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Resumo 

Objetivos 

Visto que no passado já tinham sido realizados estágios em outros meios do Instituto Nacional de 

Emergência Médica(INEM), todas as horas do estágio foram realizadas na Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação(VMER) uma vez que o principal objetivo do estágio era perceber a 

importância da emergência médica e conhecer o papel do médico nesta.  

Introdução 

A emergência médica pré-hospitalar é a prestação de cuidados médicos personalizados à situação 

do doente e a sua gestão detalhada até que seja possível chegar a uma unidade hospitalar capaz 

de fornecer o tratamento definitivo. A panóplia de cenários diferentes e não controlados em que 

a vítima se pode encontrar, as características não só da situação clínica, mas também da própria 

vítima, exigem do médico um vasto conhecimento. Diversos estudos indicam que um auxílio 

médico atempado à vítima traduz-se em diminuição na taxa de mortalidade e diminuição de 

sequelas do trauma/doença. Em Portugal, o INEM é a entidade responsável pela coordenação da 

prestação de socorro a vítima. A VMER é um dos meios mais diferenciados do INEM onde um 

médico e um enfermeiro são ativados para prestar um rápido auxílio à vítima. 

Resultados 

Durante este estágio foram realizados 14 turnos em meios VMER num total de 84 horas. Estes 

estágios foram realizados em 4 VMERs diferentes, tendo havido um total de 28 ativações para 

prestar auxílio a 29 vítimas.  

Discussão 

Das ativações existentes, 22 vítimas foram socorridas por patologia médica e 7 por trauma sendo 

os motivos mais prevalentes para ativação a “dor torácica”, a “alteração do estado de 

consciência”, “paragem cardio-respiratória” e a “dispneia”. Os diferentes motivos de ativação 

foram importantes para a aprendizagem da abordagem a estas vítimas. Das diversas ativações 

destacam-se o incêndio urbano e os acidentes rodoviários nos quais resultaram vítimas 

politraumatizadas.  

Conclusão  

Este estágio permitiu-me adquirir um vasto leque de conhecimentos técnicos muito importantes 

para a abordagem a uma vítima com patologia médica ou em situação de trauma. Para além 

disso, teve a particularidade de me preparar para ser um melhor médico no futuro no sentido de 

saber lidar com o sofrimento dos que nos rodeiam e ver, na prática, as diferentes realidades 

sociais, económicas e culturais que existem no nosso país. 
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Abstract 

Objectives: 

Since in the past an internship was made in other INEM vehicles, all the available hours of this 

internship were made in the VMER. The main objective of the internship was to realize the 

importance of the pre-hospital medical emergency and know the paper of a physician in it.  

Introduction: 

The pre-hospital medical emergency service is the delivery of medical care personalized to the 

situation of the patient, and his detailed management until he/she arrive to a hospital unit 

capable to provide the definitive treatment. The different non-controlled environments in which a 

victim can be, the characteristics not only of the pathology of the victim but also its personal 

characteristics require the physician a vast medical knowledge. Several studies show that an 

adequate and quick pre-hospital medical care provided to a victim results in a lower mortality rate 

and an improvement in several outcomes. In Portugal it is the INEM the responsible entity to 

coordinate the aid to a victim. The VMER is one of the more differentiated part of the INEM team, 

where a physician and a nurse are activated to provide a quick aid to the victim. 

Results: 

During the internship I was present in 14 shifts in the VMER in a total of 84hours. These shifts 

were made in 4 different VMERs. There was 28 activations where it was possible to aid a total of 

29 victims.  

Discussion 

From the activations, 22 victims were due to medical problems and 7 due to trauma being the 

most common reasons to the activation: “thoracic pain”; “altered state of consciousness”; 

“cardio-respiratory arrest” and “shortness of breathe”. The different types of activation were 

important to learn how to approach a variety of victims. From the several activations stands out 

the activation to an urban fire and to road accidents that result in polytrauma victims. 

Conclusion. 

This internship allowed me to acquire a wide range of technical skills that are very important in 

the approach of a victim that suffered urgent medical pathology or trauma. Furthermore It also 

had the particularity to prepare me to be a better physician, know how to deal with the suffering 

that surround us and see the different social, economics and cultural situations that exist in our 

country. 
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1. Objetivos 

Enquanto aluno de medicina, a emergência pré-hospitalar sempre me cativou visto que é 

uma das situações/momentos onde a ação médica desempenha um papel preponderante e 

decisivo na vida do doente. Todo o processo de abordagem à vítima, com uma avaliação rápida 

mas pormenorizada, todo o contexto que rodeia a situação clínica e a necessidade de tomar uma 

decisão terapêutica rápida fazem desta área uma das mais desafiantes da medicina. 

Ao longo de todo o curso sempre tive o interesse de completar a minha formação com 

mais conhecimento sobre o socorro a vítima. Fiz o curso de Suporte Básico de Vida(SBV) do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), onde obtive 20 valores em 20 possíveis, tendo 

sido convidado a participar em diversos “Mass training de SBV” organizados pelo INEM. Participei, 

assim, nas formações fazendo o ensino de SBV à população geral. Durante a minha formação 

também escolhi como unidades curriculares as opcionais de Emergência Médica I e II uma vez que 

são as que permitem adquirir conhecimento mais pormenorizado da abordagem à vítima em 

situação de socorro. Em 2017 frequentei um estágio voluntário no INEM onde tive a oportunidade 

de realizar turnos no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)-Norte, Ambulância Porto 

1 e nas Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar e Universitário 

do Porto- Hospital Geral Santo António (CHUP-HSA) e Centro Hospitalar e Universitário de São 

João- Hospital de São João (CHUSJ-HSJ). Esta experiência foi extremamente gratificante e alertou-

me, ainda mais, para a necessidade de formação em emergência pré-hospitalar.  

Em Portugal, a VMER é um dos meios de emergência médica mais diferenciado, 

apresentando-se como a melhor forma a completar os objetivos a que me propus. Uma vez que já 

tinha contactado no passado com a atividade desenvolvida por outros meios do INEM, foi 

decidido aplicar todas as horas do estágio na emergência pré-hospitalar em meios VMER. 

Desta forma, este estágio teve como principais objetivos: 

• Entender o processo de socorro a vítima em Portugal. 

• Perceber a importância da emergência médica pré-hospitalar. 

• Conhecer o papel do médico na emergência pré-hospitalar. 

• Acompanhar e participar na assistência à vítima emergente. 

• Conhecer o modo de funcionamento de diferentes VMERs. 
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2. Introdução 

2.1. Emergência médica Pré-hospitalar 

O que é e a sua relevância; 

A emergência médica pré-hospitalar é a prestação de cuidados médicos personalizados à 

situação do doente e a sua gestão detalhada até que chegue a uma unidade hospitalar capaz de 

fornecer o tratamento definitivo.1, 2  Assim, a emergência pré-hospitalar requer um amplo 

conhecimento de diversas patologias e a capacidade de executar diversos procedimentos médicos 

específicos e por, diversas vezes, em sítios incomuns.2 

 Ao contrário do cenário hospitalar, o doente na emergência pré-hospitalar pode ser 

encontrado numa panóplia de ambientes diferente e não controlados.2 Consequentemente, a 

amplitude de terapêuticas a efetuar vai ser também enorme, estando sempre dependente do 

processo patológico (médico ou trauma) e de fatores do próprio doente (sexo, idade, 

comorbidades).3 

Existem diversas patologias médicas, cirúrgicas ou traumáticas que o seu curso é 

dependente do tempo em que o doente tem assistência. Assim, uma intervenção simples 

realizada mais precocemente pode ter um efeito benéfico maior que o de uma intervenção major 

mais tardia. Este fator temporal é extremamente importante e pode ter um resultado melhor que 

um novo fármaco ou uma técnica como é o exemplo do aumento na taxa de sobrevivência 

quando existe uma rápida intervenção num caso de paragem cardio-respiratória(PCR).4, 5 Este 

assunto é  alvo de discussão na literatura desde há muito tempo (estudos mais antigos remontam 

a 1968), demonstram que um grande número de mortes por trauma é evitável se forem 

prestadas, precocemente, medidas básicas de SBV.6, 7 Medidas como assegurar a via aérea numa 

situação de trauma, feitas no local diminuem drasticamente a taxa de mortalidade por trauma.6, 8 

Não só no trauma essa necessidade é visível. Muitas patologias médicas, necessitam também de 

um tratamento precoce por um meio diferenciado de forma a que mortalidade e morbilidade dos 

doentes seja menor. Gartner, BA et al demonstraram que a atuação precoce da equipa médica 

pré-hospitalar ao usar ventilação não invasiva em doentes por choque cardiogénico por edema 

agudo do pulmão diminui a necessidade de ventilação invasiva ou admissão em unidade de 

cuidados intensivos.9 

Para além de um auxílio precoce diversos estudos demonstram que um cuidado 

diferenciado prestado por um médico numa situação de trauma traz benefícios a nível de 

identificação de trauma major e as suas complicações face ao cuidado prestado por não médicos. 

Isto traduz-se numa estabilização mais precoce do doente com diminuição das sequelas e menor 

taxa de mortalidade10. Um estudo de Maddock A et al demonstra que o cuidado de um 
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traumatizado prestado por equipa de médicos especialistas em emergência pré-hospitalar face ao 

cuidado prestado por paramédicos ou técnicos de ambulância se traduz num aumento da 

hipótese de sobrevivência a 30 dias.8 Fukuda T. et al demonstrou que, no Japão, o suporte 

avançado de vida(SAV) realizado por médicos em vítimas em PCR por trauma traduziu-se numa 

maior taxa de sobrevivência a um mês versus SAV ou SBV realizado por técnico de emergência 

pré-hospitalar(TEPH).11 Para além disso, também é consensual na literatura que a intubação 

invasiva, garantindo uma  via área patente e permeável, tem maiores taxas de sucesso quando  

realizada por médicos de emergência pré-hospitalar versus paramédicos ou TEPH.12, 13 Contudo, é 

necessário ter em conta que a experiência do médico, paramédico ou técnico é um fator muito 

importante no resultado final de prestação de socorro à vítima. Para além disso, existem 

diferenças entre os diferentes países relativamente ao âmbito de intervenção de cada 

profissional.  

Para além das vantagens sociais e dos ganhos em saúde relativamente a ter um serviço de 

emergência pré-hospitalar bem estabelecido, este também é economicamente viável.14 Um 

sistema de emergência pré-hospitalar e de resposta a situações de desastre e epidemias 

apresenta um custo vinte vezes menor face ao que é gasto nessas situações quando não existe 

um sistema preparado e treinado.14, 15  

 

Realidade nacional: 

Em Portugal, foi em 1965 que se iniciou o socorro pré-hospitalar a doentes de forma 

profissionalizante e regulada, sendo, até esta data, prestado por bombeiros voluntários. A partir 

desta altura passou a ser responsabilidade do estado garantir a prestação deste serviço Foi nesse 

ano que foi implementado o número nacional de socorro “115” que inicialmente começou por 

funcionar em Lisboa, sendo acionada uma ambulância tripulada por polícias que efetuavam o 

transporte do doente para o hospital. Em 22 de novembro de 1971 foi criado o Serviço Nacional 

de Ambulâncias que ficou responsável por “assegurar a orientação, coordenação e a ciência das 

atividades respeitantes à prestação de primeiros socorros a sinistrados e doentes, bem como ao 

respetivo transporte”. Este serviço apenas geria as ambulâncias no país, não sendo um serviço 

coordenador de várias entidades na prestação de socorro à vítima. Só em 1981, através do 

decreto-lei 234/81 de 3 de agosto, é criado o INEM enquanto “organismo coordenador das 

atividades de Emergência Médica a executar pelas diversas entidades do sistema”.16 

O INEM é o responsável em Portugal por coordenar o Sistema Integrado de Emergência 

Médica(SIEM). O SIEM trata-se do conjunto das entidades (Polícia de Segurança Pública(PSP), a 

Guarda Nacional Republicana(GNR), os Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, o INEM e os 

Hospitais e Centros de Saúde) envolvidas no socorro às vítimas de acidente ou doença súbita. 
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Assim, o INEM tem como principal tarefa e responsabilidade a prestação de auxílio à vitima no 

local da ocorrência, o transporte assistido para o hospital mais adequado face às necessidades da 

vítima e a adequada articulação entre os vários intervenientes.17 

 

2.2. INEM/SIEM 

Todo este processo do SIEM se inicia com a deteção da existência de uma ou mais vítimas 

que necessitam de auxílio. A fase seguinte é o alerta em que qualquer cidadão que se apercebe da 

existência de uma vítima e usa o número europeu de emergência “112” (número legislado desde 

1990, mantendo-se, contudo, em simultâneo  como número “115” até 1998, ano após o qual 

ficou apenas o número “112”) para entrar em contacto com os serviços de emergência. O pré-

socorro é a fase seguinte que corresponde a 

gestos que se pode praticar até a chegada de 

socorro. O socorro ocorre aquando da chegada 

da equipa de emergência e se prestam os 

cuidados iniciais à vítima com objetivo de a 

estabilizar. Após a vítima estar estabilizada 

inicia-se o transporte até à unidade de saúde, 

prestando durante este os cuidados 

necessários à vítima. Quando chegado à 

unidade faz-se a transferência da vítima para 

que esta obtenha o tratamento mais adequado à sua situação.18  

A coordenação da prestação do socorro às emergências médicas é assegurada pelo CODU 

do INEM. As chamadas “112” efetuadas a partir de território nacional são atendidas em centrais 

de emergência da PSP que sempre que se trata de uma questão de saúde as reencaminha para o 

CODU. Foi em 1987 que entrou em funcionamento o primeiro CODU que ficou na sede do INEM 

em Lisboa. Atualmente existem 4 CODUs (Lisboa, Porto, Coimbra e Faro) que estão disponíveis 

24horas por dia, sendo que qualquer um dos CODUs pode atender uma chamada de qualquer 

região do país (à exceção do CODU de Faro que não receciona chamadas e apenas aciona meios). 

