
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA 

 

Emergência Médica Pré-Hospitalar: 
Estágio de Observação 

Marta Teixeira de Almeida 

M 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR:  
ESTÁGIO DE OBERVAÇÃO 

Dissertação de candidatura ao grau de Mestre em Medicina, submetida ao Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto 

 

Marta Sofia Teixeira de Almeida 
Aluna do 6º ano profissionalizante de Mestrado Integrado em Medicina  

Afiliação: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto  

Endereço: Rua de Jorge Viterbo Ferreira nº228, 4050-313 Porto  

Endereço eletrónico: marta.sota@gmail.com 

 

Orientador: Álvaro José Barbosa Moreira da Silva 

Assistente hospitalar graduado sénior do Serviço de Cuidados Intensivos – Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, EPE 

Afiliação: Serviço de Cuidados Intensivos 

Endereço: Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Largo Prof. Abel Salazar 4099-001 Porto 

 

Coorientador: António Marques da Silva 

Assistente hospitalar graduado sénior do Serviço de Anestesiologia - Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, EPE 

Afiliação: Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência 

Endereço: Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Largo Prof. Abel Salazar 4099-001 Porto 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, junho de 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let everything happen to you 

Beauty and Terror 

Just keep going 

No feeling is final. 
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RESUMO 

 

A Medicina de Emergência pré-hospitalar é uma extensão das unidades hospitalares que se baseia 

na assistência a doentes fora do ambiente hospitalar, de todas as faixas etárias e com variados 

graus de doença ou lesão. 

Em Portugal Continental, o Instituto Nacional de Emergência Médica é organismo responsável por 

orientar o Sistema Integrado de Emergência Médica, que engloba as equipas de emergência pré-

hospitalar e os seus parceiros. 

O presente relatório enquadra-se no âmbito de um estágio observacional decorrido nas instalações 

do Instituto Nacional de Emergência Médica, na delegação do Porto, no contexto a Emergência 

Médica pré-hospitalar. Os objetivos do mesmo foram: compreender a organização da emergência 

pré-hospitalar; conhecer os protocolos de atuação colocados em prática; perceber a importância 

do trabalho em equipa e o papel que cada indivíduo representa nos diversos protocolos de atuação; 

identificar situações de emergência/urgência e aprender o preconizado perante as mesmas, 

nomeadamente as técnicas life saving de reanimação e estabilização. 

São descritas as ocorrências testemunhadas nos vários meios de socorro, procurando interpretar 

as medidas postas em prática e a sua aplicação na situação em causa. São, ainda, identificados os 

diferentes elos da Cadeia de Sobrevivência e as consequências da falha de cada um, refletindo-se 

sobre a sua importância nas situações descritas. 

Ao longo do estágio foram testemunhadas um total de 22 ocorrências, de entre as quais 5 na 

Ambulância de Emergência Médica, 2 na Viatura de Suporte Imediato de Vida e 15 na Viatura 

Médica de Emergência e Reanimação. A maior percentagem de ocorrências correspondeu a casos 

de Paragem Cardiorrespiratória, não tendo sido observadas emergências pediátricas. 

Pelo contacto com os diversos contextos, foi possível reconhecer a cascata de acontecimentos após 

uma chamada telefónica, assim como compreender as diferenças na capacidade de resposta dos 

meios no terreno, baseada nos profissionais destacados e nos recursos das viaturas. Ademais, foi 

possível reconhecer o papel do médico de emergência na intervenção imediata, comunicação de 

más notícias e relação com o serviço de urgência na unidade hospitalar. 

O estágio revelou-se um período de crescimento pessoal e profissional, tendo sido uma experiência 

muito enriquecedora e positiva na formação médica. Este representou o primeiro contacto com 

uma equipa da área da Emergência Pré-Hospitalar, sendo um desafio que correspondeu por inteiro 

às expectativas.  

 

Palavras-Chave: Estágio; Medicina de Emergência; Primeiros Socorros; Abordagem ao trauma.   



 ii 

ABSTRACT 

 

Pre hospitalar emergency care is based on the assistance of all kinds of patients, after acute health 

emergencies or exacerbation of chronic diseases. 

In Portugal, the “Instituto Nacional de Emergência Médica" is responsible for organizing the 

“Sistema Integrado de Emergência Médica”, a system that is formed by all teams of pre-hospitalar 

care and their partners. 

The present report is an overview of an observational internship that took place at INEM, at 

Oporto's delegation. The main goals of this internship were: to understand how pre-hospitalar care 

is organized; to know the most important algorithms of intervention used in clinical practice; to 

realize the importance of team work and how that affects the outcome; to identify emergency 

events and learn how to properly treat them; to observe and learn life saving techniques and 

stabilization procedures.  

In this report, all events observed with different medical teams were described and, along with this, 

all therapeutic protocols used were interpreted and a reflexion was made on its application on 

every clinical case. All links of the chain of survival were identified for the understanding of its 

importance and its impact of failure of any bond. 

Throughout the internship, a total of 22 emergency events were observed, from which 5 took place 

at “Ambulância de Emergência Médica”, 2 at “Viatura de Suporte Imediato de Vida” and 15 at 

“Viatura Médica de Emergência e Reanimação”. The major cause reported were cardiopulmonary 

arrest and there were no pediatric emergencies. 

From the contact with different scenarios, it was possible to better understand what happens when 

a phone call for medical assistance is made and to recognize differences on response by different 

emergency teams, based on human and material resources available for each team.  

