. 

A triagem e a categorização são realizadas de imediato, após passagem 
pelo secretariado, tarefas realizadas pelo médico chefe do Posto Médico 
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Avançado. Esta triagem tem o objectivo de categorizar as vítimas afim de as 

orientar para determinado sector de tratamento. 

Os sectores de tratamento são adaptados ao fluxo de vítimas e ao tipo de 

patologia dominante. 

Após a prestação dos primeiros cuidados, e após estabilização para 

evacuação, as vítimas são orientadas para a estrutura de evacuação, onde o 

médico chefe em conjunto com o Centro de Orientação dos Doentes Urgentes tem 

a responsabilidade de orientar e evacuar todas as vítimas, de acordo com os meios 

disponíveis. A saída é novamente controlada por um secretariado. 

ETIQUETAS DE TRIAGEM 

As etiquetas são preenchidas durante o transporte ou na área de chegada 

se houver tempo
17

. 

O preenchimento correcto das etiquetas deve incluir
17

: 

■S Hora da triagem; 

S Data; 

V Nome da vítima quando esta está consciente; 

s Morada da vítima se possível; 

s Outras informações relevantes relativas aos antecedentes patológicos se 

possível (patologia prévia, hábitos medicamentosos, etc.); 

•s Identificação de quem preencheu a etiqueta; 

■S No reverso da etiqueta identificar as lesões encontradas; 

s Anotar os sinais vitais e a hora correspondente; 

•s Anotar os fluidos e fármacos administrados; 

s Fixar eficazmente a etiqueta ao corpo de forma a que seja bem visível. 
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Nas etiquetas, os cantos direito e esquerdo, são picotados para poderem ser 
retirados na área de tratamento e na ambulância respectivamente. O médico que 
fez a triagem deve assinar os dois cantos17. 

Os cantos devem ser entregues aos responsáveis de cada área. 

Logo que a vítima chega ao local de triagem, deverá ser identificada e 
registada, através de um método considerado ajustado, como é o caso do Casualty 
Handling System (CHSTM)36, ou de registos informáticos. 

O registo das vítimas deverá ser assegurado por um administrativo que o 
mantém permanentemente actualizado e em condições de a qualquer momento, 
estar apto a contabilizar as vítimas36. 

Um outro administrativo na área de evacuação irá realizar o registo das 
vítimas evacuadas e o local do respectivo destino. 

O administrativo da triagem disporá da lista cujo modelo a seguir se 
documenta sob título - Lista de Admissões do Posto Médico Avançado - . 

O administrativo da área de evacuação disporá das listas - lista de vitimas 
evacuadas; - total cumulativo das evacuações do Posto Médico Avançado -
segundo modelo também a seguir documentado 

O responsável pelo Posto Médico Avançado deve recolher os resultados 
acumulados nas fichas respectivas de admissões e evacuações conforme as fichas 
a seguir elaboradas. 
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POSTO MEDICO AVANÇADO 

Admissões do PMA 

DATA: / / 

HORÁRIO ADMISSÕES 
Horário da intervenção TOTAL UA UR AP 

Movimento semi-horário das h 

Total acumulado as 

Movimento semi-horário das 

Total acumulado as h 

Movimento semi-horário das h 

Total acumulado as h 

Movimento semi-horário das h. 

Total acumulado as h 

Movimento semi-horário das h a h 

Total acumulado as h 

Movimento semi-horário das h a h 

Total acumulado as 

Movimento semi-horário das h a h 

Total acumulado as h 

Movimento semi-horário das h a h 

Total acumulado as h 
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POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Lista de Vitimas Evacuadas 

IDENTIFICAÇÃO EVACUAÇÃO 

N° NOME Nat. Sexo N°Ficha Cor Destino 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ADMINISTRATIVO DA ÁREA DE EVACUAÇÃO 
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POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Evacuações do PMA 

DATA: __ / / 

HORÁRIO EVACUAÇÕES 

Horário da intervenção UA UR AP TOTAL 

Movimento semi-horário das h a h  Movimento semi-horário das h a h  

Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  IÎÊÉ 
Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  Movimento semi-horário das h a h  

Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  

Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  H 
Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  

Total acumulado as h  

Movimento semi-horário das h a h  

Total acumulado as h  

ADMINISTRATIVO DA ÁREA DE EVACUAÇÃO 

■® 
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POSTO MÉDICO AVANÇADO 

Totais Acumulados PMA 
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POSTO MÉDICO AVANÇADO 

RECENSEAMENTO MEIOS 

Identificação 
veículo 

Localização Origem Recursos Médico 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 
Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 
Outros 

Cardio Resp Aspir Monit 

Outros 

MÉDICO CHEFE ZONA EVACUAÇÕES 
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A identificação das vítimas foi facilitada pela criação do Casualty Handling 
System (CHSTM), que consiste num conjunto de bolsas resistentes à água, 
impressos a laranja e preto com plástico não poluente, com banda elástica para 
fixação ao doente, dotadas de elementos de identificação e que tem como 
objectivo apoiar uma forma organizada de avaliar, tratar, transportar e internar 
doentes em caso de catástrofes

36
. 

Cada bolsa contém: 
■ Registo do tratamento (azul); 
■ Registo de identificação (cor-de-rosa); 
■ Cinco reflectores autocolantes amarelos com bordos pretos para 

identificação de vítimas contaminadas; 
■ 30 Rótulos auto-adesivos numerados; 
■ Duas cópias, uma para as autoridades na área da catástrofe e outra 

para hospital de destino. 

Como tal este sistema permite registar a vítima de uma forma simples e 
fácil, fornecendo a melhor informação possível o mais precocemente possível, 
sobre atitudes médicas e organizacionais adoptadas. 

O sistema deverá
36

: 
■ Ser resistente contra estragos e sujidade; 
■ Á prova de água, com escrita resistente á agua; 
■ Registos de informação e de documentação no mais curto 

espaço de tempo; 
■ Possibilidade de registos individuais sem usar dados pessoais; 

Fácil de transportar não só na área da catástrofe, como durante transporte e 
na área de tratamento

36
. 

Convém porém reiterar que os requerimentos administrativos não devem 
atrasar o resgate, tratamento ou transporte. 
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Este tipo de sistema permite identificar rápida e precocemente um elevado 

número de vítimas. 
Todos os elementos da bolsa têm o mesmo número, que é único irrepetível. 

***** 

Recentemente um sistema informático84 desenvolvido pela C@ OS™ 
permite uma rápida e eficaz identificação das vítimas. Usa um grupo de 
computadores portáteis, com impressoras autónomas, associados por 
comunicação Hertziana ou por cabo, e com autonomia de três horas. 

Este sistema, é caracterizado pela simplicidade e rapidez de aplicação e 
uso, com assistência para o uso através de listagens de diagnósticos, destinos ou 
meios de transporte. Permite ainda a impressão em tempo real de listagens de 
estatística de toda acção76. 

A fiabilidade deste sistema reflecte-se no respeito pela ordem da cadeia de 
entradas e saídas, pelo controlo das faltas e pela total segurança dos dados. 

Apresenta uma configuração optimizada, podendo funcionar como sistema 
computorizado que trabalha a partir de um único PC associado a uma impressora, 
mas pode tornar-se perfeitamente optimizado a partir de três PC e três 
impressoras. 

Os módulos do sistema permitem a sua adaptação a qualquer tipo de 
catástrofe obter completa exploração dos dados estatísticos ou epidemiológicos. 

Este sistema, é optimizado pelo uso concomitante de uma "Bracelete" que 
melhora o fluxo das vítimas. 

As braceletes tornaram-se na solução ideal para a categorização das 
vítimas por gravidade e respectiva identificação. 

Existem quatro cores para as braceletes: 
a) pretas - mortos; 
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b) vermelhas - urgências absolutas; 
c) amarelas - urgências relativas; 
d) verdes - feridos ligeiros. 

As braceletes são individualizadas com pré-numeração e equipadas com 
etiquetas autocolantes que podem ser usadas para identificar documentos usados 
na cadeia dos cuidados prestados e nos vários produtos biológicos colhidos à 
vítima. Estão equipadas com código de barras que permite leitura óptica. São 
sólidas e à prova de água, práticas, e permitem uma colocação fácil e eficaz 
mesmo em meio molhado84. 