O CODU tem como função assegurar o atendimento, fazer a triagem dos pedidos de socorro, 

auxiliar no aconselhamento de pré-socorro sempre que necessário, fazer a seleção e acionamento 

dos meios de socorro necessários e fazer o acompanhamento das equipas de socorro no terreno.  

Quando necessário, o CODU também coordena a ativação da ocorrência com outras entidades 

como a PSP. No CODU também se efetua o contacto com as unidades de saúde de forma a 

permitir que estas se preparem para receber o doente. Este contacto acontece sobretudo para se 

ativarem as vias verdes (de acidente vascular cerebral (AVC), coronária, trauma) ou ativar as salas 

Figura 1- Estrela da Vida. Símbolo do INEM que responde 
às fazes de socorro à vítima.18 
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de emergência.  Para além disso, o CODU também reencaminha chamadas consideradas não 

emergentes, que não necessitem de ativação de meios, para a linha de Saude24. O CODU é 

assegurado por médicos e TEPH que são formados para efetuar todas as funções enumeradas. 

Anteriormente o CODU também era assegurado por técnicos operadores de telecomunicações de 

emergência que sob supervisão médica  faziam o atendimento das chamadas de socorro, 

realizando a respetiva triagem.18, 19 

Existem sub-sistemas do CODU em que o seu trabalho é mais particular: o CODU-MAR 

que tem como objetivo ajudar, através do aconselhamento médico, todas as situações de 

emergência que ocorram em embarcações e, se necessário, ativar os mecanismos necessários 

para proceder à evacuação do doente e organizar toda a logística para a sua chegada ao serviço 

hospitalar mais adequado. Existe ainda o Centro de Informação Antivenenos, centro único 

nacional onde médicos treinados na área da toxicologia dão a orientação necessária, tanto a 

profissionais de saúde como ao público em geral, sobre o quadro clínico, diagnóstico, toxicidade, 

terapêutica e prognóstico necessários na abordagem a vítimas de exposição a tóxicos. Existe 

ainda o Centro de Apoio Psicológico em Emergência que funciona no CODU e é vocacionado para 

a prestação de auxílio relacionados com o apoio psicológico e intervenção em crises psiquiátricas. 

Se necessário, pode ativar um meio que levará um psicólogo ao local como irá ser explicado a 

seguir.  

 

Meios de socorro e transporte INEM: 

Para cumprir a sua função o INEM dispõe de diversos meios com os quais responde às 

emergências médicas necessárias. A ativação de cada um destes meios tem em consideração as 

necessidades da situação clínica em questão, as características de cada meio, o grau de 

diferenciação dos seus tripulantes e o material disponível.20 

Ambulâncias de Socorro como Posto de Emergência Médica – Pertencentes ao SIEM, funcionam 

mediante acordo entre o INEM e outra entidade (como os Bombeiros ou a Cruz Vermelha), onde 

o veículo é ou não propriedade do INEM (mediante o acordo estabelecido) mas operacionalizado 

pela outra entidade. Estas ambulâncias são operacionalizadas por Tripulantes de Ambulância de 

Socorro com treino próprio e estão alocadas em postos de emergência fixo. Existem 332 

ambulâncias de socorro em Portugal. Têm como missão assegurar a deslocação rápida ao local  da 

ocorrência de uma tripulação com formação em emergência pré-hospitalar, definida e certificada 

pelo INEM, e o transporte da vítima para o serviço de urgência(SU).20, 21 

Ambulâncias de Socorro como Posto de Reserva – São ambulâncias que, apesar de não 

pertencerem ao INEM, têm acordos estabelecidos com este e podem ser ativadas de acordo com 
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as suas ordens. Existem 135 ambulâncias deste tipo e os seus tripulantes e missão são em tudo 

equiparados às ambulâncias de socorro como posto de emergência médica.  

Ambulâncias de Emergência Médica – São ambulâncias pertencentes ao INEM e tripulada por dois 

TEPH que são funcionários do INEM. Os TEPH têm uma formação de 910 horas diferente daquela 

que têm os Tripulantes de Ambulância de Socorro (210 horas de formações).  Existem 56 destes 

meios espalhados pelo país. Tal como as ambulâncias de socorro, estas ambulâncias têm como 

objetivo a deslocação ao local da ocorrência de uma equipa de emergência médica pré-hospitalar, 

a estabilização clínica das vítimas de acidente ou de doença súbita e o transporte para o SU.20 

Motociclo de Emergência Médica – Em funcionamento desde julho de 2004, os 9 motociclos 

disponíveis são um meio útil em áreas citadinas de grande intensidade de trânsito permitindo 

chegar ao local de ocorrência de forma mais rápida. Este meio é tripulado por um TEPH e possui 

diverso material que lhe permite a estabilização inicial da vítima até que estejam reunidas as 

condições para um eventual transporte, se necessário.20 

Ambulância de Suporte Imediato de Vida(SIV) – É um meio mais diferenciado que os três 

anteriores sendo a sua tripulação constituída por um enfermeiro e um TEPH. Conforme o nome 

indica tem cuidados de saúde diferenciados tais como manobras de reanimação e SAV. O seu 

material é o mesmo de uma Ambulância de Emergência médica mais um monitor-desfibrilhador e 

diversos fármacos. Existem 39 SIV em funcionamento em Portugal.20 

VMER - é juntamente com o helicóptero o meio mais diferenciado e é abordado no tópico 

seguinte visto ter sido o mais relevante no estágio efetuado. 

Helicóptero de Emergência Médica – Constituído por dois pilotos, um médico e um enfermeiro, os 

4 helicópteros que atualmente servem o país permitem a chegada de uma equipa diferenciada de 

emergência médica a locais de difícil acesso por via terrestre e/ou fazer o transporte da vítima 

para centros hospitalares que estejam a grande distância. O helicóptero também poderá ser 

utilizado para o transporte de doentes críticos entre unidades de saúde.20  

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência – Esta unidade é ativada sempre que é 

necessária uma intervenção psicológica de emergência, colocando no local um psicólogo. Pode 

assim ser ativada entre outras para situações como: risco iminente de suicídio, emergências 

psiquiátricas que impliquem risco de vida para o próprio ou para outros e intervenção com 

vítimas de abuso/violação sexual. Podem ainda ser usadas em situações de exceção (incêndios, 

inundações, explosões, catástrofes naturais e humanas, entre outras).20 

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico – Conforme o nome indica este meio é usado para o 

transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde. 

Inicialmente, estabelecido em 1987, apenas servia para transporte neonatal, tendo, a partir de 

2011, passado a fazer transporte de doente pediátrico de qualquer idade. Existem atualmente 4 a 



7 

nível nacional e são tripuladas por um técnico de Emergência pré-hospitalar (que conduz a 

ambulância) um médico e um enfermeiro.  Tem todo o material adequado para a prestação de 

cuidados de estabilização de doentes dos 0 aos 18 anos de idade. Este meio não realiza transporte 

primário (do local da ocorrência para o SU), mas apenas inter-hospitalar.20 

Viatura de Intervenção em Catástrofe – Esta viatura é ativada em situações de multivítimas. 

Existem 4 viaturas deste tipo a nível nacional e permitem montar um posto médico avançado e no 

seu interior tem o mesmo material que uma VMER permitindo o tratamento em simultâneo de 8 

vítimas muito graves. Para além disso, esta também funciona como uma célula de 

telecomunicações, que permite criar uma rede de comunicações entre o local do acidente, o 

CODU e os hospitais.20 

 

VMER 

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar concebidos para o transporte rápido 

de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente. Estão localizadas em hospitais e 

funcionam ao abrigo de protocolos entre o INEM e as Unidades de Saúde que têm este tipo de 

meio.18 Cabe aos hospitais assegurar os recursos humanos necessários assim como assegurar a 

operacionalidade do veículo.22 Apesar de serem profissionais pertencentes aos hospitais estes 

estão ao serviço do INEM e são ativados por rádio ou telefone pelo CODU. Conforme já referido, a 

equipa da VMER é constituída por um médico e um enfermeiro com formação, ministrada pelo 

INEM, em áreas de SAV adulto, SAV pediátrico, emergências médicas, emergências obstétricas, 

transporte do doente crítico, trauma e desencarceramento. Assim, o principal objetivo de uma 

VMER é estabilizar o doente e orientá-lo para a unidade hospitalar mais adequada.18, 23  Para além 

da formação em emergência, os enfermeiros das equipas da VMER  têm uma formação e 

avaliação adicional: avaliação psicotécnica para condução de veículos prioritários e curso de 

Condução Defensiva de VMER. 

Em 1989 entrou em funcionamento a primeira VMER (na altura designada de Viatura 

Médica de Intervenção Rápida) do país, tendo ficado em Lisboa na sede do INEM. Em 1995 a 

região norte do país recebe a primeira VMER tendo ficado instalada no atual Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho- Hospital Eduardo Santos Silva (CHVNG/E-HESS). Em 1996 começou a 

atividade a VMER do atual CHUP-HSA e a partir desse ano passaram-se a designar de VMER. Em 

1997 foi a vez de entrar em funcionamento a VMER do CHSJ-HSJ e em 1999 a VMER da atual 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos- Hospital Pedro Hispano(ULSM-HPE).16 

Existem um total de 44 meios VMER por todo o país (14 na área de influência da 

Delegação Regional do Norte, 10 na área de influência da Delegação Regional do Centro, 20 na 
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área de influência da Delegação Regional do Sul, das quais 17 na Região de Lisboa e Vale do Tejo e 

Alentejo e 3 na Região do Algarve).24 

 
Figura 2- Exemplo de uma VMER e seu equipamento. (retirada de VMER Guimarães. Apresentação (2020) [Disponível em: 

https://www.vmerguimaraes.com/site/vmer-guimaraes/apresentacao/] 

 

2.3. Triagem de Manchester 

Uma vez que os SU dos hospitais estão constantemente sob grande pressão devido ao 

grande número de doentes que recebem diariamente (normalmente acima das suas 

capacidades), é necessário estabelecer uma organização de forma a estabelecer prioridades em 

função da necessidade clínica e não apenas incluir o critério administrativo da ordem de chegada 

ao SU. Desta forma, é fundamental fazer uma triagem aos doentes que chegam aos SU dos 

hospitais de forma a identificar rapidamente os doentes em risco, prever o tempo alvo para qual 

o doente deve ser observado e promover circuitos de encaminhamento dos doentes 

promovendo, assim, a organização do SU.25, 26  

Em Portugal, por recomendação técnica da Direção Geral de Saúde e por despacho da 

Secretaria de Estado da Saúde, desde 01 janeiro de 2016 todos os hospitais portugueses passaram 

a usar a triagem de Manchester nos seus SU, independentemente do tipo de urgências.27 Apesar 

do carácter obrigatório só a partir dessa data, já vários hospitais vinham a utilizar este sistema 

como é o caso do CHUP-HSA que tinha implementado o sistema de triagem de Manchester em 18 

de Outubro de 2000.25 

Usar a Triagem de Manchester permite, de forma objetiva, reproduzível e passível de 

auditoria, atribuir um atendimento médico ao doente em função da sua situação clínica. Assim, a 

triagem “identifica” a prioridade com que determinado doente deve ser visto por um médico em 

relação à sua situação clínica.25, 26 O sistema funciona através da queixa de apresentação do 

doente (o motivo da ida à SU) e através de um fluxograma, orientado por um sistema de 

perguntas e estabelece-se a atribuição da prioridade por cor e com respetivo tempo-alvo, 

conforme demonstrado na figura abaixo 26  
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Figura 3- Triagem de Manchester. retirada de: Grupo Português de Triagem. Tempos alvo previstos de atendimento, para as 5 cores da Triagem 

de Manchester 2020 [disponível em: http://www.grupoportuguestriagem.pt]28 

3. Resultados 

Foram aprovados pelo INEM e realizados 14 turnos em meios VMER num total de 84 

horas de estágio. Os turnos foram realizados em 4 hospitais diferentes sendo estes: o CHUP-HSA, 

o CHUSJ-HSJ, o CHVNG/E-HESS e a ULSM-HPE. Durante todo o estágio houve um total de 28 

ativações, cujo seu relato segue nas tabelas abaixo. 