Moreover, it was essential to understand the role and importance of the medical doctor on every 

step of the process, as well as how to give bad news and also to witness the professional 

relationship between pre-hospitalar emergency care and hospital facilities.  

This internship developed and improved professional skills, but also some personal ones. This 

practical experience was the first contact with a pre-hospitalar care team, which was a challenge 

that fulfilled all expectations.  

 

Keywords: Internship and residency [MeSH]; Emergency Medicine [MeSH]; First Aid [MeSH]; 

Advanced Trauma Life Support Care [MeSH].  
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INTRODUÇÃO 

 

A Medicina de Emergência pré-hospitalar é uma extensão das unidades hospitalares que se baseia 

na prestação de cuidados de saúde fora do ambiente hospitalar, em indivíduos de todas as faixas 

etárias, nomeadamente em situações de doença aguda e/ou exacerbação de doença crónica.1 

Em Portugal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o coordenador da emergência 

pré-hospitalar, que, nas situações mais extremas e de forma sistematizada, gere as circunstâncias 

especiais e os recursos limitados, por forma a ter o melhor resultado possível.2 

O sistema de emergência pré-hospitalar engloba a estabilização clínica no local, adequada 

referenciação, transporte, receção hospitalar e tratamento do paciente urgente e emergente, 

fazendo todas estas etapas parte da cadeia de atuação do Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM). Este depende de um conjunto de profissionais treinado e de tempos de atuação curtos.2 

Nos serviços de urgência, a realização de uma avaliação primária obedece à sequência ABCDE e 

deverá ser feita em menos de 20 minutos, enquanto que uma avalização secundária deverá ser 

feita em menos de 1 hora.3 

O presente relatório de estágio enquadra-se na Unidade Curricular de Dissertação/Tese/Estágio do 

Mestrado Integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 

do Porto. Este estágio, de carácter observacional, decorreu nas instalações do INEM no contexto a 

Emergência Médica pré-hospitalar.  

A escolha desta área de intervenção prendeu-se com o interesse pela Emergência Médica. 

Considera-se fundamental que um médico consiga identificar situações de emergência do foro 

médico e traumatológico, pelo que este estágio representa uma mais-valia no desenvolvimento 

destas aptidões. 

Como objetivos do estágio salientam-se os seguintes: 

• Compreender a organização do INEM; 

• Conhecer os protocolos de atuação colocados em prática; 

• Perceber a importância do trabalho em equipa e o papel de cada indivíduo nos 

protocolos de atuação; 

• Identificar situações de emergência/urgência e técnicas life saving de reanimação e 

estabilização. 

O estágio teve uma duração de 81 horas, realizadas entre 10 e 25 de fevereiro de 2020, e englobou 

períodos de duração distintos em vários ambientes da Delegação Norte do INEM (Figura 1): 

• Ambulância de Emergência Médica (AEM) – Gaia 1 (2 turnos, 6 horas/turno); 
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• Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) – Gondomar (2 turnos, 6 

horas/turno); 

• Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) – Gaia (9 turnos, 6 

horas/turno); 

• Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) – Delegação do Norte (1 turno, 

3 horas/turno).  

O presente relatório contempla uma breve descrição da estrutura e funcionamento da Emergência 

Médica pré-hospitalar em Portugal, narração das ocorrências ao longo do estágio, com respetiva 

análise crítica, e apresentação das conclusões a retirar de toda a experiência. Nos casos clínicos 

descritos, propõem-se os diagnósticos mais prováveis e reflete-se quanto às competências 

adquiridas e formas de atuação. 
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DESENVOLVIMENTO 

Organização da emergência médica pré-hospitalar 

 

As situações de Emergência Médica acontecem a todo o momento, em qualquer lugar e em todas 

as idades, e a intervenção médica neste contexto abrange todos os procedimentos desde a 

identificação até ao tratamento. Dada a imprevisibilidade inerente, é a rapidez e a eficácia de 

atuação e coordenação entre as entidades responsáveis que definem a sobrevida e morbilidade a 

longo prazo.1 

Em Portugal Continental, o INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por orientar o 

SIEM. Este engloba as equipas de emergência pré-hospitalar e os seus parceiros, designadamente 

a Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Bombeiros, Cruz 

Vermelha Portuguesa (CVP), Unidades Hospitalares (UH) e Centros de Saúde. De entre os vários 

intervenientes do SIEM, destaca-se o objetivo comum: a assistência às vítimas de acidente, 

exacerbação de doença crónica ou doença súbita.2 O seu protocolo de atuação está representado 

na Estrela da Vida, o símbolo internacional dos Serviços de Emergência Médica (Figura 2), dividido 

em 6 fases fundamentais e sequenciais: deteção, alerta, pré-socorro, socorro no local do acidente, 

cuidados durante o transporte e transferência e tratamento definitivo.4 

A ativação do SIEM inicia-se com uma chamada telefónica para o 112, o número europeu de 

emergência. O atendimento é feito por um agente da PSP, nas centrais de emergência e, se o 

motivo da chamada, for relacionado com saúde, a mesma é encaminhada para o CODU, que irá 

fazer uma triagem.2 É através do Sistema Telephonic Triage and Counseling System (TETRICOSYâ), 

que tem como base algoritmos de decisão com o objetivo de combater a aleatoriedade, que se faz 

uma avaliação sistematizada e criteriosa das diversas ocorrências. Este é um método utilizado para 

atribuição de uma prioridade para cada ocorrência (P1, P3, P5 e P8), que vai definir os meios de 