Estas braceletes podem ser usadas no local da catástrofe, no Posto Médico 
Avançado, no serviço de urgência hospitalar, pelas vítimas que são directamente 
evacuadas e em todas as situações que necessitam de uma triagem. 
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14 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO POSTO MÉDICO 

AVANÇADO PARA DETERMINADO TIPO DE CATÁSTROFES 

Catástrofes existem, que pela sua especificidade merecem, relativamente ao 
Posto Médico Avançado, tratamento num capítulo à parte. É o caso das catástrofes 
nucleares ou radioactivas, por agentes químicos ou biológicos, aquelas que 
isoladamente ou não, atingem as estruturas hospitalares fixas e as decorrentes de 
ataques terroristas. 

Temos assim que: 

a) CATÁSTROFES NUCLEARES OU RADIOACTIVAS 

O principal risco de acidente radioactivo, não vem das centrais nucleares 
propriamente ditas, mas antes da multiplicidade de produtos radioactivos de fácil 
acesso são exemplo os radioisótopos, para investigação, para diagnóstico médico 
ou ainda para aparelhos de medida. Assim, aproximadamente 300 000 colis, dos 
quais dois terços são destinados ao sector médico, circulam anualmente no mundo 
por via terrestre, marítima ou ferroviária. 

Assim em caso de suspeite de catástrofe nuclear ou radioactiva o veículo de 
intervenção radioactiva deve de imediato e independentemente das circunstâncias 
efectuar o reconhecimento e tomar as primeiras medidas no local contaminado19. 
Este veículo deve ter: máscaras especiais; um inventário completo de material; 
sondas de detecção e de medida da radiação; todo o material que permita 
estabelecer uma zona de segurança para os duches de descontaminação; e 
contentores especialmente concebidos para armazenar o material radioactivo. 
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Inicialmente é necessário determinar o tipo de acidente, a presença de 
vítimas e a fonte da radioactividade. Estas acções são realizadas por técnicos 
devidamente protegidos. É estabelecido um perímetro de segurança balizado e 
munido de cabine de descontaminação. Todos os elementos envolvidos passam 
obrigatoriamente por esta cabina. Será nesta cabine que ocorre a 
descontaminação das vítimas e das equipas após a sua intervenção. Aqui deve-se 
despir as vítimas16. 

O doseador dos efeitos radioactivos denominado dosímetro, revela-se aqui 
de extrema importância na avaliação dos riscos com vista à mobilização dos meios 
e à avaliação dos procedimentos a adoptar. 

A determinação da natureza do risco radioactivo é realizada em conjunto 
levando em conta a segurança e a protecção, do público e dos intervenientes. 
Estas acções são complementadas pelo isolamento das fontes radioactivas, ou, em 
caso de impossibilidade pela limitação dos efeitos destes riscos16. 

A montagem do Posto Médico Avançado no caso de acidente radioactivo só 
se justifica no caso de contaminação externa do organismo, mas já não no caso de 
contaminação interna. 

No caso em apresso ao Posto Médico Avançado, localizado fora da zona de 
perigo e ao abrigo dos ventos dominantes, são remetidas as vítimas por equipas 
médicas, as quais fornecerão todas as indicações necessárias para a elaboração 
de uma ficha individual de irradiação19. De seguida compete ao Posto Médico 
Avançado: 

- Triar as vítimas; 
- Dispensar de imediato os cuidados de saúde urgentes às vítimas mais 

graves, depois de fazer um diagnóstico rápido das suas lesões, segundo 
indicações dadas pelas equipas competentes (no caso de acidente com isótopos 
radioactivos de iodo a administração de iodo estável sob a forma de iodeto de 
potássio deve fazer-se o mais precocemente possível afim de evitar complicações 
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tiroideias posteriores. Com radioisótopos de outra natureza as medidas a tomar 

serão aquelas que se coadunarem com os radioisótopos em causa); 

- Estabelecer uma ficha individual de irradiação; 

- Acondicionar o doente com vista ao seu transporte; 

- Entregar o balanço deste exame à equipa médica encarregada de orientar 

as vítimas para o hospital de retaguarda ou ao serviço de saúde adaptado ao seu 

estado clínico. Esta equipa médica informará as autoridades do desenvolvimento 

das operações; 

- Estabelecer uma unidade de descontaminação para o pessoal que 

transporta as vítimas desde o local do acidente para o Posto Médico Avançado e 

eventualmente para algumas vítimas; 

- Estabelecer uma área para aterragem de helicópteros. 

-Garantir que quaisquer pessoas que transitam pelo Posto Médico 

Avançado, seja qual for o seu estado clínico, estão munidas de uma ficha médica; 

Neste tipo de situações podemos identificar três grupos de vítimas: 

1. Com lesões convencionais associadas ou não á contaminação ou 

irradiação; 

2. Sem feridas mas suspeitas de irradiação ou de contaminação devido 

à sua presença ou à sua actividade na proximidade do acidente; 

3. Populações localizadas na proximidade do acidente. 

A instalação do Posto Médico Avançado em ambiente nuclear deve 

obedecer ao princípio essencial de não contaminar o meio ainda virgem19. Deve ser 

concebido em duas zonas: a zona em que o contaminado é ainda contaminante; e 

a zona em que o contaminado não é mais contaminante. Acresce que, as 

urgências médicas e cirúrgicas prevalecem sobre a descontaminação. 
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b) CATÁSTROFES COM AGENTES QUÍMICOS 

Perante um acidente com agentes químicos, torna-se não só importante 

identificar o número de vítimas potencial como também considerar outros factores, 

nomeadamente identificação da zona contaminada, rapidez de alerta e a 

quantidade de tóxicos utilizados. 

Quando estamos perante um incidente com substâncias perigosas, a 

triagem ocorre após descontaminação que é a prioridade absoluta12. 

Geralmente existe uma zona tóxica, onde apenas tem acesso pessoal 

devidamente protegido com equipamento adequado. Por norma, o pessoal médico 

e as tripulações de ambulâncias não devem ter acesso a esta zona. Os indivíduos 

expostos aos químicos, podem constituir risco de contaminação para as equipas de 

resgate as quais podem ser contaminados pelos químicos existentes nas roupas12. 

Assim, as equipas médicas devem estar devidamente protegidas enquanto tratam 

as vítimas que não foram devidamente descontaminadas. A descontaminação 

precoce deverá ser realizada antes do tratamento definitivo. 

As vítimas devem ser despidas e submeter-se a um duche 

descontaminante12. 

As cabinas de descontaminação devem estar localizadas tanto no local do 

acidente como nos hospitais de drenagem. 

Os objectivos das unidades de descontaminação serão os de descontaminar 

os feridos e os não feridos, não contaminar os intervenientes, não contaminar o 

meio ambiente, nem a atmosfera, preservar a intimidade das vítimas. A cabine de 

descontaminação deve estar o mais próximo possível do acidente afim de se iniciar 

a descontaminação o mais precocemente possível. Deve montar-se rapidamente, 

ter um peso e volume reduzido para fácil transporte e manuseio, e deve poder 

usar-se num edifício sem o contaminar em caso de afluência massiva de vítimas. 
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A utilisiberia disponibiliza uma tenda para cabine de descontaminação que 

pode ser montada em 3 a 5 minutos por uma a três pessoas, com 5,40X2,70 

metros, com duas portas de acesso e com a possibilidade de reunir várias tendas 

para obter mais espaço de recepção das vítimas. 

As consequências de um acidente químico podem ser muito variadas e 

dependem do produto envolvido. 