Em todas as ativações foi seguida a abordagem à vítima estabelecida no Manual de 

Abordagem à Vítima do INEM. 29 Uma vez verificada a segurança do local, efetua-se uma célere 

avaliação primária, pela seguinte ordem: A. Airway: B. Breathing. C. Circulation. D. Disability. e E. 

Expose/Environment. Em situações de feridas/trauma exsanguinantes a ordem altera ligeiramente 

devendo a avaliação primária iniciar pelo controlo da hemorragia seguindo a ordem: C A B D E.   

Apenas após identificar e corrigir as situações que implicam risco de vida para a vítima se passa 

para a avaliação secundária onde se recolhe informações relevantes: SAMPLE ((Sinais e 

Sintomas(S) |Alergias(A) | Medicação(M) |História Médica Passada(P)|Ultima Refeição(L) |E – 

Eventos que levaram ao incidente(E)).29 

Tabela I- Ativação nº 1 

VMER: CHUP-HSA Data: 16JUL2019 H. de Ativação: 09h04 
Local: Madalena, Vila 
Nova de Gaia H. chegada do local: 

09h18 
H. saída do local: 
09h33 

H. chegada ao SU: 
09h43 

Motivo de acionamento: Crise Convulsiva 

Género: Feminino Idade: 94 anos 

Avaliação primária 

A – Patente e Permeável 
B – Frequência Respiratória(FR)- 10 ciclos por minuto(cpm)| Saturação periférica de 
Oxigénio(SatO2)- 98% (em ar ambiente(aa)) 
C – Frequência Cardíaca(FC)- 102 batimentos por minuto(bpm) | Pressão Arterial(PA)- 131/84 - 

http://www.grupoportuguestriagem.pt/
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milímetro de mercúrio(mmHg) 
D – Escala de Coma de Glasgow(Glasgow)- 13 | Pupilas: Reativas e simétricas | Localiza a dor | 
Glicemia capilar(Glicose): 109 mg/dl 
E – primeira crise tónico clónica 

Monitorização: 

Eletrocardiograma de 12 derivações(ECG): 
Não realizado 

Outros: Não aplicável(NA) 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Crise tónico clónica com cerca de 5 minutos segundo descrição dada pela cuidadora. À nossa 
chegada menos desperta segundo cuidadora. Observa-se ligeiros movimentos involuntários nos 
membros superiores não coordenados. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Medicação crónica para demência e protetor gástrico (que não sabem especificar 
posologia).  
P- Demência, acamada e totalmente dependente para as atividades da vida diária(TEPH).  
L- Última refeição pelas 08h30.  
E- NA 

Hipótese Diagnóstico: Crise Tónico Clónica 

Atuação: 
Avaliação primária e secundaria. Colocado 
acesso venoso periférico(AVP). 
Comunicação do estado clínico à família 
presente. Transporte sob monitorização, 
acompanhado com a VMER para CHVNG/E-
HESS. 

Fármacos e Fluidos: 
- Diazepam endovenoso(ev) 2mg 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Amarelo 

 

Tabela II- Ativação nº 2 

VMER: CHUP-HSA Data: 16JUL2019 H. de Ativação: 11h52 
Local: Porto H. chegada do local: 

11h56 
H. saída do local: 
12h23 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Dor Torácica 

Género: Feminino Idade: 74 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 12 cpm | SatO2- 98% (aa) 
C – FC- 112 bpm | PA- 163/90 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA 
E – Sem alterações relevantes 

Monitorização: 

ECG:  Ritmo sinusal, regular, com a presença de 
extra-sístoles. Sem aparentes sinais de isquemia 

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica sem irradiação de intensidade 9 em 10. Ao exame objetivo(EO) sem alterações 
significativas. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Medicação crónica para Hipertensão Arterial(HTA) que não sabe especificar ou posologia. 
P- Hipertensão Arterial.  
L- Sem conhecimento da hora da última refeição.  
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E- NA 

Hipótese Diagnóstico: Crive conversiva 

Atuação: 

Avaliação clínica primária e secundária. 
Encaminhada para SU mais próximo sem 
acompanhamento da VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: Sem informação 
(SI) 

 

Tabela III- Ativação nº 3 

VMER: CHUP-HSA Data: 16JUL2019 Hora de Ativação:13h56 
Local: Valbom, 
Porto H. chegada do local: 

14h07 
H. saída do local: 
14h35 

H. chegada ao SU: 
14h48 

Motivo de acionamento: Dor Torácica  

Género: Feminino Idade: 55 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 24 cpm | SatO2- 99% aa 
C – FC- 98 bpm | PA- 130/85 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 118 mg/dl 
E – Sem alterações 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
aparentes sinais de isquemia 

outros: NA  

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica sem irradiação, intensidade 8 em 10. Sem alterações significativas ao EO 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Medicação crónica com antidepressivos e ansiolíticos que não soube especificar ou 
posologia. 
P- Síndrome depressivo, HTA. 
L- Última refeição prévia ao evento pelas 13h30.  
E- NA 

Hipótese Diagnóstico: Crise Conversiva 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocado AVP. 
Transporte com a VMER para CHUP-HSA. 
Aquando do transporte aparente alteração do 
estado de consciência que reverte após 
estimulação dolorosa no tórax. Apresenta 
durante o transporte desvio da comissura labial 
para a esquerda que refere ser de novo. 
Reavaliação primária e secundária sem 
alterações. Contactado CODU para comunicar 
com sala de emergência do SU por suspeita de 
AVC.  À chegada da sala de emergência do SU 
relata história de desvio da comissura de há 
muitos anos.  

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Laranja 
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Tabela IV- Ativação nº 4 

VMER: CHVNG/E-HESS Data:  17JUL2019 Hora de Ativação:12h48 
Local: Grijó, Vila 

Nova de Gaia H. chegada do local: 
13h04 

H. saída do local: 
13h29 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Dor epigástrica 

Género: Feminino Idade: 75 anos 

Avaliação primária 

A – Patente e permeável  
B – FR- 20 cpm | SatO2- 100% (aa) 
C – FC- 70 bpm | PA- 172/98 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 128 mg/dl 
E – Sem alterações 

Monitorização: 

ECG:  Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
aparentes sinais de isquemia 

Outros: Temperatura Auricular(T): 36,5ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor epigástrica em ardor sem irradiação pelas 09h30 que agravou. Ansiosa e não 
colaborante. Tremores em ambos os membros superiores. Sem outras alterações significativas. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Medicação crónica que não soube especificar. A cumprir antibioterapia (que não sabe 
especificar) para infeção urinária. 
P- Obesidade, Hipertensão Arterial, Diabetes mellitus, Síndrome depressivo, histerectomia na 
juventude por neoplasia. 
L- Não sabe especificar.  
E- NA 

Hipótese Diagnóstico: Crise conversiva e Crise hipertensiva 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Transporte 
com Bombeiros presentes no local sem 
acompanhamento da VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte: Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela V- Ativação nº 5 

VMER: CHVNG/E-HESS Data: 17JUL2019 Hora de Ativação:13h49 
Local: Afurada, 
Vila Nova de Gaia H. chegada do local: 

14h05 
H. saída do local: 
14h33 

H. chegada ao SU: 14h40 

Motivo de acionamento: Dor Torácica 

Género: Masculino Idade: 64 anos 

Avaliação primária 

A – Patente e permeável 
B – FR- 20 cpm | SatO2- 98% (aa) 
C – FC- 90 bpm | PA- 109/60 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 180 mg/dl. Sonolento. 
E – NA 

Monitorização: 
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ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
aparentes sinais de isquemia 

Outros: T: 36,7ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica em peso, sem irradiação com cerca de 6 horas de evolução. À chegada da VMER, 
cianose labial e extremidades frias. Doente com aspeto debilitado, contudo sem grandes 
queixas.  À auscultação pulmonar: diminuição do murmúrio vesicular na base pulmonar direita.  
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Broncodilatador que não sabe especificar. 
P- Bronquite Crónica. 
L- Última refeição há cerca de 1hora. 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico: Doença pulmonar obstrutiva crónica agudizada(DPOC)/ Infeção das vias 
aéreas inferiores 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
AVP. Oxigenoterapia com broncodilatadores e 
analgesia. Transporte sob monitorização, 
acompanhado com a VMER para CHVNG/E-
HESS. Transporte sem alteração dos sinais 
vitais e sem novas queixas. 
 

Fármacos e Fluidos: 
- Paracetamol ev 1000mg 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev- 500ml 
- Oxigenoterapia com máscara de venturi a 6L 
de oxigénio(O2).. 
- Brometo de ipratrópio e Salbutamol, 
inalado (0.5mg + 2.5mg) com soro fisiológico 
em reservatório de máscara de venturi. 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Laranja 

 

Tabela VI- Ativação nº 6 

VMER: CHVNG/E-HESS Data: 17Jul2019 Hora de Ativação:14h47 
Local: Vila Nova 

de Gaia H. chegada do local: 
14h51  

H. saída do local: 
15h16 

H. chegada ao SU: 15h25 

Motivo de acionamento: Alteração do estado de consciência em doente diabético 

Género: Feminino Idade: 31 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável  
B – FR- 11 cpm | SatO2- 97% 
C – FC- 105 bpm | PA- 115/75 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- 71 mg/dl 
E – Alteração do estado de consciência em doente diabético 

Monitorização: 

ECG: Não realizado 
Outros: Glicose 10 min após avaliação 
primária: 91 mg/dL 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Alteração do estado de consciência com crise tónico-clónica com duração de cerca de 4 
minutos presenciada pelos bombeiros. À chegada da VMER consciente, orientada no tempo, 
espaço e pessoa. Sonolenta. Sem outras alterações significativas ao EO.  
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Glargina (Lantus®) X unidades à noite, Insulina lispro (Humalog®) após as refeições. 
P- Diabetes mellitus tipo1, diagnosticado há 22 anos. 
L- Última refeição cerca de 1,5horas prévias à ativação.  
E- Recorrentes alterações do estado de consciência por hipoglicemias.  

Hipótese Diagnóstico: Hipoglicemia grave 



14 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
AVP. 
Acompanhamento com VMER para o SU do 
CHVNG/E-HESS. Durante o transporte a doente 
foi ficando mais desperta.  

Fármacos e Fluidos: 
- 20mL de glicose a 30%. 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Amarelo 

 

Tabela VII- Ativação nº 7 

VMER: CHVNG/E-HESS Data: 17Jul2019 Hora de Ativação:15h50 
Local: Espinho H. chegada do local: 

16h12 
H. saída do local: 
16h28 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Alteração do estado de consciência 

Género: Feminino Idade: 70 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 18 cpm | SatO2- 90% (aa) 
C – FC- 85 bpm | PA- 115/85 mmHg 
D – Glasgow- 13 | Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- 104 mg/dl 
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Não realizado Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Alteração do estado de consciência, segundo equipa domiciliaria (cuidadora). Exteriorização 
da sonda gástrica com posterior recolocação por parte do companheiro. À chegada da VMER, 
no seu padrão habitual segundo cuidadoras. Sem alterações significativas ao EO. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Quetiapina, Risperidona, Levetiracetam.  
P- TDAVDs, epilepsia, demência.  
L- Sem informação. 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico: NA 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Comunicação 
do estado clínico ao marido. 
Encaminhamento para SU sem 
acompanhamento da VMER 

Fármacos e Fluidos: 
NA 
 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela VIII- Ativação nº 8 

VMER: CHUP-HSA Data: 18JUL2019 Hora de Ativação:12h23 
Local: Oliveira do 
Douro H. chegada do local: 

12h33 
H. saída do local: 
12h52 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento:  Dispneia 

Género: Feminino Idade: 70 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
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B – FR- 19 cpm | SatO2- 98% (com O2 suplementar a 10L por min) 
C – FC- 120 bpm | PA- 120/70 mmHg 
D – Glasgow- 13 (habitual) | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- 193 mg/dl 
E – Sem alterações  

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
aparentes sinais de isquemia 

Outros: T- 36.7ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Noção de agravamento de dificuldade respiratória segundo cuidadoras. À chegada da VMER 
ligeira tiragem supraclavicular com aparente dificuldade respiratória. À auscultação pulmonar: 
diminuição do murmúrio vesicular na base do pulmão direito. Sem outras alterações 
significativas ao EO. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Acetilcisteína, Amitriptilina, Bisacodilo, Dexametasona, Esomeprazol, Fentanil, Furosemida, 
Gabapentina, Indometacina, Metoclopramida, Mirtazapina, Morfina. 
P- Neoplasia Pulmonar diagnosticada há cerca de 6 meses, TDAVDs, demência.  
L- Há cerca de 3 horas e meia. 
E- NA. 