emergência ativados. Assim sendo, na prioridade P8 nenhum meio é acionado (vítima que tem 

prioridade P5 e opta por se deslocar a uma unidade hospitalar pelos próprios meios ou quando há 

uma quebra na chamada telefónica e não foi possível seguir nenhum dos algoritmos preconizados), 

na prioridade P5 a chamada é reencaminhada para a Linha de Saúde 24, dado tratar-se de uma 

vítima não urgente/emergente, na prioridade P3 é acionada uma ambulância (AEM, por exemplo), 

e, por fim, a prioridade P1 é atribuída a uma vítima com potencial risco imediato de vida, o que 

requer um meio mais especializado, nomeadamente VMER ou SIV. A par do TETRICOSYâ, existem 

mais dois sistemas muito importantes na gestão dos pedidos de socorro: o Sistema Integrado de 

Atendimento e Despacho de Emergência Médica (SIADEM) e o Integrated Clinical Ambulance 

Record (iCARE). O SIADEM permite classificar a chamada e identificar a sua localização geográfica, 

o que automatiza o despacho do meio mais apropriado para a ocorrência. Por outro lado, o iCARE 
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é um sistema de registo clínico eletrónico presente nos meios de socorro e nos de atendimento, 

cujo objetivo é diminuir a ocorrência de erros e perdas de informação.5 

O CODU é, atualmente, o local de emergência pré-hospitalar responsável pela receção dos pedidos 

de ajuda e coordenação de todos os meios de socorro, no terreno e com os hospitais, sendo essa 

função desempenhada por Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) e médicos. A seleção do 

meio de emergência tem em conta a sua disponibilidade e proximidade ao local, 

independentemente da entidade à qual pertence.5 

Os operacionais no terreno devem registar todas as ocorrências e comunicar o máximo de 

informação ao CODU, através de um protocolo via chamada telefónica, denominado Passagem de 

Dados, que inclui identificação da vítima, sinais vitais, lesões, sintomas e CHAMU (Circunstâncias, 

Historial, Alergias, Medicamentos e Última refeição). As informações recebidas permitem ao 

médico presente no CODU decidir a melhor abordagem, a necessidade de meios diferenciados no 

local e a UH para onde a vítima deverá ser transportada. 

É também da responsabilidade do INEM o apoio psicológico de emergência aos envolvidos na 

ocorrência (incluindo profissionais de saúde), a organização de Postos Médicos Avançados e 

Hospitais de Campanha.7 

 

Protocolos de atuação 

 

Estão definidos pelo INEM diversos protocolos de atuação clínica, a ser aplicados pelas equipas 

destacadas na gestão da situação de emergência1, 8: 

1. Algoritmo de Abordagem à Vítima (Figura 3) – Aplicado na chegada ao local da ocorrência, 

antes de qualquer outra abordagem. Deve ser concluído de forma rápida (em cerca de 60-

90 segundos), por forma a que qualquer condição potencialmente ameaçadora da vida seja 

abordada rapidamente. Nesta fase, a vítima deve ser identificada como crítica ou não 

crítica com base nos dados obtidos. Uma vítima crítica, é uma vítima instável e requer uma 

intervenção rápida e eficaz, permanecendo no local do acidente o mínimo tempo possível. 

Na abordagem à vítima crítica, numa situação de trauma, é importante avaliar, também, o 

mecanismo da lesão. 

 

2. Avaliação Primária (Figura 4) – Trata-se de uma avaliação sequencial, composta por 5 

etapas, organizadas por ordem de prioridade, não sendo recomendado avançar para o 

passo seguinte sem o anterior estar resolvido. Existem poucas exceções, a destacar uma 

hemorragia exsanguinante, resultante de lesão de uma artéria de grande calibre, que 

obtém automaticamente uma prioridade de controlo imediato. 
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3. Avaliação Secundária (Figura 5) – Realizada após estabilização da vítima. Está preconizado 

que esta monitorização dos sinais vitais e dor seja feita de 5 em 5 minutos para uma vítima 

crítica e de 15 em 15 minutos numa vítima não crítica. 

 

Paragem cardiorrespiratória 

 

Perante uma vítima em Paragem Cardiorrespiratória (PCR), existem 3 atitudes fundamentais que 

devem ser tomadas9, 10: 

1. Pedido de socorro, ativando o SIEM; 

2. Início das manobras de Suporte Básico de Vida (SBV); 

3. Acesso precoce, se possível e indicado, ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE); 

4. Com a introdução do conceito da Cadeia de Sobrevivência (Figura 6), surge o Suporte 

Avançado de Vida (SAV) como quarta ação. Assenta no uso de um acesso intravenoso (IV) 

ou intraósseo para administração de fármacos e colocação de uma via aérea avançada 

(tubo endotraqueal ou dispositivo supraglótico das vias aéreas). 

Estes procedimentos estão encadeados entre si e todos são preponderantes para que se possa 

salvar uma vida. O objetivo inicial da ressuscitação é conseguir o retorno da circulação espontânea, 

sendo os resultados determinados pelo estado clínico e comorbilidades da vítima antes da PCR.  

O gasping e a curta atividade convulsiva são comuns durante a PCR e podem ser mal interpretados 

como presença de respiração e capacidade de resposta. 