A identificação dos produtos é obrigatória, estando preconizado 

internacionalmente placas identificativas, com códigos de perigo, por exemplo, 

33 

1203 

X - interdição de entrada 

0 - ausência de risco secundário 

1 - matérias explosivas 

2 - g á s 

3 - líquidos inflamáveis 

4 - sólidos inflamáveis 

5 - carburantes ou peróxidos 

6 - matérias tóxicas 

7 - matérias radioactivas 

8 - matérias corrosivas 

9 - perigo de reacção violenta 

O Posto Médico Avançado químico deverá estar integrado num plano 

director que visa não só organizar os socorros, mas também evitar a eventual 

propagação de riscos químicos77. 
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Por outro lado o responsável médico do Posto Médico Avançado, além das 

funções já referidas, ainda tem por missão garantir que todo equipamento de 

protecção individual, principalmente para protecção respiratória, está disponível e é 

distribuído, e ainda assegurar que as pessoas contaminadas são orientadas para o 

local de descontaminação69. 

O primeiro médico a chegar ao local além das funções normais de 

identificação do número de vítimas e seu estado deve ainda tentar identificar o 

produto envolvido. 

O Posto Médico Avançado químico tem assim por missão5: 

- Distinguir as vítimas que precisam de descontaminação das que não 

precisam; 

- Categorizar as vítimas na forma habitual tendo em mente que a 

descontaminação é prioritária; 

- Ministrar os antídotos adequados; 

- Dispensar as vítimas que necessitem de cuidados de saúde urgentes; 

- Evacuar as vítimas para os hospitais de referência; 

-Em caso de acidente químico maior o Posto Médico Avançado deve ser 

instalado à entrada do estabelecimento hospitalar. 

O Posto Médico Avançado deve ser instalado a barlavento relativamente à 

zona do sinistro. 

c) CATÁSTROFES COM AGENTES BIOLÓGICOS 

O Posto Médico Avançado no caso de catástrofe com agente biológico tem 

como únicas particularidades relativamente aos demais o estabelecimento de uma 

área de descontaminação e de triagem com características distintas dos "normais" 

Posto Médicos Avançados. Assim, no que concerne à área de descontaminação 
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(que aliás diga-se em boa verdade não será imprescindível na maioria dos casos), 

haverá de ter em conta que, a maior parte dos pacientes que foram infectados por 

um agente patogénico, devido a um ataque terrorista não apresentam sintomas de 

imediatos, podendo os mesmos aparecer até várias semanas depois40. A excepção 

a esta situação são as vítimas expostas a toxinas biológicas, as quais podem 

desenvolver sintomas em poucas horas. Actualmente a maior parte dos agentes 

biológicos, não sobrevive, fora de um hospedeiro por longos períodos de tempo. 

Mesmo os relativamente resistentes esporos do Anthrax (Bacillus anthracis) são 

degradados pela exposição directa à luz ultra-violeta. Pelo que assim sendo a 

descontaminação não é necessária a menos que o ataque seja recente. Várias 

soluções encontram-se em estudo, mas para descontaminações em massa, a 

lavagem copiosa com água e sabão é provavelmente suficiente20. A probabilidade 

de ser contaminado a partir da descontaminação é mais provável com agentes 

químicos do que com agentes biológicos uma vez que estes em contacto com a 

água sofrem desnaturação29. 

A triagem tradicional, em situações de catástrofe é baseada em parâmetros 

fisiológicos, nos locais anatómicos das lesões e numa tentativa de separar as 

vítimas a necessitarem de cuidados mínimos, daquelas que necessitam de uma 

actuação médica imediata para sobreviver40. Vítimas com lesões incompatíveis 

com a vida sem o uso de cuidados médicos extensos são identificados como 

"expectantes" 29. Por outro lado a triagem em situação de um ataque de bio 

terrorismo pode ser apenas baseada no prognóstico29. No caso de ataque por 

Anthrax as vítimas com qualquer tipo de sintomatologia têm prognóstico muito 

reservado, mesmo que iniciem um tratamento vigoroso. Assim, na presença de 

multi-vítimas estes doentes podem ter de ser triados como "expectantes", com 

base apenas no prognóstico reservado. Deve dar-se alguma atenção a esta 

potencial dificuldade, antes que o ataque ocorra. 
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Também no caso concreto de ataque biológico atendendo a que o início dos 

sinais e sintomas clínicos é lento, existe uma difusão ampla dos pacientes 

afectados, e o lugar da emissão é difícil de identificar, não se justifica, o 

estabelecimento de um cordão sanitário, tratando-se aliás de uma das situações 

em que se justifica a instalação de um Posto Médico Avançado numa estrutura 

fixa20, por exemplo uma repartição pública, um ginásio, etc. etc. 

Torna-se assim absolutamente necessário "ab initio" estabelecer um 

diagnóstico diferencial entre ataque químico e ataque biológico, e nessa 

conformidade orientar o socorro e o respectivo Posto Médico Avançado. 

d) CATÁSTROFE INTERNA E EXTERNA AO PRÓPRIO HOSPITAL 

O Posto Médico Avançado relativo à catástrofe interna ou externa ao próprio 

hospital, deve obedecer sempre a um planeamento anterior, estando perfeitamente 

definidos os locais que servirão de acolhimento ao Posto Médico Avançado. Como 

quer que seja tais planos deverão obedecer sempre às seguintes premissas: 

No caso de uma catástrofe externa, que se estenda ao interior de uma 

unidade hospitalar deverão tomar-se as seguintes medidas: 

- O chefe do serviço de urgências ou o seu substituto dirigem as operações 

do Posto Médico Avançado, em coordenação com uma célula de comando; 

- Transformar o serviço de urgência em Posto Médico Avançado fazendo-se 

aí a grande triagem; 

- Estabelecer quatro zonas de drenagem de doentes3: as urgências 

absolutas são orientadas para dois locais próximo mas distintos, devidamente 

identificados; as urgências relativas, serão orientadas para outro local distinto mas 

pré-determinado, que eventualmente poderá estar mais afastado da zona de 
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triagem; os doentes que não necessitam de cuidados imediatos serão drenados 
para outro local, como por exemplo o restaurante do hospital; a sala de gessos e a 
sala de pequena cirurgia deverão continuar destinadas a este uso; e finalmente os 
cadáveres serão colocados na morgue, devendo ficar à guarda de um agente de 
autoridade. 

CATÁSTROFE INTERNA AO HOSPITAL 

Quando a catástrofe implica, por exemplo, a evacuação de um andar do 
hospital esta deve efectuar-se segundo as instruções dos bombeiros. O serviço de 
urgência é transformado em Posto Médico Avançado, no qual a entrada se fará 
pela porta habitual, efectuando-se a triagem nesse local. No caso da catástrofe 
ocorrer ao nível do serviço de urgência instalar-se-á o Posto Médico Avançado 
numa outra sala, por exemplo o restaurante do hospital. Finalmente se a catástrofe 
ocorrer ao nível do serviço de cuidados intensivos a evacuação deve ser 
efectuada, na medida do possível, pelo serviço de urgência, podendo-se utilizar o 
bloco para colocação destas vítimas

13
. 

■ ■ ■ ■ ■ 

Em qualquer das situações deverá existir no serviço de urgências da 
unidade hospitalar uma mala "Posto Médico Avançado" com o seguinte conteúdo

13
: 

- discos de triagem: 10 pretos, 10 vermelhos, 30 amarelos; 
- 50 fichas de triagem; 
- 2 marcadores grossos e 10 esferográficas de escrita corrente; 
-10 ganchos em S; 
- um painel para escrever com marcador; 

- papel, fio; 
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- um rolo de demarcação das diferentes áreas com bandas vermelhas e 
brancas; 

- Painéis com as seguintes designações: TRIAGEM, ENTRADA, SAÍDA, 
URGÊNCIAS ABSOLUTAS, URGÊNCIAS RELATIVAS, FERIDOS LIGEIROS, 
SECRETARIADO ENTRADA, SECRETARIADO SAÍDA, REGULAÇÃO; 

- um painel com indicação POSTO MÉDICO AVANÇADO; 
- 50 dossiers preparados para os pacientes; 
- 50 sacos para o seu vestuário; 
- 50 etiquetas não utilizadas; 
- 5 etiquetas radioactivas; 
- 50 autocolantes; 
- uma máquina fotográfica ; 
- 50 braceletes de identificação; 
- 5 painéis com símbolo de radioactividade. 