Hipótese Diagnóstico:  Infeção das vias aéreas inferiores 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Transporte para SU do CHVNG/E-HESS sem 
acompanhamento da VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 Suplementar com mascara de alto débito 
a 10L 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento pela 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela IX- Ativação nº 9 

VMER: CHUP-HSA Data: 23JUL2019 Hora de Ativação:09h13 
Local:  H. chegada do local: 

09h26 
H. saída do local: 
09h50 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: PCR 

Género: Feminino Idade: 78 anos 

Avaliação primária 
A – NA 
B – FR- 0 cpm | SatO2- NA 
C – FC- 0 bpm | PA- NA 
D – Glasgow- NA | Pupilas- midríase fixa | Lateralização Motora: NA| Glicose- NA  
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Assistolia outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Rigidez cadavérica, presença de livores na face e dorso do corpo. Vista pela última vez bem 
pelas 21h30. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Amlodipina, Escitalopram, Memantina, Rivastigmina  
P- HTA, TDAVDs, demência. 
L- NA. 
E- NA. 

Hipótese Diagnóstico: PCR não revertida. 
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Atuação: 
Avaliação Primária. Não se inicia SAV. 
Verificado óbito pelas 09h26. 
Contacto com o médico de família que irá 
certificar o óbito. Contacto com CODU para 
ativar PSP para tomar conta da ocorrência. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte: Não Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela X- Ativação nº 10 

VMER: CHUP-HSA Data: 23JUL2019 Hora de Ativação:10h59 
Local: Porto H. chegada do local: 

11h03 
H. saída do local: 
11h25 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Dispneia com alteração do estado de consciência 

Género: Feminino Idade: 93 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 36 cpm | SatO2- 70% (aa) 
C – FC- 139 bpm | PA- 141/75 mmHg 
D – Glasgow- 12| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA  
E – Sem alterações 

Monitorização: 

ECG: Fibrilação auricular. Sem aparentes sinais 
de isquemia   

Outros: T: 36.7ºC ; SatO2- 93% (com O2 a 10L) 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Episodio súbito de dificuldade respiratória após se alimentar. À chegada da VMER, pálida 
com taquipneia e tiragem supraclavicular. À auscultação pulmonar: murmúrio vesicular 
mantido com roncos dispersos à direita. Tosse não eficaz.  Mais prostrada do que o habitual de 
acordo com as cuidadoras.   
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Informação não recolhida 
P- HTA, fibrilação auricular, demência, fratura trocantérica há 1 mês, parcialmente dependente 
para as atividades da vida diária (AVDs). 
L- Pelas 09h30 
E- Alimentou-se sozinha. 

Hipótese Diagnóstico: Aspiração de conteúdo alimentar 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
máscara de oxigénio de alto débito. 
Aspiração de secreções na via aérea superior. 
Encaminhamento para SU do CHUP-HSA sem 
acompanhamento pela equipa da VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 suplementar a 10L com máscara de alto 
débito. 
- Brometo de ipratrópio e Salbutamol, 
inalado (0.5mg + 2.5mg) com soro fisiológico 
em reservatório de máscara de venturi. 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XI- Ativação nº 11 

VMER: CHUP-HSA Data: 24JUL2019 Hora de Ativação:08h16 
Local: Porto H. chegada do local: 

08h24 
H. saída do local: 
09h10 

H. chegada ao SU: NA 
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Motivo de acionamento: PCR 

Género: Masculino  Idade: 76 anos 

Avaliação primária 
A – NA 
B – FR- 0 cpm | SatO2- NA 
C – FC- 0 bpm | PA- NA 
D – Glasgow- NA | Pupilas- midríase fixa | Lateralização Motora: NA| Glicose- NA  
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Assistolia outros: 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Rigidez cadavérica, presença de livores na face. Visto pela última vez bem pelas 07h. 
A- Sem informação.  
M- Sem informação  
P- Miastenia Gravis, HTA. 
L- NA. 
E- NA. 

Hipótese Diagnóstico: PCR não revertida 

Atuação: 
Avaliação Primária. Não se inicia SAV. 
Verificado óbito pelas 08h26. 
Contacto com a PSP.  

Fármacos e Fluidos: 

NA 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: NA 

 

Tabela XII- Ativação nº 12 

VMER: CHUP-HSA Data:  24JUL2019 Hora de Ativação:11h57 
Local: Aldoar, 

Porto H. chegada do local: 
12h06 

H. saída do local: 
12h30 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Dispneia 

Género: Feminino Idade: 91 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 18 cpm | SatO2- 99% (com cânula nasal com O2 suplementar a 2L) 
C – FC- 71 bpm | PA- 99/55 mmHg 
D – Glasgow- 12 | Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA  
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Não realizado Outros: T: 36.0ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Noção de dificuldade respiratória com vómito alimentar. À chegada da VMER, sem sinais de 
dificuldade respiratória aparente, eupneica. À auscultação pulmonar, murmúrio vesicular 
diminuído na base esquerda, sem roncos ou sibilos. Sem outras alterações significativas ao EO 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Alprazolam, esomeprazol, lactulose, loflazepato de etilo, mirtazapina,  
P- Bloqueio de ramo esquerdo, HTA, dislipidemia, Infeções do trato urinário, história de 
pneumonias de aspiração, demência grave, TDAVDs. 
L- Pelas 10h 
E- Dispneia súbita que terá iniciado após alimentação. 
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Hipótese Diagnóstico: Aspiração de conteúdo alimentar 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
sonda nasogástrica com a saída de conteúdo 
alimentar. Contacto com médico assistente do 
lar onde foi discutida situação clínica. Dado se 
encontrar no seu estado basal à chegada da 
VMER, hemodinamicamente estável e com 
apoio clínico na instituição onde se encontra 
não se encaminha para SU. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 
 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XIII- Ativação nº 13 

VMER: CHVNG/E-HESS Data: 25JUL2019 Hora de Ativação:09h57 
Local: Espinho H. chegada do local: 

10h12 
H. saída do local: 
10h25 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Dor torácica  

Género: Masculino Idade: 35 anos  

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 16 cpm | SatO2- 98% (aa) 
C – FC- 97 bpm | PA- 138/98 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 133mg/dl  
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica em ardor que não irradia. À chegada da VMER apresenta-se com hipersudorese 
e ansioso. Sem fáceis de dor. Refere episódios passados da mesma dor. Sem alterações 
significativas ao EO  
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- NA  
P- Sem patologias prévias conhecidas.  
L- Pelas 08h30 
E- Dor terá iniciado quando iniciou o trabalho  

Hipótese Diagnóstico: Crise de Ansiedade / Crise Conversiva 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Transportado para SU de CHVNG/E-HESS sem 
acompanhamento pela VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XIV- Ativação nº 14 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29Jul2019 Hora de Ativação:10h32 
Local: Campanhã, 
Porto H. chegada do local: 

10h40 
H. saída do local: 
11h07 

H. chegada ao SU: NA 
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Motivo de acionamento: Dor torácica 

Género: Masculino Idade: 44 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 16 cpm | SatO2- 100% (aa) 
C – FC- 111 bpm | PA- 170/100 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 90 mg/dl  
E – sem alterações 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica sem irradiação com 1 hora de evolução. Dor de intensidade 6 (de 0 a 10). À 
chegada da VMER, com tremores e extremidades frias. Sem outras alterações significativas ao 
EO. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Loflazepato de etilo (Victan®) em SOS 
P- Hepatite C, Crises de Ansiedade.  
L- Pelas 20h do dia anterior. 
E- Ingestão de “grandes” (sic) quantidades de álcool etílico na noite anterior. Não realizou 
medicação prescrita de SOS. A trabalhar na construção civil   

Hipótese Diagnóstico: Desidratação + Crise de Ansiedade 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Colocado AVP no membro superior direito. 
Explicado à doente necessidade de hidratação 
após ingestão de bebidas alcoólicas e 
necessidade da medicação prescrita em SOS. 
Conversa terapêutica com o doente. Verificada 
melhoria da sintomatologia após medicação 
efetuada e fluidoterapia. Encaminhado para 
SU do CHUSJ-HSJ, sem acompanhamento 
VMER. 

Fármacos e Fluidos: 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev. 500ml 
- Diazepam 10mg sublingual 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XV- Ativação nº 15   

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29Jul2019 Hora de Ativação:13h10 
Local: Valongo, 

Porto H. chegada do 
local:13h18 

H. saída do local: 
13h55 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Obstrução da Via Aérea 

Género: Masculino Idade: 75 anos 

Avaliação primária 
A – Patente sem obstrução visível. 
B – FR- 0 cpm | SatO2- NA 
C – FC- 0 bpm | PA- NA 
D – Glasgow- NA | Pupilas- midríase fixa | Lateralização Motora: NA | Glicose- NA  
E – Após alimentação terá ficado sem respirar e posteriormente ficou arreativo 
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Monitorização: 

ECG: Assistolia Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- À nossa chegada Bombeiros em SBV com desfibrilhador automático externo sem ter 
efetuado nenhum choque. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Donepezil, levetiracetam, trazodona, Sinvastatina, acido acetilsalicílico 
P- TDAVDs, Demência, Epilepsia vascular 
L- Á hora da ativação 
E- História de tosse não eficaz e agravamento do estado geral nos últimos tempos 

Hipótese Diagnóstico:  PCR não revertida 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Dada 
comorbilidades e assistolia decidido parar SBV 
e não iniciado SAV.  
Verificado óbito pelas 13h19. Contacto com o 
médico de família que irá certificar o óbito. 
Contacto com CODU para ativar PSP para 
tomar conta da ocorrência. 

Fármacos e Fluidos: 
➔ NA 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: NA 

 

Tabela XVI- Ativação nº16 – Vítima #1 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29JUL2019 Hora de Ativação:14h13 
Local: Campanhã, 

Porto H. chegada do local: 
14h20 

H. saída do local: 
15h55 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Incêndio Urbano 

Género: masculino Idade: 66 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável, sem sinais de queimadura ou fuligem na via aérea.  
B – FR- 20 cpm | SatO2- 92% (aa) 
C – FC- 99 bpm | PA- 148/92 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA 
E – Encontrava-se dentro da casa onde se iniciou o incêndio urbano. Fuligem presente na 
roupa.  

Monitorização: 

ECG: Não realizado Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Sem dispneia, dor, ou queimaduras aparentes. Exame físico sem alterações de relevo. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Não realiza medicação.  
P- Sem patologias conhecidas   
L- Cerca de duas horas prévias à ativação. 
E- Inalação de fumo. Face e roupa com fuligem.  

Hipótese Diagnóstico: Inalação de Fumo 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Monitorização continua durante 1h30. Sem 
queixas. Recusa transporte hospitalar. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 suplementar a 5L por cânula nasal.  
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Explicado sinais de alarme. Assina termo de 
recusa de transporte hospitalar.  

Transporte: Não Triagem de Manchester: NA 
 
Tabela XVII- Ativação nº16 – Vítima #2 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29JUL2019 Hora de Ativação:14h13 
Local: Campanha, 

Porto  H. chegada do local: 
14h20 

H. saída do local: 
15h55 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Incêndio Urbano – (Tontura, Palpitação) 

Género: Masculino Idade: 28 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável, sem sinais de queimadura ou fuligem na via aérea.  
B – FR- 14 cpm | SatO2- 95% (aa) 
C – FC- 125 bpm | PA- 137/79 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA 
E – Exposição a fumo de Incêndio e pó de extintos. 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Sensação de tontura e palpitações após ter inalado fumo e subido escadas. Sem dispneia, 
dor, ou queimaduras aparentes. Exame físico sem alterações de relevo. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Acido acetilsalicílico (não sabe especificar dosagem). 
P- Arritmia Cardíaca, que não sabe especificar, diagnosticada há 3 anos.  
L- Sem informação. 
E- Inalação de fumo e exercício físico intenso durante alguns minutos enquanto fazia o combate 
ao incêndio no telhado do prédio contiguo ao edifício que ardia. Contacto com pó de extintor. 
Sem fuligem na roupa ou na face. 

Hipótese Diagnóstico: Inalação de fumo 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Monitorização continua e repouso na 
ambulância durante 45 min. Explicado sinais 
de alarme. Sem encaminhamento para SU. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 suplementar a 5L por cânula nasal. 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: NA 
 
Tabela XVIII- Ativação nº17 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29JUL2019 Hora de Ativação:16h03 
Local: Paranhos, 
Porto H. chegada do local: 

16h11 
H. saída do local: 
16h43 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: PCR  

Género: Feminino Idade: 89 anos 

Avaliação primária 
A – Patente sem obstrução visível. 
B – FR- 0 cpm | SatO2- NA 
C – FC- 0 bpm | PA- NA 
D – Glasgow- NA | Pupilas- midríase fixa | Lateralização Motora: NA| Glicose -NA  
E – Durante a alimentação ter-se-á engasgado e posteriormente entrado em PCR. 



22 

Monitorização: 

ECG: Assistolia Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Após se ter engasgado com comida terá entrado em PCR. 
A- Sem informação.  
M- Não recolhida informação. 
P- Doença de Paget, fibrilação auricular, doença pulmonar obstrutiva crónica, HTA, anemia, 
parcialmente dependente para AVDs. 
L- À hora da ativação 
E- Bombeiros em manobras de SBV com desfibrilhador automático externo. 

Hipótese Diagnóstico: PCR não revertida 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Dadas 
comorbilidades e tempo de paragem 
(aproximadamente 20minutos) decidido 
suspender manobras de SBV e não iniciado 
SAV. Verificado óbito no local pelas 16h12. 
Contacto com CODU para ativação de força de 
segurança. Comunicação com a PSP. 