Uma desfibrilhação precoce, 3 a 5 minutos após colapso, apresenta uma taxa de sucesso de cerca 

de 50-70%, sendo que, pelo contrário, por cada minuto de atraso há uma redução na probabilidade 

de sobrevivência de 10-12%. De notar que a probabilidade de recuperação neurológica bem-

sucedida diminui rapidamente com o tempo entre o colapso e a restauração da circulação, isto é, 

<30% em 5 minutos na ausência de reanimação cardiopulmonar. Quando o SBV é posto em prática, 

este declínio é menos acentuado.10 

 

Intervenção em meio hospitalar 

 

O culminar da ação da equipa de emergência pré-hospitalar é, na grande maioria das vezes, a 

estabilização e transporte da vítima para uma unidade hospitalar. Aqui, a vítima é triada de acordo 

com a Triagem de Manchester e, em casos especiais, ativado um protocolo de atuação especial 

designado Via Verde. Em Portugal, existem quatro Vias Verdes – Síndrome Coronária Aguda (SCA), 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), Trauma e Sépsis – que consistem em algoritmos cujo objetivo é 

o reconhecimento de sinais de alarme, diagnóstico presuntivo precoce, seguimento de um circuito 
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médico pré-definido e tratamento rápido. A implementação destas unidades especializadas surge 

como resposta a situações ameaçadoras de vida e cuja rápida gestão apresenta ganhos de saúde 

inequívocos, não só ao nível da mortalidade como ao nível de sequelas.11 
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DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) 

 

O estágio no CODU começou com a explicação do funcionamento do INEM e responsabilidade de 

cada equipa. Ao longo do turno, um total de 27 chamadas foram recebidas (Figura 8), das quais 13 

foram classificadas como doença súbita, 4 como trauma, 5 como PCR e as restantes como outros 

problemas (situações de quebra da chamada, pedidos de informação sobre a demora dos meios de 

emergência ou passagem de dados relativos a ocorrências). 

Neste período, foi possível analisar a capacidade de interpretação e gestão rápida dos diversos 

sistemas de algoritmo que orientam a situação em questão e a forma como os TEPH e médicos 

conseguem, mesmo à distância, gerir a situação com os familiares e os meios no local.  

A interpretação das queixas via chamada telefónica é feita por um TEPH e as situações mais 

complexas requerem validação por médicos reguladores do CODU, pelo que, dadas as falhas 

inerentes ao sistema TETRICOSYâ e à subjetividade médica, a decisão poderá ser alvo de erros. De 

realçar que a prioridade definida poderá ser alterada, caso o juízo clínico não vá de encontro à 

prioridade atribuída automaticamente, prevalecendo a decisão médica. 
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Ambulância de Emergência Médica (AEM) 

 

O estágio na AEM começou pela apresentação da sede, ambulância, material disponível e mais 

usado e explicação do modo de funcionamento da AEM. As AEM integram equipas de socorro de 

dois elementos, ambos TEPH, responsáveis por uma deslocação rápida, estabilização clínica (com a 

possibilidade de aplicação de medidas de SBV e DAE) e transporte para o serviço de urgência mais 

apropriado. 

 

Tabela I: Ocorrência nº1 (AEM). 

Ativação 10h31 
Saída 10h33 
Chegada ao local 10h36 
Saída do local 10h52 
Chegada ao Serviço de Urgência (SU) 10h58 
Disponíveis para novo transporte 11h26 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dispneia. 

Identificação: Feminino, 74 anos. 

Antecedentes pessoais: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), em uso de Gastrostomia Endoscópica 

Percutânea (PEG). 

Medicação habitual: Mirtazapina, Losartan, Fluoxetina. 

Descrição: À nossa chegada, encontrava-se deitada no leito, com sinais de dificuldade respiratória 

e fácies de dor, apontando para a região torácica. Consciente e orientada. Comunica por gestos. 

Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 98% (aa) 

• FC – 72 bpm 

• PA – 107/55 mmHg 

• TAur – 35,4ºC 

• Glicemia – 76 mg/dL 

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: Transporte para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/EPE). Triagem 

de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: Obstrução da via área (VA) por secreções respiratórias. 
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Comentários: Este caso clínico assenta numa provável obstrução da VA por acumulação de 

secreções respiratórias, situação comum no contexto da patologia de base da vítima. Face à 

incapacidade motora, a doente tem bastante dificuldade em manobras como a tosse e a deglutição, 

o que condiciona a eliminação de secreções respiratórias e pode favorecer o aparecimento de 

futuras infeções do trato respiratório. Pelo quadro e comorbilidades inerentes, a triagem de 

Manchester atribuída justifica-se pelo facto de a doente requerer aspiração das secreções num 

curto espaço de tempo para evitar agravamento da limitação de fluxo nas VAs.12 

 

Tabela II: Ocorrência nº2 (AEM). 

Ativação 12h27 
Saída 12h30 
Chegada ao local 12h33 
Saída do local 13h10 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 13h10 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: PCR. 

Identificação: Masculino, 92 anos. 

Antecedentes pessoais: Insuficiência Cardíaca (IC); Dislipidemia. 

Medicação habitual: Furosemida, Sinvastatina, Clopidogrel, b-bloqueador, Lisinopril. 

Descrição: Na chegada da equipa, vítima deitada no chão em posição lateral de segurança (PLS), 

rodeada por familiares. Foi reconhecida a PCR e realizadas manobras de SBV durante 21 minutos, 

mantendo-se em assistolia. Após abordagem da VMER, suspenderam-se as manobras de 

reanimação (12h57), verificou-se o óbito e contactou-se o médico assistente para emissão do 

certificado de óbito. 