As vítimas são identificadas inicialmente por um número correspondente à 
sua ordem de entrada o qual figura nos dossiers do serviço de urgência. Este 
número é transcrito em todos os pedidos de exame, assim como no saco que 
contem o vestuário das vítimas, seus objectos pessoais, e um inventário dos seus 
valores13. Se existe um numero de identificação da vitima no plano de catástrofe 
regional ele é anotado na ficha de acolhimento. A ficha de urgência é substituída 
na proporção e à medida das necessidades pelo pessoal de acolhimento das 
urgências13. Estes efectuam a triagem consoante a condição da vitima3. 

As partes destacáveis das fichas são entregues e centralizadas no gabinete 
de acolhimento das urgências após a triagem das vítimas13. Todos os pacientes 
que entretanto se apresentem nas urgências serão registados como vítimas da 
catástrofe, seguindo os mesmos procedimentos de triagem e regulação seja qual 
for a origem da sua chegada13. 
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e) CATÁSTROFE DECORRENTE DE ATAQUES TERRORISTAS 

Face a uma catástrofe, cuja origem seja um ataque terrorista, os 
procedimentos para implementação do Posto Médico Avançado são os que ficaram 
descritos. Porém, se existir a possibilidade séria da ocorrência de um segundo 
ataque, não deve instalar-se o Posto Médico Avançado, pelo menos até que as 
forças policiais considerem a zona "limpa" e "segura"10. Não foram poucos os casos 
em que o primeiro ataque funcionou como "chamariz" para num segundo ataque, 
se atingir especificamente forças de segurança e pessoal de socorro10. 
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15 - O POSTO MÉDICO AVANÇADO EM SISTEMAS DE 
SOCORRO COMPARADOS 

A título de exemplo referir-se-ão três países cujo enquadramento do Posto 

Médico Avançado se pode considerar modelar de referência. 

ESPANHA 

A Lei 2/85 de 21 de Janeiro, sobre Protecção civil no seu artigo 1
o refere 

que: "a acção permanente dos poderes públicos em matéria de Protecção Civil, 

orienta-se para o estudo e prevenção das situações de grave risco colectivo, 

catástrofe extraordinária ou calamidade pública e para a protecção e socorro de 

pessoas e bens nos casos onde ocorrem estas situações". Tornou-se assim 

necessário face a esta normativa legal contar com os dispositivos sanitários que 

cobrissem as necessidades, perante uma situação de risco
62

. 

Neste contexto legislativo, uma vez activado o plano de emergência já com 

a equipa na zona de catástrofe, iniciar-se-á a sectorização do lugar, com a ajuda 

de equipas especializadas, dividindo-o em diferentes áreas funcionais de trabalho, 

isto é: área de salvamento, área do socorro ou Posto Médico Avançado e área de 

evacuação. 

Para o efeito a Protecção Civil Espanhola adquiriu diversas unidades de um 

tipo de Posto Médico Avançado com as seguintes características: 

Tenda tipo TM 36 e tenda tipo TM54 

■ Azul-marinho / laranja; 

■ Superfície útil de 30m
2 / 45m

2
; 

■ Tempo de montagem 8 minutos; 
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■ Estrutura de aço inoxidável 316L com chapas de alumínio sobre pés 

reguláveis; 

■ Telas em poliéster revestidas de PVC à prova de fogo sobre as duas 

faces; 
■ Carpetes de solo em PVC à prova de fogo, com isolamento térmico; 
■ Bocas de chegada para calefacção e climatização; 
■ Portas com persianas interiores; 
■ 1 Solo suplementar para cada tenda; 
■ 1 Kit de iluminação e electricidade completo com tomadas protegidas 

e quadro eléctrico, com bolsa, para cada tenda; 
■ Sobretecto de tenda TM 36/TM 54 com bolsa; 
■ Paredes de separação interiores; 
■ As tendas dispõem de uma rede de tecto, de passagens de união, 

com logotipos e acessórios de transporte integrados. 

Equipamento de calefacção móvel 
■ Potencia calorífica: 45 kW; 
■ Caudal de ar interior: 1000-1760 m3 / h; 
■ Nível de sonoridade: <65 db (A); 
■ Diâmetro de condução ar: 250 mm; 
■ Peso 130 Kg; 
■ Com rodas para facilitar transporte; 
■ Racor especial em Y; 
■ 4 Bucais de 3m para conexão às duas tendas; 
■ Duas bolsas para guardas os bocais; 

Grupo electrogéneo (2) 
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■ Conjunto motor-alternador com acoplamento monobloco, montado 

sobre chassis de perfil quadrado mediante amortecedores; 

Acendedor electrónico; 

Filtro de ar com duplo elemento; 

Potência alternador 10kVA (8000 W); 

Potência motor 16CV; 

Peso 140 Kg; 

Nível de ruído 50/60 Hz: 78 db (A) a 7m; 

Motor a gasolina; 

Rodas para facilitar o seu transporte. 

Reboque de transporte 

Homologado para 2500 Kg; 

Chassis com lança articulada DIN/OTAN com travão; 

Rodas 750X16" TT; 

Helitransportável; 

Suspensão por eixo de torsão; 

Logótipo no tecto e na parte traseira. 

Estas unidades dispõem ainda de um sistema de comunicações para apoio 

às catástrofes, criado pelo Decreto Real 1123/2000 do Ministério da Presidência. 

Incluem uma infra-estrutura compatível com os sistemas utilizados pelos serviços 

que participam nas operações de emergência, principalmente com as forças de 

segurança e restantes entidades do Ministério do Interior, mais concretamente com 

o "Sistema de Radiocomunicações Digitais de Emergência do Estado" baseado na 

tecnologia TETRAPOL 

As comunicações são coordenadas pela Direcção Geral da Protecção Civil e 

compõem-se de 2 repetidores portáteis autónomos, e de 20 transmissores portáteis 
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com os seguintes acessórios: bateria de substituição, micro de alta voz, bolsa para 

transporte e pinça para cinto, carregadores de bateria e 2 grupos de electrogéneo 

auxiliares. 

FRANÇA 

A França constitui um exemplo de organização e bom funcionamento dos 

planos de emergência, surgindo o Posto Médico Avançado como estrutura 

permanente no denominado "Plan Rouge"43. 

Assim rapidamente e em resuma a lei francesa distingue dois tipos de 

planos o "Plano ORSEC" (nacional, por zonas e departamental) e os planos de 

urgência. 

a) O "plano ORSEC" (Organisation de la Sécurité Civile) nasceu da reunião 

interministerial de 5 de Fevereiro de 1952 relativa à organização de socorros no 

quadro departamental, em caso de acidente grave. O texto final deu origem à Lei 

de 22 de Julho de 1987, que disciplina a, organização da segurança civil, a 

protecção das florestas contra incêndios e a prevenção dos riscos maiores. 

O "Plano ORSEC" pode-se resumir como um plano de mobilização de meios 

excepcionais de socorro, a ser accionado quando os meios ordinários se revelam 

insuficientes, dada a amplitude do acidente. Este plano não comporta qualquer 

tipologia de risco. Também, é independente da proporção das medidas 

programadas, aplicadas de forma sistemática a determinada situação. O plano 

apenas ajuda a definir as constantes observadas em todas as situações de 

emergência e a organizar a estrutura operacional de uma forma geral. Esta 

estrutura deve proporcionar a máxima eficácia e consistência ao somatório de 
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todas as acções de emergência que estão necessariamente presentes numa 
situação de catástrofe61. 

Este plano tornou-se assim, um plano de estrutura e não um plano de acção 
que comporta um organigrama, um inventário de recursos e um esquema da rede 
de relações e comunicações. 

O órgão de comando restringe-se a dois elementos, um posto de comando 
operacional sobre o terreno e um posto de comando fixo61. 