Fármacos e Fluidos: 
NA 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: NA 

 

Tabela XIX- Ativação nº18 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 29JUL2019 Hora de Ativação:18h40 
Local: Areosa, 

Porto 
H. chegada do local: 

18h43 

H. saída do local: 

19h15 
H. chegada ao SU: 19h24 

Motivo de acionamento: Dor torácica  

Género: Feminino Idade: 53 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 16 cpm | SatO2- 99% (com O2 suplementar por cânula nasal a 5L) 
C – FC- 91 bpm | PA- 130/95 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- NA 
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica retrosternal sem irradiação e astenia marcada com dois dias de evolução. Sem 
dispneia. De acordo com medições próprias refere SatO2  em aa < 80%. EO sem nenhuma 
alteração de relevo 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Diversa medicação que não especifica.  
P- Pneumonite lipoide diagnosticada há dois anos, síndrome depressivo, enxaqueca, síndrome 
de apneia obstrutiva do sono, dislipidemia e obesidade. 
L- Última refeição pelas 14h do mesmo dia. 
E- Médica de profissão que se encontra atualmente com incapacidade temporária para o 
trabalho. Auto medicou-se hoje com enoxoparina subcutânea 100mg e O2 suplementar por 
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cânula nasal com 5L. Fez diazepam 10mg sublingual. Foi há um dia ao SU de hospital privado 
onde teve alta medicada com furosemida.  

Hipótese Diagnóstico: Crise conversiva 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. 
Transporte hospitalar com acompanhamento 
da VMER para SU do CHUSJ-HSJ. Transporte 
sem intercorrências. 

Fármacos e Fluidos: 
- Diminuição de O2 suplementar por cânula 
nasal para 2L. 
 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Amarelo 

 

Tabela XX- Ativação nº19 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 30JUL2019 Hora de Ativação:08h25  Local:São Mamede 
de Infesta, 
Matosinhos 

H. chegada do local: 
08h40 

H. saída do local: 
09h14 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Alteração do estado de consciência  

Género: Masculino Idade: 62 anos 

Avaliação primária 
A – Sangue coagulado presente na via aérea  
B – FR- 0 cpm | SatO2- NA 
C – FC- 0 bpm | PA- NA 
D – Glasgow- NA | Pupilas- midríase fixa | Lateralização Motora- NA | Glicose- NA  
E – Rigidez cadavérica e livores na face. Presença de sangue espalhado na habitação onde se 
encontrava e sinais de hematémeses maciça. 

Monitorização: 

ECG: Assistolia Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Encontrado pelo irmão na casa de banho debruçado sobre a sanita. Presença de grandes 
quantidades de sangue de cor “vermelho vivo” na casa de banho. Presença de sangue na via 
aérea. Rigidez cadavérica e livores na face 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Tramadol, Metoclopramida, entre outras 
P- Neoplasia do Pulmão. 
L- NA 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico:  PCR não revertida 

Atuação: 
Avaliação Primária. Dada patologia associada e 
sinais de morte não se inicia SAV. Verificado 
óbito pelas 08h45. Contacto com CODU para 
ativar PSP para tomar conta da ocorrência. 

Fármacos e Fluidos: 
- NA 

Transporte:  Não Triagem de Manchester: NA  

 

Tabela XXI- Ativação nº20 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 30JUL2019 Hora de Ativação:10h04 
Local: Paranhos, 
Porto H. chegada do local: 

10h08 
H. saída do local: 
10h35 

H. chegada ao SU: 10h45 

Motivo de acionamento:  Dor Torácica 

Género: Feminino Idade: 87 anos 

Avaliação primária 
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A – Patente e permeável 
B – FR- 32 cpm | SatO2- 81% (aa) 
C – FC- 80 bpm | PA- 147/83 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 302mg/dl 
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia.  

Outros: T-36,5ºC | Gasometria Arterial: 
Acidose metabólica (com lactatos 
aumentados) 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor torácica em pontada com 3 dias de evolução. À nossa chegada polipneica, com 
intolerância ao decúbito dorsal. Ao EO destaca-se crepitações basais bilaterais na auscultação 
pulmonar, edemas dos membros inferiores, e estase venosa nos membros inferiores.  
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Clopidogrel, Insulina, Losartan, Furosemida, Pravastatina, Metformina, Pantaprazol, 
Lorazepam, Lepicortinolo (não fornecida posologia). 
P- Diabetes Mellitus, HTA, Patologia Cardíaca não especificada. 
L- Tomou refeição leve há cerca de 2 horas. 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico:  Insuficiência Cardíaca Descompensada 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
AVP. Realização de Gasometria arterial para 
avaliação de polipneia. Transporte hospitalar 
com doente monitorizado e com 
acompanhamento da VMER. Transporte sem 
intercorrências. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 suplementar por mascara de alto débito 
para 15L. 
- Furosemida 60 mg ev. 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev. 500ml 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Laranja 

 

Tabela XXII- Ativação nº 21 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 30JUL2019 Hora de Ativação:11h33 
Local: Ligação 
A4/A28 H. chegada do local: 

11h37 
H. saída do local: 
11h51 

H. chegada ao SU: 11h56 

Motivo de acionamento: Capotamento de veículo pesado de mercadoria 

Género: Masculino Idade: 36 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 28 cpm | SatO2- 99% (aa) 
C – FC- 88 bpm | PA- 170/110 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Sensibilidades e força preservadas em ambos os membros inferiores e superiores 
|Glicose- NA  
E – Presença de combustível no local.  

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
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S- Com dores no membro superior esquerdo e tórax do lado esquerdo. Ao EO, com dor à 
palpação do tórax esquerdo e do punho esquerdo, sem aparente volet costal ou crepitações. 
Com diversas feridas de descontinuação no braço esquerdo e no membro inferior esquerdo. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Não efetua nenhuma medicação crónica. 
P- Sem patologia médica conhecida. 
L- Última refeição pelas 09h. 
E- Deformidade do punho esquerdo. Acidente de viação de alta intensidade com destruição 
importante do habitáculo. Por risco de encarceração e incêndio saiu do veículo sozinho.  

Hipótese Diagnóstico: Politraumatizado (Fratura no membro superior esquerdo, fratura no 
tórax, e fratura do punho esquerdo) 

Atuação: 
Avaliação primária. Imobilização cervical, 
Imobilização ortostática em plano duro. 
Avaliação secundária. Imobilização do punho e 
cotovelo esquerdo.  Limpeza das feridas em 
ambos os membros. Colocação de dois AVPs. 
Encaminhamento para SU do ULSM-HPE com 
acompanhamento do VMER. Transporte com 
doente monitorizado, sem alteração dos sinais 
vitais e com melhoria da dor. 

Fármacos e Fluidos: 
- Fentanil 0,1 mg ev 
- Morfina 3 mg ev 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev 500ml 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Laranja 

 

Tabela XXIII- Ativação nº22 

VMER: CHUSJ-HSJ Data: 30JUL2019 Hora de Ativação:14h10 
Local: Areosa, 
Porto H. chegada do 

local:14h18 
H. saída do local: 
14h51 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento:  Dor Torácica  

Género: Feminino Idade: 78 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 31 cpm | SatO2- 91% (aa) 
C – FC- 78 bpm | PA- 112/61 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 156mg/dl 
E – NA 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: T- 35ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Dor retroesternal, sem irradiação, opressiva, que surgiu subitamente e durou cerca de 20 
minutos. À nossa chegada, sem dor, polipneica, com edema bilateral nos membros inferiores. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Furosemida, ácido acetilsalicílico, amiodarona, espironolactona, ranitidina, ramipril  
P- Fibrilação Auricular paroxística, patologia cardíaca não especificada, HTA, doença de 
parkinson, bronquite crónica.  
L- Última refeição pelas 13h10. 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico:  Fibrilação auricular paroxística com Insuficiência Cardíaca 
descompensada. 
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Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocação de 
AVP no membro superior esquerdo. Reconforto 
da doente e encaminhamento para o SU da 
zona de residência com acompanhamento dos 
bombeiros. 

Fármacos e Fluidos: 
- Furosemida 60mg ev 
 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XXIV- Ativação nº 23 

VMER: ULSM-HPE Data: 31Jul2019 Hora de Ativação:09h55 
Local: Lavoures H. chegada do local: 

10h15 
H. saída do local: 
11h00 

H. chegada ao SU: 11h16 

Motivo de acionamento: Acidente com trator agrícola 

Género: Masculino Idade: 19 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 15 cpm | SatO2- 98% (aa) 
C – FC- 54 bpm | PA- 162/93 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Glicose- NA | Insensibilidade ao toque no 
membro superior direito. Mobiliza mãos e pés.  
E – Terá caído do trator onde se encontrava tendo sido atropelado pelo mesmo 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular.  Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- À nossa chegada, consciente e colaborante, queixoso. Refere dor na região da anca direita, 
pé e perna esquerda e pulso esquerdo. Ao EO observa-se: encurtamento da perna direita; 
aparente luxação do ombro direito, edema no punho esquerdo; escoriações no cotovelo direito 
e esquerdo e no lábio inferior; diversas feridas de descontinuidade não profundas nos 
membros inferiores e superiores. À palpação apresenta instabilidade da anca e não refere dor à 
palpação torácica e abdominal. Sem alterações na auscultação cardíaca e pulmonar.     
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Sem medicação prévia 
P- Sem patologias conhecidas 
L- última refeição pelas 09h 
E- NA 

Hipótese Diagnóstico:  Politraumatizado (Fratura da bacia, Luxação do úmero direito, fratura 
do punho esquerdo) 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Imobilização 
com colar cervical e em plano duro. 
Imobilização da bacia. Imobilização da perna 
esquerda. Colocado dois AVPs. Limpeza das 
feridas em ambos os membros e transporte 
em maca insuflável. Acompanhado com a 
VMER para SU do ULSM-HPE. Transporte com 
doente monitorizado, sem alterações dos 
sinais vitais e com melhoria da dor. 

Fármacos e Fluidos: 
- Fentanil 0,1 mg, ev inicialmente mais 
0,15mg, ev posteriormente, durante o 
transporte. 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev. 500ml 
e posteriormente mais 500ml 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Vermelho 
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Tabela XXV- Ativação nº 24 

VMER: ULSM-HPE Data: 31Jul2019 Hora de Ativação:12h05 
Local: Custóias, 
Matosinhos H. chegada do 

local:12h13 
H. saída do local: 
12h50 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Atropelamento  

Género: Masculino Idade: 15 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 15 cpm | SatO2- 99% (aa) 
C – FC- 90 bpm | PA- 130/100 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- NA | Sensibilidades e força preservadas em ambos os membros inferiores 
e superiores. 
E – Estava a andar de bicicleta quando foi atingido por um carro que estava a sair de uma 
bomba de gasolina (acidente de baixa cinética) 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular.  Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- À nossa chegada, sentado no passeio. Consciente, colaborante e bem-disposto. Refere 
ligeiras dores na região frontal da testa e em algumas feridas. Ao EO observa-se uma ligeira 
tumefação na região frontal direita, algumas feridas de descontinuidade superficiais no braço 
esquerdo. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Sem medicação prévia.  
P- Sem patologia conhecida. 
L- última refeição pelas 08h30. 
E- Acidente de baixa cinética com minimização da queda com os braços. Refere, contudo, ter 
batido com a cabeça sem proteção individual de segurança no momento do acidente. 

Hipótese Diagnóstico:  Escoriação na zona frontal e laceração no braço esquerdo 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Imobilização 
cervical e em plano duro. Limpeza de feridas 
superficiais. Contacto com a PSP, já presente 
no local, para acompanhamento da vítima 
visto ser menor. Encaminhamento para o SU 
do ULSM-HPE com bombeiros e PSP. 

Fármacos e Fluidos: 
- NA 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da  
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XXVI- Ativação nº25 

VMER: ULSM-HPE Data: 31Jul2019 Hora de Ativação:13h50 
Local: Rotunda 
AEP, Porto 

H. chegada do local: 

13h55 

H. saída do local: 

14h10 
H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Acidente de viação com vítima encarcerada 

Género: Feminino Idade: 49 anos 

Avaliação primária 

A – Patente e permeável 
B – FR- 16 cpm | SatO2- 99% (aa) 
C – FC- 66 bpm | PA- 128/83 mmHg 
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D – Glasgow- 15 | Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- NA | Sensibilidades e força preservadas em ambos os membros inferiores 
e superiores. 
E – Acidente de baixa cinética. Vítima encarcerada dentro do carro: a porta ficou com estragos 
pelo que não abria impedindo, assim, a vítima de sair. Realizada imobilização cervical por 
bombeiros. 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Refere dor na região clavicular esquerda. Sem outras queixas. Sem deformidades aparentes 
ou feridas visíveis. EO sem alterações. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Alprazolam. 
P- Síndrome depressivo. 
L- Última refeição há cerca de 30 minutos. 
E- Vítima encontra-se no banco de trás de um veículo ligeiro, com cinto. Pelas deformidades na 
porta provocadas pelo acidente, a vítima não consegue sair do veículo.  