 

Comentários: Esta foi a primeira vez em que houve oportunidade de intervir, realizando manobras 

de SBV. Tendo em conta as comorbilidades da vítima, o tempo de assistolia e falta de resposta 

mesmo com as manobras de SBV, entende-se a decisão médica de suspender a reanimação.10  
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Tabela III: Ocorrência nº3 (AEM). 

Ativação 13h51 
Saída 13h51 
Chegada ao local 13h53 
Saída do local 13h56 
Chegada ao SU 14h09 
Disponíveis para novo transporte 14h13 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dispneia. 

Identificação: Masculino, 48 anos. 

Antecedentes pessoais: Alcoolismo, tabagismo. 

Medicação habitual: Sem medicação habitual. 

Descrição: À chegada, vítima sentada nas escadas de casa, com aspeto agitado, choroso, com 

tremores e dispneia, referindo palpitações e dor torácica agravada com a inspiração. Evidente 

malnutrição, aspeto pouco cuidado e má higiene oral. Sintomas iniciaram cerca de 1-2h após 

funeral do irmão e ingestão de bebidas alcoólicas. Acompanhado pela filha, que se encontrava 

muito ansiosa.  

Avaliação: 

• FR – 24 cpm 

• SpO2 – 98% (aa) 

• FC – 105 bpm 

• PA – 140/86 mmHg 

• TAur – 36,8ºC 

• Glicemia – 76 mg/dL 

• Pele e pupilas sem alterações 

• Glasgow: 15 

Atuação: Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – urgente. 

Hipótese diagnóstica: Crise de ansiedade. 

 

Comentários: O caso clínico retrata uma vítima cujo motivo pelo qual recorreu aos meios de 

socorro pode ter sido despoletado por vários fatores, entre os quais a morte de um familiar ou uso 

abusivo de álcool, apontando para uma causa psiquiátrica. 

Contudo, sendo a dispneia o motivo da chamada, é necessário descartar causas cardíacas e 

respiratórias potencialmente ameaçadoras. A ausência de dor anginosa típica, edema, ortopneia, 
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ou outros sinais torna a etiologia cardíaca menos provável. Quanto às causas respiratórias, 

tratando-se de um homem jovem, fumador, alto e magro, um biótopo associado à ocorrência de 

pneumotórax espontâneo, é lícito colocar esta hipótese. A ausência de dor ipsilateral ou saturação 

periférica de O2 diminuída vai contra esta possibilidade, pelo que se justifica a categoria de 

Manchester atribuída. 

 

Tabela IV: Ocorrência nº4 (AEM). 

Ativação 17h21 
Saída 17h27 
Chegada ao local 17h31 
Saída do local 17h45 
Chegada ao SU 17h51 
Disponíveis para novo transporte 18h05 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Traumatismo Cranioencefálico (TCE). 

Identificação: Masculino, 83 anos. 

Antecedentes pessoais: DM (Diabete Mellitus) tipo 2, Dislipidemia, Hipertensão arterial (HTA). 

Medicação habitual: Irbesartan + Hidroclorotiazida, Metformina, Omeprazol, Atorvastatina. 

Descrição: À chegada, vítima deitada no leito, aparentemente estável, orientada no tempo, espaço 

e pessoa. A esposa refere que tropeçou nos tapetes no momento em que se deslocava para o 

quarto e bateu com a cabeça no móvel do corredor, o que condicionou uma lesão cutânea (corto-

contundente, de 5 centímetros, na região frontal) no couro cabeludo. Confusão e amnésia pós-

queda, com recuperação espontânea em minutos. Última refeição às 16h30. 

Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 92% (aa) 

• FC – 80 bpm 

• PA – 136/92 mmHg 

• TAur – 36,8ºC 

• Glicemia – 140 mg/dL 

• Pele sem alterações, exceto lesão de cerca de 7 cm, no couro cabeludo 

• Pupilas sem alterações 

• Glasgow: 15 
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Atuação: Limpeza e curativo da lesão. Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – 

urgente. 

Hipótese diagnóstica: TCE. 

 

Comentários: Face aos antecedentes patológicos da vítima e à amnésia temporária pós-queda, 

torna-se difícil apurar a causa do trauma, assim como as repercussões. Uma vez que se trata de um 

idoso (> 65 anos) com amnésia pós-TCE, tem indicação para realizar TC-CE. 

A categoria de Manchester atribuída justifica-se, dado que a vítima se encontrava aparentemente 

estável e sem alterações ao exame neurológico. 

 

Tabela V: Ocorrência nº5 (AEM). 

Ativação 18h54 
Saída 18h57 
Chegada ao local 19h03 
Saída do local 19h14 
Chegada ao SU 19h21 
Disponíveis para novo transporte 19h29 

 

Local: Via pública. 

Motivo: Acidente de viação em motociclo. 

Identificação: Masculino, 39 anos. 

Antecedentes pessoais: Sem antecedentes. 

Medicação habitual: Sem medicação habitual. 

Descrição: À chegada, vítima sentada na via pública, consciente, orientada e colaborante. O 

acidente ocorreu após embate de um veículo ligeiro com o motociclo onde seguia, com projeção 

da vítima a pequena distância. Explica que o motociclo caiu sobre o seu pé direito, queixando-se de 

dor com a marcha. Algumas escoriações na face causadas por confronto físico no local após o 

incidente. 

Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 99% (aa) 

• FC – 80 bpm 

• PA – 127/85 mmHg 

• TAur – 36,7ºC 

• Glicemia – 107 mg/dL 
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• Pele com escoriações ligeiras da face, na zona malar, e pé direito com edema, eritema e 

dor ao toque e mobilização ativa e passiva. Sem alterações de temperatura ou do pulso 

pedioso, desvio do membro e crepitação com mobilização. 

• Pupilas sem alterações 

• Glasgow: 15 

Atuação: Vítima não imobilizada, pois encontrava-se sentada quando a equipa de emergência 

chegou e deslocou-se autonomamente até à ambulância, não apresentando sinais de alarme. 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – urgente. 

Hipótese diagnóstica: Fratura dos ossos do pé direito. 

 

Comentários: Provável fratura do pé, justificando a prioridade atribuída. Apesar de não existir 

alteração do estado de consciência (AEC), é lícita a realização de uma avaliação intra-hospitalar. 

Embora se trate de um acidente com transferência significativa de energia cinética e impacto 

angular, é discutível a necessidade de imobilização com colar cervical e plano duro, uma vez que a 

vítima se encontrava sem alterações nos demais parâmetros ABCDE. Colocar-se-ia a hipótese de 

imobilização única, com talas, do pé direito e elevação do mesmo durante o transporte.6 
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Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV)  

 

Na chegada à base, foi apresentada a ambulância e explicados os procedimentos realizados por 

esta equipa, tais com limpeza do veículo e verificação da mala do material e da medicação. As 

ambulâncias SIV são compostas por equipas de um Enfermeiro e um TEPH, permitindo 

administração de fármacos e atos terapêuticos invasivos, mediante supervisão médica, integradas 

num Serviço de Urgência Básica.2, 13 

 

Tabela VI: Ocorrência nº1 (SIV). 

Ativação 11h42 
Saída 11h49 
Chegada ao local 11h38 
Saída do local 11h55 
Chegada ao SU 13h00 
Disponíveis para novo transporte 13h09 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dispneia. 

Identificação: Masculino, 80 anos. 

Antecedentes pessoais: DM tipo 2, HTA, Demência. Totalmente dependente. 

Medicação habitual: Enalapril, Citalopram, Viblagliptina, Rivastigmina, Levodopa + Carbidopa. 

Descrição: À chegada, deitado no leito, com sinais de dificuldade respiratória (taquipneia, uso dos 

músculos respiratórios acessórios, tiragem respiratória) e sudorese profusa. Sonolento e pouco 

colaborante no cumprimento de ordens, comunicando por gestos. Esposa explica que os sintomas 

começaram após o lanche da manhã, há cerca de 1 hora. À auscultação, roncos dispersos nas vias 

aéreas superiores (VAS).  

Avaliação: 

• FR – 25 cpm 

• SpO2 – 59% (O2 a 15L/min por máscara de alto débito) 

• FC – 119 bpm 

• PA – 89/55 mmHg 

• TAur – 36,6ºC 

• Glicemia – 247 mg/dL 

• Pele e pupilas sem alterações 
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Atuação: Aspiração das vias aéreas superiores com posterior colocação de máscara de alto débito; 

Eletrocardiograma de 12 derivações; Acesso venoso no membro superior direito (MSD) (500mL de 

NaCl 0,9%). 

Transporte para o CHP. Triagem de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: Obstrução da VA. 

 

Comentários: Provável obstrução das VAS por secreções respiratórias. Dado que se trata de um 

doente com disfagia e tosse ineficaz por fraqueza muscular, torna-se preponderante agir 

rapidamente, pelo elevado risco de infeção respiratória, nomeadamente de pneumonia de 

aspiração. Assim, justifica-se prioridade atribuída. 

 

Tabela VII: Ocorrência nº2 (SIV). 

Ativação 15h08 
Saída 15h10 
Chegada ao local 15h24 
Saída do local 15h29 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 15h29 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dispneia. 

Identificação: Feminino, 93 anos. 

Antecedentes pessoais: Demência. 

Medicação habitual: Olanzapina, Fentanil. 

Descrição: À chegada, vítima deitada no chão acompanhada pelos bombeiros locais, em manobras 

de SBV há cerca de 4 minutos e 30 segundos (informação fornecida pelos bombeiros). Segundo a 

cuidadora, prostrada desde essa manhã. Extremidades frias e livores nas zonas dependentes da 

gravidade. Chegada da VMER imediatamente após da SIV, que reconheceu PCR e assistolia. A 

médica decidiu suspender as manobras de reanimação e verificar o óbito (pelas 15h25). 

 

Comentários: Dada a presença de assistolia, diminuição da temperatura corporal e livores, justifica-

se a decisão médica. 
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Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) 

 

A VMER Gaia foi o local onde decorreu a maior parte do estágio e o de mais ocorrências. Estas 

equipas estão localizadas num hospital (com serviço de urgência polivalente) e são constituídas por 

um médico e um enfermeiro, dispondo de equipamento para SAV. Para além da estabilização pré-

hospitalar, é possível o acompanhamento médico durante o transporte de vítimas.2 

No primeiro dia, foi apresentada a sede de Gaia e explicado todo o processo de notificação das 

ocorrências, assim como dado a conhecer o interior do veículo e as suas especificidades. Foi 

possível participar na organização do material da mala de emergência e todos os elementos se 

mostraram disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, o que foi importante para a partilha de 

experiências e melhor aproveitamento da formação. Em anexo, 2 ocorrências extra. 

 

Tabela VIII: Ocorrência nº1 (VMER). 