Assim, o "Plan ORSEC" criado em 1987 tornou-se o primeiro dos planos de 
urgência. Todos os planos de urgência partem deste plano. É accionado pelo 
Perfeito, que assume a direcção das operações de socorro e a informação ao 
público. A sua acção de "organização de socorro" passa por três tarefas: a primeira 
de "síntese" ou seja identificar a situação e informar o público e as autoridades; a 
outra dita de "ordem pública" mais não é que por um lado ocupar-se da circulação 
afim de assegurar a chegada dos meios de socorro e por outro lado estabelecer os 
perímetros de segurança; e a terceira intitulada "protecção das populações" tem a 
ver com a coordenação dos socorros. 

b) O plano de urgência foi elaborado a partir do plano ORSEC e inclui o 
Plano Particular de Intervenção e o "Plan Rouge". 

b1) O "Plano Particular de Intervenção" abrange as instalações 
nucleares, como reactores nucleares com centrais térmicas superiores a 10 
Megawatts, usinas de tratamento de combustíveis nucleares, locais de separação 
de isótopos de combustíveis nucleares, usinas de conversão química dos 
combustíveis nucleares, usinas de fabricação de combustíveis nucleares, ou como 
aterros subterrâneos de gazes tóxicos, de gazes comprimidos ou liquefeitos, 
armazenamentos hidráulicos, entre outros61. 
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O Plano Particular de Intervenção, é um plano de organização geral de 

socorros públicos e privados, podendo definir-se como uma organização de 

socorros internos e externos, que visa proteger as populações e o meio ambiente 

contra um acidente, que pode ter consequências superiores ao estabelecido. 

O Plano Particular de Intervenção compreende, a definição do perímetro de 

aplicação, a divisão do perímetro em sectores de aplicação e o estabelecimento de 

alerta das populações que cobre toda zona. 

Este plano inclui, descrição do risco, lista das preocupações frequentes, 

procedimentos de difusão do alerta às populações, esquema de evacuação, locais 

de acolhimento e procedimentos de alerta ás autoridades. 

b2) O "Plan Rouge" (circular de 19 de Dezembro de 1989) é um plano de 

urgência destinado a proporcionar socorros a numerosas vítimas, e pode ser 

accionado individualmente ou no contexto do "Plano ORSEC". Nele estão três 

serviços directamente implicados: o serviço de incêndios e de socorro; o serviço 

hospitalar (SAMU e SAMUR); e o serviço de policia43. Este plano é constituído por 

um procedimento de alerta e de mobilização de um conjunto de meios que incluem 

macas, tendas e material de socorro, material de identificação e de sinalização, 

posto médico avançado, meios médicos e farmacêuticos31, meios de evacuação de 

urgência e de transporte sanitário e meios de comando e de transmissão. 

A estrutura de comando é constituída pelo comando de operações de 

socorro, pelo director de socorros médicos (médico do SAMU e dos bombeiros -

sapadores), pela cadeia de socorros, e pela ordem particular de transmissões61. 

Constitui o conjunto de manobras, cujo objectivo final, será evitar as 

evacuações sem triagem ou medicalização, promovendo a passagem de cada 

vítima por um centro denominado Posto Médico Avançado43. O seu papel é o de 

identificar e triar por gravidade as vítimas, estabilizar as funções vitais antes da 
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evacuação, orientar as vítimas para as diferentes estruturas hospitalares, em 

função da sua natureza, da gravidade e da disponibilidade de camas. 

O alerta, no contexto do "Plano Rouge" é dado pelos serviços de socorros 

(SAMU, Bombeiros, Polícia), com obrigatoriedade de informação mútua. De 

seguide o alerta transmitido ao Perfeito local, que acciona o plano de acordo com 

as informações fornecidas pelos serviços de socorro43. 

A organização operacional ocorre com a nomeação do director dos socorros 

médicos pelo director departamental do serviço de incêndios e de socorro43. Este 

geralmente é o director do SAMU ou o médico chefe. O director dos socorros 

médicos designa um responsável do Posto Médico Avançado. No local da 

catástrofe o comandante das operações de socorro inicia duas linhas de comando: 

a cadeia de "incêndio e resgate" encarregue da extinção dos fogos e do resgate 

das vítimas; e a cadeia médica encarregue de estabilização das vítimas e da sua 

evacuação61. 

Os meios operacionais envolvidos são, o SAMU, os bombeiros, a polícia, 

cruz vermelha em conjunto com escuteiros, e estruturas privadas. Da magnitude do 

acidente depende o número de entidades envolvidas61. 

Os procedimentos de organização operacional, começam com a avaliação 

da importância do sinistro (extensão, natureza exacta do acontecimento, número e 

gravidade das vítimas) e informação ao comando, ao qual cabe adaptar o volume e 

a natureza dos socorros43. 

O SAMU reforça os seus meios humanos (geralmente no contexto do plano 

branco) com a chamada de pessoal, alerta aos hospitais vizinhos, e alerta aos 

SAMU vizinhos, com vista ao envio das equipas necessárias. 

A cadeia médica de socorro é constituída pelos escalões de resgate, 

triagem, estabilização e evacuações. 

Em caso de afluxo massivo de vítimas ao hospital pode ser accionado o 

plano de socorro definido pelo decreto de 14 de Janeiro de 1974, e pela circular de 
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24 de Dezembro de 1987. Os critérios de accionamento destes planos especiais 
dependem da proximidade imediata ao acidente com grande número de vítimas, ou 
da continuidade de outro plano (Rouge, Blanc)55 ou do plano de ORSEC. 

O plano é accionado pelo director do estabelecimento, e pode ser accionado 
espontaneamente quando ocorre um grande afluxo de doentes por indicação do 
SAMU ou do Perfeito61. 

Resumidamente o "Plan Rouge" é um plano de intervenção urgente, iniciado 
no final da década de 70 pelos bombeiros. Este plano é accionado pelo 
comandante dos bombeiros, no quadro de um acidente com mais de 10 vítimas. 

De referir que em França, o Posto Médico Avançado está de tal forma 
presente na cultura de socorro como estrutura omnipresente, que não são 
autorizadas manifestações de carácter desportivo, cultural, recreativo, com fins 
lucrativos ou não lucrativos com mais de 1500 pessoas sem que previamente 
esteja assegurada a presença de uma unidade Posto Médico Avançado27. 

Este sistema de socorro padece na minha opinião de um "handicap" que lhe 
pode retirar eficácia. É nem mais nem menos o papel "excessivo" que é atribuído 
ao Perfeito no accionamento e direcção das operações de socorro. De facto não 
me parece acertado deixar que caibam a um político, que na maior parte das vezes 
desconhece inerentes ao socorro desempenho daquelas funções. 

CHILE 

No Chile, está aprovado por decreto o "Manual de Operaciones Multi-
institucional Ante Emergências" ou "Manual ABC", no qual se estabelece a 
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resposta multi-institucional a ser dada em situações de emergência de qualquer 
natureza4. 

Este diploma legal preconiza que, perante uma situação de catástrofe com 
multi-vítimas deve instalar-se um Posto Médico Avançado. Pode ler-se naquele 
manual que todos os feridos devem passar por este Posto Médico Avançado afim 
de evitar o risco de saturação das urgências por doentes menos graves e ainda 
que, após a resolução da situação, dever-se-á realizar uma reunião entre os 
responsáveis institucionais, para avaliação das actividades, para detecção de 
falências e planificação da sua resolução4. 

O Posto Médico Avançado é integrado por equipas com diferentes funções, 
sob as ordens de um profissional que idealmente deverá ser "médico", 
devidamente identificado, que tem a seu cargo a unidade e o funcionamento da 
triagem. 

Deve estar localizado na "zona laranja" próximo da "zona vermelha"4, mas 
numa localização que garanta as condições de segurança para os seus elementos 
e que jamais obrigue à sua deslocação. Deve ainda assegurar uma fácil 
acessibilidade por parte dos veículos e idealmente de helicópteros. 

Os objectivos dos Posto Médico Avançado do Manual Chileno são, 
seleccionar os doentes de acordo com a gravidade das lesões e possibilidade de 
recuperação, de forma a assegurar a sua evacuação nas melhores condições 
possíveis, para local que garanta o melhor tratamento definitivo4. 

A configuração do Posto Médico Avançado deve assegurar que se cumpram 
três funções: recepção e triagem, estabilização e evacuação4. 