Hipótese Diagnóstico:  NA 

Atuação: 
Avaliação primária. Imobilização cervical. 
Avaliação secundária. Imobilização em plano 
duro. Vítima retirada do veículo em plano duro 
pela porta lateral onde se encontrava. 
Encaminhada para o SU com 
acompanhamento dos bombeiros. 

Fármacos e Fluidos: 
- NA 

Transporte:  Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XXVII- Ativação nº26 

VMER: ULSM-HPE Data: 31JUl2019 Hora de Ativação:16h04 
Local: Matosinhos H. chegada do local: 

16h12 
H. saída do local: 
16h33 

H. chegada ao SU: NA 

Motivo de acionamento: Alteração do estado de consciência 

Género: Masculino Idade: 86 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 18 cpm | SatO2- 99% (aa) 
C – FC- 67 bpm | PA- 138/67 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- reativas e simétricas | Lateralização Motora sem alterações | 
Glicose- 160mg/dl  
E – Entrou na sua casa que tinha sido fumigada contra artrópodes no dia anterior. Presença de 
diversos insetos na habitação e no exterior. 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular. Sem 
sinais aparentes de isquemia    

Outros: T-36.6ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Encontrada no interior de sua casa com aparente alteração do estado de consciência. À 
nossa chegada, no exterior da habitação, consciente, orientado, muito sonolento. Sem queixas 
e sem alterações significativas ao EO.  
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A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Perindopril, ácido acetilsalicílico.  
P- HTA 
L- Não soube especificar a hora da última refeição. 
E- Presença de diversos insetos na roupa e pele da vítima. 

Hipótese Diagnóstico:  Intoxicação por pesticidas 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária com roupa de 
proteção individual. Encaminhado para SU do 
ULSM-HPE sem acompanhamento da VMER. 
Contacto com SU do ULSM-HPE para iniciar 
medidas de proteção individual no SU. 

Fármacos e Fluidos: 
- O2 suplementar por cânula nasal com 2L. 

Transporte: Sim (sem acompanhamento da 
VMER) 

Triagem de Manchester: SI 

 

Tabela XXVIII- Ativação nº27 

VMER: ULSM-HPE Data: 31JUL2019 Hora de Ativação:18h08 
Local: Rotunda 
AEP, Porto H. chegada do local: 

18h12 
H. saída do local: 
18h35 

H. chegada ao SU: 18h47 

Motivo de acionamento: Embate com veículo de duas rodas 

Género: Masculino Idade: 37 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 36 cpm | SatO2- 99% (aa) 
C – FC- 108 bpm | PA- 145/97 mmHg 
D – Glasgow- 15| Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- 155mg/dl | Sensibilidades e força preservadas em ambos os membros 
inferiores e superiores. 
E – Veículo ligeiro embateu contra veículo de duas rodas (onde estava a vítima) a uma 
velocidade de cerca de 60km/h com projeção de aproximadamente 3 metros. Trazia capacete 
que o próprio tirou. 

Monitorização: 

ECG: Ritmo sinusal, rítmico e regular.  Outros: NA 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Refere dor no ombro esquerdo e em algumas feridas superficiais. Extremamente ansioso, 
polipneico com diversas eructações. Com aparente luxação do ombro esquerdo, sem outro 
achados ao EO. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Loflazepato de etilo, pantaprazol e salbutamol. 
P- Gastrite crónica e ansiedade. 
L- Última refeição pelas 17h00. 
E- Sem indicações para além das descritas. 

Hipótese Diagnóstico:  Luxação do ombro esquerdo, Escoriações diversas 

Atuação:  
Avaliação primária e secundária.  
Imobilização cervical e em plano duro. 
Colocação de dois AVPs. Acompanhamento 
para SU do CHP-HSA com a VMER. Transporte 
sem intercorrência. 

Fármacos e Fluidos: 
- Metoclopramida 10mg ev. 
- Paracetamol 1g ev. 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev. 500 ml  
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Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Amarelo 

 

Tabela XXIX- Ativação nº 28 

VMER: ULSM-HPE Data: 31JUL2019 Hora de Ativação:19h20 
Local: Leça da 
Palmeira H. chegada do local: 

19h30 
H. saída do local: 
19h54 

H. chegada ao SU: 20h10 

Motivo de acionamento: Bradicardia assintomática 

Género: Feminino Idade: 75 anos 

Avaliação primária 
A – Patente e permeável 
B – FR- 16 cpm | SatO2- 96% (aa) 
C – FC- 26 bpm | PA- 120/80 mmHg 
D – Glasgow- 15 | Pupilas- isocóricas, reativas e simétricas | Lateralização Motora sem 
alterações | Glicose- 435mg/dl 
E – Pedido ajuda da VMER por bombeiros presentes no local 

Monitorização: 

ECG:  Bradicardia com ritmo juncional     Outros: Tº-34ºC 

Avaliação Secundária (SAMPLE) 
S- Vítima com astenia e aparente assimetria facial detetada pela filha. Avaliada pelos bombeiros 
que pedem ajuda diferenciada por bradicardia severa. À nossa chegada sem queixas aparentes. 
Ao EO bradicardia de (26bpm), pulso radial fino e extremidades geladas. 
A- Sem alergias medicamentosas ou hipersensibilidades conhecidas. 
M- Metformina, Captopril e hidroclorotiazida. 
P- HTA, diabetes mellitus. 
L- última refeição pelas 17h. 
E- Sem alteração recente à medicação. 

Hipótese Diagnóstico:  Bradicardia assintomática 

Atuação: 
Avaliação primária e secundária. Colocado um 
AVP. Após administração de atropina FC passa 
para 44 bpm. Transportada para SU com 
monitorização contínua e com elétrodos para 
pacemaker externo em caso de necessidade de 
utilização. 

Fármacos e Fluidos: 
- Atropina 0,5mg ev 
- Solução de cloreto de sódio 0,9% ev 200ml + 
500ml (quentes). 

Transporte:  Sim Triagem de Manchester: Laranja 

 

Para além do socorro a vítima, conforme descrito nas tabelas acima, houve outras tarefas 

nas quais também tive oportunidade de participar. Em todas as VMER, no início do turno da 

manhã, era realizada a verificação do material e confirmada a check-list do material de primeira 

abordagem, se presente e em quantidade necessária. Esta verificação incluía também os 

fármacos, e no caso da VMER do ULSM-HPE e CHVNG/E-HESS era preparada a adrenalina para ser 

administrada rapidamente caso viesse a ser necessário. Também no final de cada ativação, 

sempre que havia retorno à base, era feita a reposição do material/fármacos utilizados na 

ativação de forma a que nunca estivesse em falta para uma ativação seguinte.   
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4. Discussão 

Foram realizados 14 turnos em meio VMER (um total de 84 horas de estágio). As horas 

reais de estágio foram superiores às indicadas já que, por diversas vezes, o meio era ativado perto 

da hora de término do turno e só chegava à base depois dessa hora. Dos 14 turnos, 3 foram 

realizados na VMER do CHUSJ-HSJ, 3 na VMER do CHVNG/E-HESS, 3 na VMER do ULM-HPH e 5 

turnos na VMER do CHUP-HSA.  

Nos 14 turnos ocorreram 28 ativações o que perfaz uma média de 2 ativações por turno. 

Figura 4- Nº de ativações em cada hospital Figura 5- Nº médio de ativações por turno em cada 
VMER 

 

A VMER do CHUP-HSA apresentou-se como a VMER onde tive, em média, menos 

ativações por turno tendo, inclusivamente, um turno sem qualquer ativação (24JUL2019, turno da 

tarde). O mesmo ocorreu num turno na VMER da ULSM-HPH (26JUL2019). Houve 3 turnos onde a 

VMER foi ativada por 4 situações (dois no CHUSJ-HSJ e um na ULSM-HPH) que foram os turnos 

com mais ativações por turno. 

Durante os turnos realizados foram socorridas um total de 29 vítimas. 

 
Figura 6- Nº de vítimas socorridas por género 

 
Figura 7- Nº de vítimas por idade adulta/pediátrica 

Relativamente ao género das vítimas, conforme apresentado na figura 6, não se verificou 

grande diferença entre o número de homens e mulheres avaliados durante o estágio. 
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Contrariamente, na faixa etária, conforme se pode observar também na figura 7, à exceção de 

uma vítima, todas as restantes avaliações foram realizadas em adultos. 

As vítimas tinham em média 62.2 anos de idade e apresentam uma distribuição etária 

conforme a demonstrada na 8. 

 
Figura 8- Distribuição do nº de vítimas socorridas por faixa etária.  

As ativações foram, na maioria dos casos, por doença médica e no domicílio das vítimas, 

conforme é apresentado nas figuras 9 e 10. 

 
Figura 9- Nº de vítimas observadas no domicílio vs na via 
pública 

 
Figura 10- Nº de vítimas: trauma vs patologia médica 

Uma das situações a realçar é que, tendo apenas em conta as 7 vítimas socorridas por 

trauma, a média de idade desce para os 35.7 anos. Pelo contrário, tendo em conta as idades das 

vítimas socorridas por doença médica, a média de idade sobe para os 70.6 anos. Esta situação é 

corroborada pela literatura em que, por norma, são pessoas mais novas que sofrem mais 

acidentes e situações de trauma.6, 7 Podemos também destacar que, das 7 vítimas de trauma, 

apenas uma era do sexo feminino, o que está também de acordo com a literatura.6, 7 

Apesar do pequeno número de turnos efetuados em cada hospital podemos observar que 

existem algumas diferenças no tipo de ativação (trauma vs patologia médica) em cada um deles. 
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Figura 11- Nº de vítimas de trauma vs patologia médica por VMER. 

Através da análise da figura 11 podemos constatar que, no caso da VMER do CHUP-HSA, 

que cobre fundamentalmente uma área urbana, não houve ativações por trauma tendo todas as 

ativações sido por patologia médica. Por contraste, na análise do tipo de vítimas da VMER da 

ULSM-HPH, que cobre uma área onde há diversas autoestradas, vias rápidas e regiões agrícolas, 

podemos constatar que a principal causa de ativação foi por trauma, especificamente causas 

relacionadas com acidentes de veículos. No caso da VMER do CHUSJ-HSJ, que cobre tanto uma 

área com diversas vias rápidas como uma área urbana, apresentou situações de trauma e 

situações médicas. A VMER do CHVNG/E-HESS só teve ativações por patologia médica apesar de 

abranger também uma grande área com autoestradas e vias rápidas. O maior número de vítimas 

com patologia médica pode também ser justificado pelo envelhecimento e elevado número de 

lares nos centros urbanos, levando a que as ativações destas zonas sejam principalmente por 

patologia médica. 
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Tabela XXX- Motivo de ativação por VMER 

 
 

VMER Motivo de Ativação  Nº 

CHUP-
HSA 

Crise Convulsiva 1 

Dor Torácica 2 

Dispneia 2 

PCR 2 

Dispneia com Alteração do 
Estado de Consciência 

1 

CHUSJ-
HSJ 

Dor Torácica 4 

Incêndio Urbano 1 

PCR 1 

Obstrução da Via Aérea 1 

Capotamento de Veículo 
Pesado 

1 

Alteração do Estado de 
Consciência 

1 

CHVNG/E- 
Unidade 1 

Dor Epigástrica 1 

Dor Torácica 2 

Alteração do Estado de 
Consciência 

2 

ULSM - 
HPH 

Acidente com Trator 
agrícola 

1 

Atropelamento  1 

Acidente de veículo ligeiro 
com vítima encarcerada 

1 

Acidente de veículo 
motorizado de duas Rodas 

1 

Alteração do Estado de 
Consciência 

1 

Bradicardia não sintomática 1 

Tabela XXXI- Hipóteses de diagnostico por VMER 
 

Hospital Hipótese de Diagnóstico Nº 

CHUP -
HSA 

Aspiração de Conteúdo 
Alimentar 

2 

Crise Tónico Clónica 1 

Crise Conversiva  2 

Infeção das Vias 
Respiratórias Inferiores 

1 

PCR não reversível 2 

CHUSJ 

Crise Conversiva  1 

Desidratação / Crise de 
Ansiedade 

1 

Politraumatizado 1 

FA Paroxística / IC 
descompensada 

1 

IC Descompensada 1 

Inalação de CO2  1 

PCR não reversível 3 

Taquicardia com Inalação 
de Fumo de Incêndio 

1 

CHVNG/E- 
Unidade 1 

Crise de Ansiedade / Crise 
Conversiva 

1 

Crise Conversiva & Crise 
Hipertensiva 

1 

DPOC Agudizada / 
Pneumonia 

1 

Hipoglicemia grave 1 

NA 1 

ULSM-HPH 

Bradicardia não 
sintomática 

1 

Escoriação na zona frontal; 
Laceração no braço 
esquerdo 

1 

Politraumatizado 1 

Intoxicação por pesticida 1 

Luxação do ombro 
esquerdo, Escoriações 
diversas 

1 

NA 1 

 

Os motivos para cada ativação da VMER estão presentes na tabela XXX. No âmbito geral, 

os motivos que mais geraram ativações foram: “Dor torácica” (num total de 8 ativações), 

“Alteração do estado de consciência” (4 ativações), “PCR” (3 ativações) e “Dispneia” (2 ativações).  