As áreas do Posto Médico Avançado serão pois: 
Recepção e triagem - área onde actua pessoal de saúde, devidamente 

identificado e para onde convergem todas as equipas de resgate. Todas as vítimas 
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devem passar por este local e todo pessoal de todas as instituições no local, deve 

certificar este procedimento; 

Estabilização - esta área divide-se numa zona urgente e outra não urgente. 
A primeira divide-se numa secção vermelha e numa secção amarela para onde são 
deslocados os doentes etiquetados com as respectivas cores. As vítimas são 
estabilizadas antes da sua evacuação. A zona não urgente é subdividida numa 
secção verde e noutra preta onde ficam os doentes cuja evacuação pode ser 
diferida, quer porque as lesões são ligeiras, quer porque a gravidade não permite a 
recuperação da vítima; 

Evacuação - os doentes das zonas vermelha e amarela são transportados 
para a área de evacuação, que em conjunto com o Centro Regulador decidirá 
sobre o seu destino. O Centro Regulador comunicará ao Serviço de Urgência de 
referência o estado clínico da vítima e o meio de transporte (terrestre ou aéreo). No 
Posto Médico Avançado, devem realizar-se todos os esforços para identificar as 
vítimas e anotar o respectivo nome na etiqueta de triagem. 

Todas as instituições devem contribuir para o bom funcionamento do Posto 
Médico Avançado, única forma de garantir que em situação de catástrofe não se 
sobrecarregue determinado hospital com vítimas mal orientadas ou orientadas em 
más condições. De contrário saturam-se as capacidades dos hospitais, resultando 
daí um elevado número de mortes desnecessárias. 

De realçar neste modelo o aspecto positivo da realização de um "de
briefing" após a situação de catástrofe entre o pessoal de socorro, afim de se 
efectuar uma avaliação da actuação de cada um e do grupo. 

Como aspecto negativo refere-se, a possibilidade do Posto Médico 
Avançado ser dirigido por um não médico. 
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16 - O PRESENTE E O FUTURO DO POSTO MEDICO 
AVANÇADO EM PORTUGAL 

"Nada justifica que se prive uma determinada vítima dos melhores e 
mais modernos cuidados imediatos no momento de uma situação de risco 
excepcional" 

OMS, 1968. 

Actualmente em Portugal, existem unicamente duas estruturas móveis que 
se podem enquadrar no conceito de Posto Médico Avançado, tal como ficou 
definido neste trabalho. 

Uma dessas unidades Posto Médico Avançado, foi adquirida em 1997 pelo 
Serviço Nacional de Protecção Civil à Utilisiberica SA Espanhola. Trata-se de uma 
unidade em tendas insufláveis sendo uma delas pressurizada. Esse Posto Medico 
Avançado que inclui bloco cirúrgico tem a seguinte composição e equipamento: 

Estrutura / Mobiliário 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Tendas modulares 30m2 / 2 portas 7 

Passadeira de união 1 

Rede 2 

Kit electricidade base 1 

Kit electricidade complementar 1 

Jogo paredes divisórias para 4 postos 2 
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Macas 14 

Suporte de macas 14 

Assento dobrável 4 

Tripé de iluminação 2m 2 

Extensão eléctrica 1 

Grupo electrogéneo 5 kVA 1 

Suporte maca transformado mesa trabalho 2 

Lavabo autónomo 1 

Kit manta isotérmica 14 

Contentor reforçado tipo NATO (material para médico) 3 

Bolsa de cadáveres 3 

Utilitários, manutenção, vários 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Vassoura 

Saco lixo 

Caixa de ferramentas 

Escova 

Pá 

Esponja 2 

Aquecedor de gás 

Escova forte 

Macis 

Sabão 

Pano 
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Jerricá 1 

Contentores descartáveis 200 

Caixa de leite 1 o e 2o idade 5 

Caserola 1 

Fato para doentes 6 

Registo de pessoas do PMA entrada/saída 1 

Ventilação 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Depressor 4 

Garrafas de oxigénio 10 

Ambu + máscara 2 

Dreno torácico 4 

Aspirador cónico 4 

Aspirador em y 4 

Sondas de aspiração CH 10,14,e 16 15 

Sonda salem CH 18 5 

Entubação 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Laringoscópio com pilhas 1 

Pinças de Maguill pediátricas 1 
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Pinças de Maguill adulto 1 

Tubos de Guedel de 1 a 4 20 

Bomba siliconada 

Lilocaína 5% 3 

Tubos orotraqueais 2,5 até 8 25 

Otóscopio com pilhas 1 

Extremidades do otóscopio 25 

Perfusão 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Bomba perfusora 2 

Caixas de agulhas 1 

Bicarbonato 4,2% 3 

Gelafundina 5 

Soro glicosado 10% 6 

Soro glicosado 30% 3 

Soro glicosado 5% 6 

Kit claviere 4 

Cesto porta perfusão 5 

Sistemas soros + torneira de 3 vias 40 

Pinças de kocher 2 

Plasmion® 5 

Contentores agulhas usadas 5 

Pressão venosa central 1 

Rheomacrodex® 5 
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Lactato de Ringer 4 

Seringas de 10cc 20 

Seringas de 20cc 20 

Suporte tubos vacutainer® 5 

Tubos vacutaine®r (caixa) 10 

Cuidados 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Espátulas língua 100 

Aerofilm® 1 

Aspegic® 500 3 

Vara' media 3 

Vara pequena 4 

Ligadura elástica 5X1 Ocm 20 
Ligadura estéril 5X10 6 

Ligadura 7cm 3 

Ligadura de contenção 5 

Betadine® 2 

Biseptine® 2 

Bisturi estéril 2 

Caixa de pequena cirurgia 2 

Sapatos de cirurgia 5 

Kit partos 1 

Clorexidina 10 

Compressas (100 unidades) 3 
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Crioflurano 1 

Doliprane 3 

Ecouvillon® 10 

Elastoplaste® 10,15,20 3 

Pinça de segurança 20 

Garrotes 5 

Fios sortidos com agulha curva 5 

Gaze gorda 6 

Haricots® 2 

Jersey® tubular 2 

Máscara cirúrgica 5 

Mecha de gaze estéril 6 

Par luvas cirúrgicas 6 

Tiras americanas 25 

Tiras CHUT® 8 

Creme Biafine® 5 

Soro fisiológico 10 

Algália Foley 9 

Sondas gástricas 5 

Espátulas 5 

Espéculos 3 

Sterilstrip® 3 
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Outros 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Desfibrilhador 1 

Bloco cirúrgico 1 

Ventilador 1 

Aspirador eléctrico 1 

Este Posto Médico Avançado está estacionado na Base Aérea número 1 em 
Sintra, e é operado directamente pelo Serviço Nacional de Protecção Civil, 
podendo ser transportado num avião de carga militar Hércules C-130. Para o efeito 
em Março de 2000, através de um protocolo celebrado com a Cruz Vermelho 
Portuguesa, o Serviço Nacional Protecção Civil criou a Equipa Médica Avançada 
de Triagem e Evacuações (EMATE). Tal equipa constituída por oito médicos, 10 
enfermeiros e 14 operadores de logística, tinha por missão, manter o Posto Médico 
Avançado, o mais próximo possível do local do acidente, prestar a primeira 
assistência médica e encaminhar os feridos para unidades hospitalares 
convencionais. Em suma competia-lhe desempenhar missões de triagem e 
manutenção de vida em cenários de catástrofe. 

A outra unidade de Posto Médico Avançado existente em Portugal foi 
adquirida recentemente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 
resumindo-se contudo na prática a uma tenda insuflável equipada com o material 
existente na Viatura de Intervenção e Catástrofe (VIC) do INEM. Esta tenda 
estruturalmente consiste num arco insuflável, com capacidade de ventilação 
apropriada para insuflação dos arcos da tenda e com possibilidade de se montar 
em menos de 10 minutos. Esta tenda tem 5,2 metros de largura, 7,2 metros de 
comprimento, e 37 metros de área do chão. O peso não excede os 250 kg25. 
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Esta tenda tem o formato de um túnel com 2,6 metros de diâmetro, é 
resistente ás intempéries, e contém condutas para corrente eléctrica e água25. 

Para transporte, a tenda é embalada em lona produzida no mesmo material 
da própria tenda e com o número adequado de pegas de transporte25. 

Não obstante qualquer uma destas unidades Posto Médico Avançado no 
contexto actual de socorro em situações de catástrofe, são estruturas praticamente 
inúteis e inoperacionais, podendo mesmo considerar-se "desgarradas" no quadro 
dos diplomas que regulam o socorro em situações multi-vítimas. 

Assim, se a estrutura recentemente adquirida pelo INEM carece ainda de 
pouca utilidade, porque pouco mais não é que uma simples tenda, já a razão da 
inoperacionalidade do Posto Médico Avançado da Protecção Civil tem outra 
etiologia. Na verdade o equipamento quase no valor de um milhão de euros está 
botado ao abandono, empacotado num armazém. Ás tendas, por vezes é dada 
outra utilização, como por exemplo o apoio a serviços de urgência de hospitais, por 
motivos de obras. Com a fusão entre o Serviço Nacional de Bombeiros e o Serviço 
Nacional de Protecção Civil a equipa destinada a operar com o Posto Médico 
Avançado foi desmobilizada e desactivada. 

Porém, mesmo quando no activo em caso de calamidade esta equipa só 
atingiria o estado de prontidão ao fim de 12 horas, pois todos os elementos são 
voluntários. Para além de que, para operar eficazmente com o Posto Médico 
Avançado seriam necessários no mínimo 96 pessoas para garantirem alternativas 
de substituição. 

Mas se estas unidades dificilmente seriam mobilizáveis em caso de 
catástrofe, uma outra razão de cariz organizacional impediria a sua eficaz 
utilização. É que os diplomas que organizam e disciplinam o socorro em caso de 
catástrofe - Plano Nacional, Planos Distritais, Municipais ou Locais de Emergência 
do Serviço Nacional da Protecção em caso de catástrofe - não prevêem a figura do 
Posto Médico Avançado (vide entre outros, por exemplo, o Plano Nacional de 
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Emergência Média, o Plano Distrital de Emergência de Santarém, o Plano Distrital 
de emergência de Vizela, etc.) 

Ora, mas se as unidades Posto Médico Avançado, actualmente existentes 
no país, pelas razões acima expostas, muito dificilmente responderiam eficazmente 
em caso de catástrofe, urge então perguntar se os Planos de Emergência para 
situações de catástrofe existentes em Portugal prevêem a instalação e utilização 
de quaisquer outras estruturas equivalentes com vista ao desempenho de missões 
de triagem e manutenção de vida em caso de catástrofe. A resposta é positiva. De 
facto os Plano Nacional, Distritais, Municipais e Locais de Emergência prevêem a 
instalação de Hospitais de Campanha e Postos de Triagem próximo dos locais de 
catástrofe. Porém também qualquer uma destas estruturas jamais substituiria o 
Posto Médico Avançado tal como neste trabalho foi delineado. 

Desde logo porque os Hospitais de Campanha previsivelmente a utilizar 
(cedidos pelas Forças Armadas e pela Cruz vermelha Portuguesa fruto de 
protocolos assinados com o Serviço Nacional de Protecção Civil em 10 de 
Setembro de 1999) são de operacionalidade diminuta. Tratam-se de estruturas 
antigas (algumas ainda do tempo da Guerra Colonial), vocacionadas 
fundamentalmente para operarem em cenário de guerra, de demorada mobilização 
e sem pessoal treinado ou habilitado para fazer triagem e tratamento das vítimas 
em caso de catástrofe. Acresce estarem mal equipados, pouco mais possuindo que 
as paredes das tendas. 

Por outro lado, também os Postos de triagem a funcionar ou não nos 
Hospitais de Campanha, previstos nos Planos de Emergência, de forma alguma 
supririam a falta do Posto Médico Avançado. Isto porque o primeiro escalão fixo da 
cadeia de socorro terá de ser uma unidade altamente especializada e treinada cujo 
funcionamento (tal como está previsto nos planos) não se compadece com a 
direcção de médicos de hospitais e centros de saúde locais, transporte pelas forças 
armadas e colaboração dos escuteiros. Este primeiro elo fixo da cadeia de socorro 

139/157 



Posto Médico Avançado 

não pode ser "mister" de curiosos, reunidos à pressa "a propose" de uma 
catástrofe. É necessário a existência de equipas permanentes e com treino regular. 

Perante este cenário interno, restar-nos-ia então o recurso à cooperação 
internacional, no caso de uma catástrofe doméstica. 

Para o efeito, o Serviço Nacional de Protecção Civil celebrou protocolos e 
acordos com diversos países (por exemplo: protocolo celebrado entre Espanha e 
Portugal aprovado pelo Decreto n° 49/92 de 18 de Dezembro sobre cooperação 
técnica e assistência mútua em matéria de protecção civil; o acordo no domínio da 
Protecção Civil entre França e Portugal aprovado pelo Decreto n° 27/95 de 22 de 
Julho; e o acordo de cooperação entre Marrocos e Portugal aprovado pelo Decreto 
n° 19/94 de 7 de Julho, entre outros), alguns dos quais possuem serviços e 
tecnologias de ponta, no que concerne a implementação e utilização do Posto 
Médico Avançado em caso de catástrofe. 

Acontece porém que, também esses Postos Médicos Avançados 
Internacionais não resolveriam o nosso "problema". Dada a distância a que se 
encontram quando aqui chegassem, na maior parte dos casos, já se teria perdido a 
oportunidade do seu uso no terreno. 

Temos pois que, Portugal está praticamente no "grau zero" do Posto Médico 

Avançado. 
E é gritante por exemplo, que depois do relatório efectuado por Simon 

Webba da West Sussex Fire Brigade, aquando do acidente no aeroporto de Faro 
em 21 de Dezembro de 1992 com um DC-10 proveniente da Holanda, no qual se 
escrevia que para tornar eficaz o socorro, era necessário estabelecer 
comunicações adequadas no local do acidente e estabelecer um cordão limitativo 
na área do desastre e de ainda efectuar uma triagem efectiva das vítimas, não se 
tenham dotado até agora, pelo menos os maiores aeroportos do país com Posto 
Médico Avançado como de resto acontece na maior parte dos aeroportos de 
países civilizados26. 
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Perante este laxismo e marasmo em que militam alguns estados, no qual se 
inclui Portugal, a União Europeia no que concerne à previsão, acompanhamento e 
socorro em situações de catástrofe emitiu algumas recomendações aos estados 
membros, a última das quais, em Outubro de 2002, designada "Major Project on 
Disaster Medicine 2000/2002 in the Context of the Community Action Programme in 
the Field of Civil Protection 2000-2004", recomendando aos estados membros, 
entre outras coisas, a triagem das vítimas de catástrofe e a uniformização do uso 
com a implementação de um código comum de quatro cores (vermelho, amarelo, 
verde e preto) de etiquetas ou braceletes para triagem inicial das vítimas48. 

Acontece por vezes, face à constatação do caos existente em Portugal, 
neste item particular do socorro em catástrofe, surgirem tentativas isoladas que 
visam colmatar as falhas do sistema. É o caso do Instituto Nacional de Medicina 
Legal, que recentemente criou uma equipa especial para intervir em caso de 
catástrofe, a qual se pretendia que fosse a "guarda avançada neste tipo de 
situações". Não obstante se é certo serem estas iniciativas louváveis e bem 
intencionadas, padecem contudo do mesmo vício de outras já atrás referidas, pois 
surgem perfeitamente descontextualizadas do planeamento de catástrofes vigente 
em Portugal. 

Posto isto, cabe então perguntar o que falta fazer em Portugal no que 
concerne à implementação e dotação de uma rede de Posto Médico Avançado 
capazes de responder adequadamente a uma catástrofe com multi-vítimas. 

Desde logo, no plano normativo dever-se-iam alterar os Planos Nacional, 
distritais, municipais e locais de emergência, impondo-se o Posto Médico 
Avançado como o primeiro escalão fixo da cadeia de socorro em caso de 
catástrofe, com as funções que atrás ficaram descritas e em substituição dos 
"hospitais de campanha" e dos "postos de triagem". 

Depois caberá referir que, quer esses Postos Médicos Avançados sejam 
imóveis, quer sejam móveis, o pessoal médico e auxiliar nele integrado, deverá 
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necessariamente ser pessoal com formação adequada e reconhecida. As equipas 

a formar deverão ter um carácter permanente cumprindo um esquema de treino 

regular. 