Analisando a tabela XXXI (onde estão presentes as hipóteses de diagnóstico estabelecidas após as 
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avaliações das vítimas) e o motivo pelo qual foi feita a ativação verifica-se que nem sempre estas 

são coincidentes. Muitas das ativações foram por “Dor torácica”, contudo, à chegada ao local e 

após a avaliação da vítima, a hipótese de diagnóstico estabelecida era frequentemente diferente. 

A dor torácica súbita está muito associada a Síndrome coronário agudo, situação clínica 

possivelmente emergente em que a identificação e início terapêutico precoce podem fazer 

grandes diferenças no outcome dos doentes. Contudo, a dor torácica poderá ter outras etiologias 

e, após análise dos dados obtidos, das 8 ativações por “Dor torácica”, 5 tiveram como hipótese de 

diagnóstica crise de ansiedade/crise conversiva. Estas situações não emergentes são um grande 

problema para estes meios diferenciados. Não só dois meios de emergência (VMER e ambulância) 

estão a ser ocupados podendo ser necessários noutras situações graves que decorram em 

simultâneo, mas também implicam um custo financeiro muito elevado para situações que não o 

exigem já que, apesar de não ser o mais comum, devido à gravidade do quadro clínico, a causa 

orgânica do Síndrome coronário agudo tem de ser sempre excluída. Para além disso, estas 

situações tornam-se, também, um motivo de desgaste e desânimo para as equipas pré-

hospitalares. Pela perceção que tive no contacto com os profissionais, estas são situações muito 

comuns no dia-a-dia, tendo-me sido relatados casos de que a mesma pessoa ativa o meio VMER 

diversas vezes na mesma semana.  

Relativamente às ativações de PCR (3 ativações) à nossa chegada todas apresentavam um 

ritmo não desfibrilhável e em todos os casos, dadas as comorbilidades associadas, foi sempre 

decidido não iniciar SAV. O mesmo aconteceu para uma ativação em que o motivo era uma 

obstrução da via área (Tabela XV- Ativação nº 15) e para uma ativação por alteração do estado de 

consciência (Tabela XX- Ativação nº19) em que, à chegada da VMER, ambos os doentes se 

encontravam em PCR com ritmos não desfibrilháveis, tendo também aí sido decidido não iniciar 

suporte avançado de vida. 



36 

 
Figura 12- Nº de vítimas socorridas que tiveram 
necessidade hospitalar versus que não necessitaram de 
transporte. 

 
Figura 13- Das vítimas com necessidade de transporte 
hospitalar: as tiveram acompanhamento pela VMER versus 
às que não tiveram acompanhamento pela VMER. 

Através da análise da figura 12 e figura 13 podemos constatar que 72% das vítimas foram 

transportadas até ao hospital após avaliação da VMER. Contudo, é necessário esclarecer que, das 

8 vítimas que não foram transportadas ao hospital, 5 foi por situação de PCR não reversível, 1 por 

ter recusado transporte hospitalar (Tabela XVI- Ativação nº16 – Vítima #1), 1 por ter tido “alta 

clínica” no local da avaliação (Tabela XVII- Ativação nº16 – Vítima #2) e a última porque tinha 

apoio clínico no local da sua residência (Tabela XII- Ativação nº 12). Assim, podemos concluir que 

estes 8 casos são situações excecionais e que todas as vítimas tiveram transporte hospitalar 

mesmo que a sua situação clínica fosse estável. Esta afirmação pode ser corroborada pela análise 

da figura 13 em que se tivermos em consideração apenas as vítimas que foram transportadas até 

ao hospital, apenas 47% tiveram acompanhamento pela VMER. Isto vem de encontro ao já 

discutido anteriormente neste capítulo sobre a necessidade de triar melhor as ativações da VMER 

para evitar que um meio tão diferenciado e escasso saia para situações não emergentes. Esta 

situação foi comum em todos as VMER onde estagiei, em que todas as equipas me referiam que, 

infelizmente, têm todos os dias muitas saídas que não exigem a ativação deste meio. De referir 

que não existem critérios claros sobre o acompanhamento da vítima, pelo que a decisão com 

gestão do risco fica a cargo de cada clínico. A ausência de critérios pode levar a alguma 

subjetividade na decisão de acompanhamento podendo esta diferir de médico para médico, 

perante a mesma situação clínica.  

Durante os 14 turnos efetuados também há a destacar que a VMER esteve inativada um 

total de 83 minutos (30 min (5º turno) e 53 minutos (6º turno)) por motivos de verificação de 

mecânica do carro. Ao longo dos 14 turnos fui um total de 4 vezes à oficina, por necessidade de 

troca de veículo ou para diagnóstico de deficiência mecânica detetada pelo enfermeiro enquanto 

conduzia a VMER em marcha de emergência. 
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4.1. Ativações mais marcantes ou com ensinamentos relevantes  

Todas as ativações ao longo deste estágio trouxeram aprendizagens importantes e 

possibilitaram crescer não só em termos profissionais com conhecimento técnico, mas também 

em termos pessoais.  

Para começar, destaco todas as PCR não revertíveis. Apesar de a nível técnico não ter tido 

oportunidade de presenciar o início de SAV em todas elas presenciem a decisão de não iniciar SAV 

mesmo com familiares presentes. Lidar com a morte é uma das aprendizagens que um médico 

deve adquirir ao longo da sua formação e no caso da VMER essa situação é ainda mais necessária. 

Ir ao domicílio do doente e tomar a decisão de não iniciar SAV quando estão presentes os 

membros de família do falecido e sem suporte de toda uma rede hospitalar, impõe ao médico 

uma pressão muito grande da sua decisão. Para além desta decisão, a comunicação com a família 

e o lidar com todas as emoções que advêm dessa situação tornam toda a experiência difícil, mas 

essencial na prática clínica. Cada um dos médicos tinha forma diferente de lidar com a morte e de 

reagir perante a família. Uns médicos tinham mecanismos próprios de defesa levando mais o seu 

pensamento para a sua parte religiosa, enquanto outros para a sua parte científica. Todas as 

situações de PCR não revertidas presenciadas foram em pessoas de idade, com diversas 

comorbidades. Contudo, diversos foram os médicos que contaram experiências de ter de 

comunicar à família mortes de doentes jovens e sem patologia. Pessoalmente, não tive grande 

dificuldade em lidar com a morte e com a decisão de não iniciar SAV. Porém, torna-se 

extremamente desconfortável ver o sofrimento por parte dos familiares sem ter muito para 

oferecer. Lidar com a morte faz parte do dia-a-dia dos elementos da VMER e ter mecanismos 

próprios para lidar com o stress associado à toma de decisão e à morte é muito importante para 

todos os elementos da VMER. 

A nível clínico uma das ativações que destaco é a ativação nº 5 (Tabela V- Ativação nº 5). 

Um homem de 64 anos em que foi estabelecido como hipótese de diagnóstico uma provável 

infeção das vias aéreas inferiores, já que apresentava diminuição do murmúrio vesicular da base 

pulmonar direita. Apesar da avaliação, em termos médicos, não ter sido um grande desafio uma 

vez que o homem se encontrava bem disposto, sem febre, referindo apenas uma ligeira dor 

torácica, o que mais despoletou atenção neste caso foi que, passado poucas horas (cerca de 

duas/três horas) após ter dado entrada no SU, este se encontrava na unidade de cuidados 

intensivos do hospital, intubado com necessidade de aminas para controlo tensional por choque 

sético. Apesar de à nossa avaliação haver alguns sinais de uma situação clínica complexa 

(apresentava sinais de má perfusão periférica), o senhor encontrava-se estável tendo sido os 

próprios colegas de trabalho que pediram auxílio uma vez que o encontraram mais lentificado 

que o habitual. Esta situação foi um ensinamento precioso para mantermos sempre um grande 
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alerta para todos os doentes, mesmo naqueles que estão estáveis, já que numa situação de 

poucas horas pode haver uma evolução drástica do seu estado clínico.  

Outra situação que marcou foi o incêndio urbano que ocorreu na zona da Campanhã- 

Porto em que a VMER socorreu duas vítimas. Apesar de não serem vítimas graves, foi uma 

situação rara na qual tive a oportunidade de participar. Mais do que a parte médica o que mais 

destaco nesta ativação foi a interação entre as diferentes entidades que foram ativadas: 

bombeiros sapadores, PSP, proteção civil, polícia judiciária, polícia municipal, VMER e SIV. O 

combate ao incêndio, feito pelos bombeiros com resgate de uma vítima que se encontrava no 

interior, a evacuação dos prédios contíguos à casa que ardia feita pela polícia e pelos bombeiros, 

o controlo do trânsito feito pela polícia municipal, o reboque dos carros que se encontravam na 

via pública e estavam a dificultar o combate ao incêndio feito pela PSP, o controlo da 

comunicação social que ia chegando e da restante população e o socorro à vitima feito pela 

VMER, foram tudo situações que tive a oportunidade de presenciar. A organização assumida 

perante a situação com um chefe de comando bem estabelecido (comando unificado assegurado 

pelo bombeiro mais graduado no local) a coordenar as operações e a forma como cada entidade 

desempenhou a sua tarefa foi um exemplo claro de que, apesar de cada um ter as suas tarefas, 

todos são essenciais e a correta coordenação entre todos leva a resultados muito positivos. Esta 

situação também demonstrou que um médico da VMER tem de estar preparado e saber 

comunicar com diversas entidades, em diversos cenários e situações de possível catástrofe. Em 

termos médicos, conforme relatado nas Tabela XVI- Ativação nº16 – Vítima #1 e Tabela XVII- 

Ativação nº16 – Vítima #2, ambas as vítimas foram casos ligeiros. Porém, esta ativação permitiu-

me aprender a abordagem a um queimado e as situações que devemos ter em consideração 

como queimaduras na via aérea e possíveis sinais desta condição, a carboxihemoglobinemia, 

razão pela qual queríamos ter levado ao hospital a vítima #1, contudo esta recusou. O 

acompanhamento de uma vítima que inalou grandes quantidades de monóxido de carbono (como 

o fumo de incêndio) é importante devido à semivida da carboxihemoglobina e à hipoxia que esta 

pode levar nos tecidos. 
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Ilustração 1- Incêndio Urbano – Ativação nº 16 disponível em: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/em-direto-incendio-de-grandes-

dimensoes-num-edificio-em-campanha-11161249.html. 30  

Em termos médicos, a situação mais desafiante foi o trauma em doente jovem (Tabela 

XXIV- Ativação nº 23). Um homem de 19 anos que sofreu uma queda de cerca de 1,80 tendo sido, 

imediatamente após a queda, atropelado pela roda traseira do trator onde seguia. Sendo um 

politraumatizado grave toda a avaliação e atuação teve de ser ponderada, mas célere. Observar 

na prática como se procede à abordagem de um politraumatizado com as devidas imobilizações 

foi muito importante na minha formação. O facto de ter ajudado a realizar as imobilizações, com 

realização do exame físico a um politraumatizado com instabilidade da anca e luxação do ombro 

foram mais valias importantes para a minha formação visto que não tinha tido a oportunidade de 

o fazer até este estágio. Toda a avaliação em termos de gravidade de um doente politraumatizado 

e a necessidade de se considerarem todas as situações que possam pôr em risco o doente (como 

por exemplo uma hemorragia interna) foram sendo explicadas pelo médico da VMER à medida 

que íamos fazendo a avaliação da vítima. Para além disto, a avaliação neurológica, a 

monitorização e a analgesia desta vítima tiveram particularidades diferentes de outras vítimas 

socorridas, pelo que esta ativação tornou-se uma experiência muito enriquecedora para mim.  

Outra situação de relevo para mim foi a ativação relacionada com o capotamento de 

veículo pesado de mercadoria (Tabela XXII- Ativação nº 21). Tendo sido a VMER o primeiro veículo 

de socorro a chegar ao local, a primeira situação de preocupação foi o perigo de explosão face ao 

gasóleo que escorria na estrada devido ao acidente. Tendo em conta a situação, houve 

necessidade de avaliar a segurança do local e socorrer a vítima longe do local do acidente. Visto 

que a vítima já tinha saído do habitáculo e se encontrava em pé, foi feita a imobilização cervical e 

imobilização em plano duro na vertical. Após a imobilização foi rapidamente retirado do local para 

se completar avaliação da vítima no anterior da ambulância que se encontrava afastada do 

acidente. Apesar da grave destruição do habitáculo no lado do condutor (conforme se pode ver 
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na Ilustração 2) o doente à nossa avaliação encontrava-se estável e apenas referia dor ligeira. Ao 

exame físico foram detetados sinais de fratura no membro superior esquerdo e no tórax. Neste 

caso foi importante estar atento para um possível volet costal ou uma insuficiência respiratória 

aguda dada à alteração ao exame objetivo observada. Assim, à semelhança do descrito na 

ativação nº23, também esta ativação foi diferente e com especificidades para a avaliação doo 

exame físico (incluindo avaliação neurológica), a monitorização do doente e a analgesia. 