Por outro lado, é inegável também, que relativamente ao tipo de Posto 

Médico Avançado a adoptar a opção deverá recair na maior parte dos casos numa 

estrutura revocável rodoviariamente, ficando os corpos de bombeiros incumbidos 

da missão de transportar e montar as unidades modulares do Posto Médico 

Avançado nas áreas sinistradas. 

Onde localizar então os Posto Médico Avançado? 

Com carácter imóvel sem dúvida nenhuma os grandes aeroportos - Porto, 

Lisboa, Faro, Funchal, Ponta Delgada - dado o acréscimo de risco que tais 

estruturas aeroportuárias representam, provocando normalmente o acidente com 

aeronaves um elevado número de vítimas e a maior parte delas graves. 

Idealmente com carácter móvel, dever-se-ia dotar cada capital de distrito de 

um Posto Médico Avançado. Porém, atendendo aos custos que tal medida 

acarretaria ter-se-ia como aceitável a seguinte rede de Postos Médicos Avançados: 

1 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada em Vila Real 

estacionada e operada pelos Bombeiros daquela cidade, para servir os distritos de 

Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real e Porto. 

2 - Uma unidade Posto médico Avançada localizada em Viseu estacionada 

e operada pelos bombeiros daquela cidade, para servir os distritos de Aveiro, 

Viseu, Guarda e Coimbra. 

3 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada em Santarém 

estacionada e operada pelos bombeiros daquela cidade, para servir os distritos de 

Leiria, Castelo Branco Portalegre e Santarém. 

4 - Uma unidade Posto Médico Avançado estacionada em Lisboa e operada 

pelos bombeiros daquela cidade, para servir os distritos de Lisboa e Setúbal. 
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5 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada em Évora estacionada 
e operada pelos bombeiros daquela cidade, para servir os distritos de Évora e 
Beja. 

6 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada em Faro estacionada e 
operada pelos bombeiros daquela cidade, para servir o distrito de Faro 

7 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada no Funchal, 
estacionada e operada pelos bombeiros daquela cidade, e pela Força Aérea 
Portuguesa, para servir o arquipélago da Madeira. 

8 - Uma unidade Posto Médico Avançado localizada em Ponta Delgada 
estacionada e operada pelos bombeiros daquela cidade, e pela Força Aérea 
Portuguesa, para servir o Arquipélago dos Açores. 
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17 -CONCLUSÕES 

Io - Posto Médico Avançado (PMA) é uma estrutura adaptável, medicalizada, 
intermédia, móvel ou imóvel, que integra o primeiro escalão da cadeia médica de 
socorro, dotada de meios materiais e humanos capazes de em primeira linha 
fazer a triagem de um elevado número de vítimas em caso de acidente grave, 
catástrofe ou calamidade, visando por um lado prestar cuidados de saúde para 
estabilizar as vítimas e por outro lado proporcionar uma evacuação selectiva, 
optimizando desta forma os cuidados médicos a prestar em segunda linha. 

2o - O Posto Médico Avançado é um conceito, (tal como hoje o entendemos) 
relativamente recente no contexto da Medicina de Urgência, (não terá mais de 30 
anos), pois surge em França na década de oitenta do século XX. 

3o - Na vertente organizacional, compete ao Posto Médico Avançado 
reagrupar as vítimas, triá-las em função da urgência para evacuar, regular as 
evacuações, estabelecer balanços e junto dos "média" fornecer informações que 
permitam um esclarecimento do público com objectividade e que promova a calma. 
Na vertente clínica, compete ao Posto Médico Avançado prestar os primeiros 
cuidados ás vítimas e coloca-las em condições de transporte, assegurando actos 
médicos fundamentais para a sobrevivência, designadamente na abordagem inicial 
das vítimas com controlo da via aérea e da respiração com protecção cervical, na 
estabilização cardio-circulatória, na disfunção neurológica, na exposição com 
controlo da temperatura, na imobilização das fracturas e na sedação e analgesia. 
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4o - O Posto Médico Avançado deve ser accionado sempre que perante uma 
situação de desastre existam dez ou mais feridos graves ou a probabilidade de 
numerosas vítimas potenciais. 

5o - O Posto Médico Avançado no organigrama da cadeia de socorro em 
caso de catástrofe deve situar-se logo após a zona de catástrofe e antes da zona 
de evacuação das vítimas. 

6o - A localização do Posto Médico Avançado basicamente deve obedecer 
ás seguintes premissas: estar instalado na proximidade do sinistro mas ao abrigo 
de todo e qualquer risco evolutivo; limitado por um perímetro de segurança; estar 
balizado; ter no mínimo dois acessos fáceis; evitar-se zonas de dificuldade como 
declives, solo instável ou locais estreitos; e deve ser facilmente acessível para as 
equipas de resgate e para os meios de evacuação. 

7o - A equipa do Posto Médico Avançado deverá iniciar a montagem de um 
Posto Médico Avançado com atraso máximo de 20 minutos após chegada ao local 
e deverá ter a estrutura operacional numa hora33. 

8o - Se é certo que hoje o conceito de Posto Médico Avançado, tem mais a 
ver com uma "ideia", um "conceito" ou um conjunto de "missões" na dinâmica do 
socorro, que fazem dele o elemento de charneira em situações de catástrofe com 
multi-vítimas não menos certo é que "grosso modo" o Posto Médico Avançado 
quanto à sua estrutura física pode ser dividido em duas grandes classes: Posto 
Médico Avançado imóvel, a instalar num edifício de acesso ao público, como por 
exemplo restaurante, igreja, ginásio ou escola; e Posto Médico Avançado móvel 
que é montado a partir de módulos transportados por um ou vários veículos de 
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socorro médico, que estão distribuídos e que a todo momento podem ser 

mobilizados para se reunir e formar um Posto Médico Avançado. 

9o - No Posto Médico Avançado é utilizado material de dois tipos: material 

não sanitário que é constituído por um conjunto de material destinado a permitir, 

facilitar ou coadjuvar a organização e a execução de uma assistência médica; e 

material sanitário que é conjunto de material destinado a garantir e directamente 

implicado na assistência clínica e no transporte das vítimas antes da evacuação 

definitiva. 

10° - Para cada Posto Médico Avançado deve estar previamente definido 

quem transporta, quem opera, quem monta, quem faz a manutenção, quem repõe 

os stocks, quem fornece a alimentação, quem fornece alojamento, etc. 

11° - O Posto Médico Avançado deve estar dotado de meios de 

comunicação seguros, fiáveis e de fácil manuseamento. 

12o - O Posto Médico Avançado é operado por profissionais especializados, 

treinados, devidamente identificados e hierarquizados devendo cada um estar 

perfeitamente consciente da missão por si a desempenhar. 

13° - O Posto Médico Avançado deve obedecer a uma disposição interna 

que permita uma sequencial e ordenada circulação das vítimas e dos profissionais 

de saúde sem atropelos e segundo sucessivas prioridades. O modelo em losango 

é o mais adequado a catástrofes civis. 
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14° - Fundamentalmente no Posto Médico Avançado efectuam-se três tipos 
de procedimentos: a triagem, procedimentos médicos propriamente ditos e 
procedimentos administrativos. 

15° - Determinados tipos de catástrofes (designadamente nucleares, 
químicas, biológicas entre outras) requerem adaptações específicas do Posto 
Médico Avançado. 

16° - Diversos países, quer na Europa quer na América implementaram e 
testaram no terreno o Posto Médico Avançado como estrutura permanente de 
socorro em situações de catástrofe, podendo designadamente o caso francês 
servir de modelo a aplicar em Portugal. 

17o - Em Portugal actualmente no que concerne à existência e utilização de 
estruturas Posto Médico Avançado está praticamente tudo por fazer, sendo 
urgente, alterar os Planos Nacional, distritais, municipais e locais de emergência e 
instalar unidades Posto Médico Avançado estrategicamente localizadas no território 
nacional, de forma a permitir a sua rápida utilização em situação de catástrofe. 
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