 
Ilustração 2- Ativação nº21. 

  Outra situação que destaco é a Tabela III- Ativação nº 3.  Uma doente de 55 anos com dor 

torácica e história de síndrome depressivo. Sem apresentar alterações à avaliação primária e 

secundária ao ECG e ao exame físico, foi durante o transporte que esta ativação se tornou mais 

relevante. Conforme descrito, durante o transporte a doente teve uma aparente alteração do 

estado de consciência tendo respondido apenas a estímulo doloroso no tórax após o qual 

desenvolveu “de novo” um desvio da comissura labial, negando recordar-se da alteração do 

estado de consciência. Apesar de ao exame objetivo não apresentar nenhuma alteração, face à 

nova sintomatologia, na ambulância, o médico comunicou a situação ao CODU tendo sido ativada 

a via verde de AVC no SU de destino. Já no SU, após avaliação por um neurologista, a doente 

revelou que já teria o desvio da comissura labial desde há muitos anos. Esta situação foi uma 

demonstração de como um doente pode enganar com a sua sintomatologia e fingir sintomas para 

ter um maior nível de atenção. Graças aos estágios realizados apercebi-me que esta é uma 

situação bastante comum representando um desafio muito importante na prática clínica diária 

uma vez que é sempre necessário excluir que efetivamente não existe causa orgânica grave para o 

quadro clínico. 

Conforme demonstrado na figura 9 a VMER por diversas vezes presta socorro no 

domicílio da vítima, entra no “íntimo” das pessoas independentemente dos seus estratos sociais. 

Neste estágio tive ativações para bairros sociais e ilhas do Porto, contudo a deslocação que mais 

me marcou foi a ativação nº 26 (tabela XXVII). Um homem de 86 anos que foi abrir as portas e 
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janelas da sua habitação após esta ter sido fumigada pelos serviços da Câmara Municipal por 

ordem da Autoridade de Saúde Pública que considerou a casa insalubre. Um idoso, com claras 

dificuldades na marcha, com roupa velha e suja, vivia num local com diversos insetos e 

artrópodes. No socorro à vítima (já esta se encontrava no exterior de casa), à nossa volta 

encontramos vários insetos tendo, inclusivamente, passado pelos meus pés baratas. O senhor 

tinha na sua roupa e pele diversos artrópodes (entre os quais pulgas). Esta situação, de um idoso 

a viver naquelas condições, confronta-nos com uma realidade dura para o qual temos de estar 

preparados. Apesar da situação médica da ativação não ter sido das mais desafiantes uma vez que 

houve uma rápida recuperação da vítima, a situação social transforma-a numa das mais 

marcantes ao longo de todo o estágio, tendo merecido uma profunda reflexão da minha parte 

após a ter presenciado.     
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5. Recomendações 

Toda esta experiência foi extremamente gratificante e com aprendizagem de novos 

conhecimentos técnicos e pessoais. Ao longo destas horas de contacto em diversas VMER não 

posso, contudo, deixar de reparar que certas situações poderiam ser melhoradas de forma a 

beneficiar não só o socorro á vítima, mas também as condições dos profissionais da VMER. 

Conforme já referido anteriormente, muitas das situações para as quais a VMER foi 

ativada não eram efetivamente emergências nem situações urgentes que necessitassem 

realmente da ativação de um meio diferenciado como é a VMER. Estas ativações são muito 

comuns de acordo com os profissionais com quem contactei. Este facto, para além de contribuir 

para um grande desânimo das equipas, também implica um elevado custo financeiro e pode estar 

a desviar a VMER de situações realmente emergentes. A maioria dos casos de dor torácica não 

correspondem a síndrome coronário agudo e essa distinção deveria ser feita pelo CODU, através 

de uma anamnese mais cuidada e pormenorizada durante a chamada. Considerando o estágio 

que fiz no passado no CODU-Norte, reconheço que não é fácil conseguir fazer uma triagem 

completa dado o alto nível de ansiedade que as pessoas apresentam quando ligam a pedir auxílio. 

Para além disso, existe diariamente um número muito elevado de falsas chamadas que são 

direcionadas para o INEM o que ocupa os meios também desnecessariamente, tornando ainda 

mais difícil a decisão da ativação dos veículos de emergência. Porém, uma melhor triagem, feita 

por exemplo por profissionais de saúde, poderia ajudar numa colheita de anamnese mais dirigida 

e uma ativação de meios de emergência mais correta às situações. 

Uma das grandes diferenças que me apercebi entre as VMER é a organização individual 

que cada uma tem em relação ao seu material. Apesar de a nível geral todas terem “os mesmos 

sacos” para a intervenção imediata à vítima, cada uma organiza-o à sua maneira. Não existe uma 

homogeneidade entre as VMERs em relação aos sacos de primeira abordagem e os fármacos que 

cada uma transporta. Apesar de cada VMER ter ativações diferentes, conforme demonstrado 

acima pela figura 10, seria importante existirem normas gerais para orientar qual é o material que 

cada VMER deveria ter, ou então haver mecanismos de comunicação entre os coordenadores da 

VMER para poderem partilhar as suas experiências e soluções que adotaram. Em cada VMER 

contaram-me situações de material que foi indo sendo acrescentado por ativações que tiveram e 

sentiram no momento a falta de determinado material. Nos estágios na VMER do CHUP-HSA 

reparei que foi instituída uma mochila que tinha apenas o material necessário para a grande 

maioria das ativações. Em vez de transportarem o saco de atuação primária (que é extremamente 

pesado), têm uma mochila que tem o material mais utilizado em menor quantidade o que 

permite à equipa não ir para o auxílio à vítima tão carregada com todo o material. Seria 
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importante, na minha opinião, que este tipo de experiências fosse comunicado e partilhado entre 

as diferentes VMERs para que todos pudessem estar mais preparados para o socorro à vítima. O 

INEM deveria, assim, assumir uma regulação maior sobre este assunto, pois em caso de cenário 

multivítimas com necessidade de atuarem em simultâneo diversas VMERs é necessário que todos 

saibam que material existe e onde se encontra no saco. Apesar de poder haver alguma liberdade 

para que cada VMER tenha as suas adaptações tendo em conta as ativações mais frequentes, o 

material e sacos de cada uma deveria ser mais regulado. 

 Durante os meus estágios houve necessidade de o veículo ir por 4 vezes à oficina (no 4º, 

5º, 6º e 12º turnos). Em apenas por uma situação foi para troca de viatura, para que fosse feita a 

revisão ao carro que estava em circulação. As restantes 3 vezes foram por necessidade de 

diagnóstico de deficiência mecânica encontrada pelo enfermeiro enquanto conduzia a VMER em 

marcha de emergência. Foi sempre contactado o centro de logística do INEM que estabelecia o 

contacto e nos indicava posteriormente quando nos devíamos dirigir à oficina. Por 2 vezes houve 

necessidade de colocar o status de inoperacionalidade de forma a corrigir o problema. Na minha 

opinião, dada a exigência mecânica imposta aos veículos deveria haver uma melhor frota 

automóvel. Apesar de os planos de manutenção implementados e das revisões periódicas aos 

carros, estive em viaturas que tinham mais de 400.000 quilómetros e com mais de 8 anos de 

idade. Um carro que é exposto a uma grande exigência diária, conforme a que é necessária para 

uma condução em emergência médica, não deveria estar em circulação com tantos quilómetros 

ou durante tantos anos. Um veículo da VMER, no meu entender, nunca deveria oferecer dúvidas 

de segurança/travagem/aceleração ao enfermeiro que o conduz e deveria ser a “primeira arma de 

defesa” da equipa. Assim, penso que as viaturas VMER deveriam ser sempre recentes, com planos 

de manutenção exigentes e trocas quando determinado número de anos ou quilometragem fosse 

atingido. 

 O acompanhamento da vítima ao SU pelo meio VMER deveria também ser mais bem 

regulado pelo INEM, já que a decisão é do clínico que se encontra no local mediante uma análise 

de risco efetuada pelo próprio. O facto de não haver critérios claros nem escalas de avaliação faz 

com que, perante a mesma situação clínica, dois clínicos possam decidir de maneira diferente. 

Uma das situações que me alertou para este facto foi a ativação nº26 em que a decisão de 

acompanhamento durante o transporte da vítima ao Hospital poderia ter sido diferente perante 

outro profissional. Assim, deveria ser da responsabilidade do INEM estabelecer critérios clínicos 

ou possíveis escalas de risco de forma a ajudar o médico na decisão de efetuar o 

acompanhamento ou não durante o transporte ao SU. 

 Dada as diversas ativações que houve por aspiração de conteúdo alimentar em idosos, 

(inclusivamente as que resultaram em PCR não reversível) é de notar que deveria haver uma 
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maior formação dos cuidadores para evitar este tipo de situações apostando-se mais na sua 

prevenção do que no seu tratamento. Para isso, é essencial a formação não só na prevenção 

primária do engasgamento, mas também em manobras de SBV em caso de obstrução da via 

aérea. Desta forma, deveria haver formações de sensibilização em lares e empresas que prestem 

auxílio domiciliário para alertar para este problema. É preferível apostar na prevenção que no 

tratamento. 

 Outra situação que, na minha opinião, exige alguma atenção e modificação é o tempo de 

espera, por parte da equipa da VMER, após verificação do óbito, quando a vítima não tem um 

médico assistente que assegure o Certificado, tendo que ser as forças de segurança (PSP ou GNR) 

a assumir a responsabilidade pelo cadáver e pela ocorrência, mesmo em situação de morte não 

violenta. Presenciei diversos casos em que a VMER esteve “ocupada”, não podendo estar 

disponível para socorrer outras vítimas, por ter de aguardar pela autoridade. Numa das situações, 

a VMER teve de aguardar 35 minutos para que a autoridade chegasse ao local e assumisse a 

responsabilidade pelo corpo. Penso que deveria existir outro mecanismo que evitasse que uma 

equipa diferenciada, como a VMER, fique a aguardar pelas forças de segurança, numa espera 

desnecessária que apenas impossibilita que o meio esteja disponível para prestar socorro a outra 

vítima que possa necessitar de ajuda. Visto que é fundamental garantir uma cadeia de 

responsabilidade, deveria ser realizada uma sensibilização junto das forças de segurança para que 

a espera nestes casos seja menor. Em alternativa, poderia ser permitido às VMER entrar em 

contacto direto com os delegados de saúde locais de forma a que estes assumam a certificação do 

óbito.  
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6. Conclusão 

A emergência médica pré-hospitalar impõe-se como um desafio diário a todos os médicos 

que a praticam. As diferentes patologias que têm de abordar, nos mais diferentes cenários e 

condições, em qualquer faixa etária, obriga a um conhecimento amplo de fisiologia, patologia e 

farmacologia. Para além disso, a necessidade de uma intervenção rápida necessita que o médico 

esteja bem consigo próprio e seguro das suas decisões. Este estágio permitiu-me confirmar isso 

mesmo. 

Como pontos menos positivos tenho de apontar a não participação em nenhum protocolo 

de SAV, visto que em todas as PCR que tive neste estágio nunca foi iniciado SAV. Para além disso, 

tive dois turnos sem qualquer ativação. 

A adrenalina que corre no momento da ativação e a necessidade de prestar auxílio rápido 

torna esta atividade extremamente aliciante. Após todos estes turnos tenho a certeza de que, 

independentemente da especialidade que escolha, fazer trabalho na VMER será sempre um 

aliciante para o meu futuro. Graças às diferentes ativações que tive, e aos profissionais com quem 

trabalhei, permitiu-me atingir todos os objetivos que tinha proposto para o mesmo! A experiência 

que cada profissional me transmitiu e a atuação que foi feita a cada vítima foi uma mais valia para 

mim. Em todas as ativações, por mais simples que fossem, houve sempre momentos de 

aprendizagem. Para além disso, por diversas vezes, tive a oportunidade de ser o responsável pela 

abordagem inicial à vítima, com a supervisão do médico. Essa experiência de ter avaliar 

rapidamente e de saber quais as perguntas a fazer, foram momentos únicos para a minha 

aprendizagem curricular. Para além do conhecimento técnico, este estágio revelou-se uma 

aprendizagem social enorme que me ensinou muito sobre o saber estar, reagir e comunicar em 

situações de stress e de problemas/dor pessoal de quem nos rodeia. Este estágio foi também 

muito enriquecedor porque tive a oportunidade de verificar na prática a organização do SIEM 

uma vez que em várias ativações houve participação de outras entidades (Bombeiros sapadores, 

Polícia judiciária, PSP).  

Assim, concluo que, para além dos objetivos cumpridos e do vasto leque de ensinamentos 

que adquiri, este estágio teve a particularidade de me preparar para poder ser um melhor médico 

no futuro, saber lidar com o sofrimento dos que nos rodeiam e ver na prática as diferentes 

realidades sociais, económicas e culturais que existem no nosso país.   
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ANEXOS 

- Declaração de realização de estágio de João Filipe Carvalho Lemos - Assinada pelo Centro de 

Formação da Delegação Regional do Norte em 12 de fevereiro de 2020. 

 



 

 