Ativação 8h24 
Saída 8h27 
Chegada ao local 8h34 
Saída do local 8h54 
Chegada ao SU 9h01 
Disponíveis para novo transporte 9h07 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dor precordial. 

Identificação: Masculino, 75 anos. 

Antecedentes pessoais: DM tipo 2, HTA, Dislipidemia, Ex-fumador, Doença cerebrovascular (AVC 

isquémico em 2019). 

Medicação habitual: Enalapril + Lecarnidipina, Metformina, Ácido Acetilsalicílico (AAS), 

Atorvastatina, Nebivolol. 

Descrição: À chegada, doente sentado na sala, consciente, orientado e colaborante. Descreve que 

a dor torácica retroesternal começou na altura do Natal, inicialmente despoletada por grandes 

esforços, com duração inferior a 1 minuto e alívio espontâneo e, atualmente, surge com pequenos 

esforços, com maior duração (2-3 minutos) e irradiação para a face medial de ambos os membros 

superiores. Na madrugada desse dia, novo episódio que não reverteu com o repouso e, como tal, 

fez nitroglicerina sublingual para resolução da dor. Cerca de 20 minutos antes da chegada da VMER, 

novo episódio de dor precordial com irradiação para ambos os membros superiores que apenas 

aliviou, novamente, com nitroglicerina sublingual. Na avaliação primária, hemodinamicamente 

estável e sem alterações na auscultação cardiopulmonar (ACP). 
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Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 96% (aa) 

• FC – 82 bpm 

• PA – 169/94 mmHg 

• TAur – 35,4ºC 

• Glicemia – 127 mg/dL 

• Glasgow – 15 

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: ECG de 12 derivações — RS, infraST em V3-V6, DI e aVL, ondas T ligeiramente agudas na 

parede anterior e supraST em aVR de cerca de 1mm. 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente 

Hipótese diagnóstica: Enfarte Agudo do Miocárdio sem supraST (EAMSST). 

 

Comentários: Doente com risco cardiovascular muito elevado14 e clínica de angina instável (angor 

em repouso progressivamente mais frequente e de maior duração), o que levanta uma alta suspeita 

de síndrome coronário agudo por cardiopatia isquémica. O ECG realizado em ambulatório tem 

caraterísticas sugestivas de alteração de repolarização na parede anterior (possível padrão de 

DeWinter), que cursa de uma obstrução aguda da artéria coronária descendente anterior.15 É 

necessário um estudo analítico com marcadores de necrose miocárdica em contexto hospitalar 

para confirmar diagnóstico de EAMSST e início imediato de tratamento adequado, pelo que a 

prioridade de Manchester atribuída é compatível.11 

 

Tabela IX: Ocorrência nº2 (VMER). 

Ativação 12h54 
Saída 12h57 
Chegada ao local 13h05 
Saída do local 13h20 
Chegada ao SU 13h23 
Disponíveis para novo transporte 13h28 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dor precordial. 

Identificação: Masculino, 52 anos. 
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Antecedentes pessoais: HTA, Dislipidemia, Ex-fumador, Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) há 8 

dias. 

Medicação habitual: Ramipril, Clopidogrel, AAS, Bisoprolol, Atorvastatina. 

Descrição: À chegada, doente sentado no leito, consciente, colaborante e orientado. A dor 

retroesternal começou de madrugada, pelas 6h da manhã, e progrediu de intensidade até à 

chamada do INEM. A dor irradia para a zona homolateral do pescoço, piora com a respiração 

profunda e em decúbito, e melhora com a inclinação anterior do tronco. No dia anterior iniciou 

quadro de rinorreia, tremores, mialgias e sudorese (que mantém). Nega tosse ou expetoração. ACP 

sem alterações. 

Avaliação: 

• FR – 18 cpm 

• SpO2 – 96% (aa) 

• FC – 70 bpm 

• PA – 119/86 mmHg 

• TAur – 36,1ºC 

• Glicemia – 162 mg/dL 

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: ECG de 12 derivações; Acesso venoso no MSE; Morfina (2mg) IV; O2 a 2L/min por cânula 

nasal; Dinitrato de Isossorbida (0,5mg) PO; AAS (250mg) PO; Ondanserton (4mg) IV.  

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente 

Hipótese diagnóstica: Pericardite aguda. 

 

Comentários: A presença de posição antálgica (inclinação anterior), sintomas sistémicos e infeção 

do trato respiratório orientam para possível pericardite precoce pós-EAM. Tal entidade é frequente 

no período pós-EAM e requer especial cuidado, pois, se não tratada, leva a complicações graves, 

justificando a prioridade atribuída. 

 

Tabela X: Ocorrência nº3 (VMER). 

Ativação 10h31 
Saída 10h33 
Chegada ao local 10h36 
Saída do local 10h52 
Chegada ao SU 10h58 
Disponíveis para novo transporte 11h26 
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Local: Domicílio. 

Motivo: Alteração do estado de consciência (AEC). 

Identificação: Feminino, 56 anos. 

Antecedentes pessoais: Dislipidemia, HTA. 

Medicação habitual: Atorvastatina, Enalapril. 

Descrição: À chegada, a vítima no chão da cozinha, em PLS. Familiares explicam perdeu a 

consciência e caiu da própria altura após discussão com a mãe. Acordou segundos depois, sem 

perceção de dor torácica, palpitações ou dispneia. Sem perda de continência dos esfíncteres. Na 

abordagem primária, todos os parâmetros normais. Consciente, colaborante e orientada, recorda 

que o ambiente familiar não tem sido estável e os confrontos verbais têm sido frequentes, motivo 

pelo qual se exaltou. Cefaleia holocraniana, intensidade 5/10 na escala numérica. ACP sem 

alterações. Exame neurológico sumário sem alterações. Nega amnésia anterógrada e retrógrada. 

Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 99% (aa) 

• FC – 73 bpm 

• PA – 140/84 mmHg 

• TAur – 36,3ºC 

• Glicemia – 146 mg/dL 

• Glasgow – 15  

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: ECG 12 derivações — ritmo sinusal, sem alterações. 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – urgente. 

Hipótese diagnóstica: Perturbação Conversiva. 

 

Comentários: Neste caso clínico é importante excluir causas médicas potencialmente ameaçadoras 

de vida que cursem com AEC. As causas cardíacas são pouco prováveis, pois a vítima não apresenta 

sinais como dor anginosa, edema, ortopneia e AC anormal. Embora não seja diagnóstico, o ECG 

apresenta um traçado sinusal, sem supras, infras, flutter ou padrão de FA. Também se coloca a 

hipótese de crise hipertensiva, por uma rápida subida da TA e FC, que levariam a diminuição 

transitória do fluxo sanguíneo cerebral e síncope. O facto de a vítima apresentar TA normal é a 

desfavor desta hipótese. As causas respiratórias são também pouco prováveis por não existirem 

sintomas ou sinais respiratórios. As causas neurológicas têm, também, probabilidade diminuída 

pela ausência de défices neurológicos focais. Foi negada ingestão de substâncias estupefacientes, 
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o que é a desfavor de intoxicação. Assim sendo, foi assumida perturbação conversiva, face aos 

antecedentes pessoais da vítima, aos acontecimentos prévios à AEC e ao insight da mesma. Esta 

carateriza-se pela existência de sintomas orgânicos que não são explicados pelo exame físico e 

pelos demais exames complementares de diagnóstico. Assim, a categoria de Manchester é 

compatível, por ser necessário estudo mais extenso e, tratando-se de um problema psiquiátrico 

urgente, requer intervenção célere. 

 

Tabela XI: Ocorrência nº4 (VMER). 

Ativação 14h25 
Saída 14h27 
Chegada ao local 14h40 
Saída do local 15h06 
Chegada ao SU 15h11 
Disponíveis para novo transporte 15h20 

 

Local: USF Canelas. 

Motivo: Intoxicação por benzodiazepinas (BZD). 

Identificação: Feminino, 40 anos. 

Antecedentes pessoais: Depressão (com tentativas prévias de suicídio). 

Medicação habitual: Loflazepato de etilo. 

Descrição: À chegada, vítima visivelmente exaltada, recusando ajuda médica e sendo verbalmente 

agressiva com os profissionais de saúde. A VMER foi acionada por uma colega da USF de Canelas 

pois a vítima afirma ter cometido tentativa de suicídio através da ingestão de 90 comprimidos de 

Loflazepato de etilo (cerca de 2h30 antes da chamada) e, posteriormente, terá recorrido à USF para 

pedido de baixa por incapacidade médica. A própria corrobora e conta detalhes da história, 

inclusive do seu historial médico, não sendo explícita quanto a tentativas passadas de suicídio. Não 

lhe foi permitido sair da unidade de saúde, nem mesmo com assinatura de declaração de recusa de 

tratamento médico. 

Na abordagem primária, todos os parâmetros se encontravam normais. Consciente, colaborante e 

orientada, explica que quer por termo à própria vida e que irá fazê-lo a posteriori. Exame 

neurológico sumário sem alterações. Nega amnésia anterógrada e retrógrada.  

Foi necessário convocar a presença da PSP para tomar conta da ocorrência e acompanhar a vítima 

ao hospital. 

Avaliação: 

• FR – 21 cpm 

• SpO2 – 99% (aa) 
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• FC – 61 bpm 

• PA – 126/64 mmHg 

• TAur – 36,3ºC 

• Glicemia – 98 mg/dL 

• Glasgow – 15  

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: Intoxicação por BZD. 

 

Comentários: Na chegada ao hospital, várias horas após a ingestão dos fármacos e estando 

hemodinamicamente estável, é lícito optar por uma abordagem conservadora com monitorização 

regular, justificando a prioridade de Manchester atribuída.16 

Realça-se o facto de se tratar de uma vítima com distúrbios psiquiátricos crónicos, com ideação 

suicida, o que requer avaliação da necessidade de internamento compulsivo.17 

 

Tabela XII: Ocorrência nº5 (VMER). 

Ativação 8h39 
Saída 8h41 
Chegada ao local 8h52 
Saída do local 9h10 
Chegada ao SU 9h25 
Disponíveis para novo transporte 9h34 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Trauma. 

Identificação: Masculino, 84 anos. 

Antecedentes pessoais: Demência, IC, Carcinoma da próstata estadio IV. 

Medicação habitual: Quetiapina, Furosemida, Paracetamol/Tramadol, Bicalutamida, Tansulosina, 

Tamoxifeno. 

Descrição: À chegada, vítima no chão do edifício onde habita, consciente e comunicativo, orientado 

na pessoa e no espaço, mas desorientado no tempo. O cuidador do lar que o viria buscar 

testemunhou o incidente e conta que a vítima terá tropeçado ao descer as escadas. Na abordagem 

ABCDE, a vítima apresentava dor generalizada, sem alterações nos demais parâmetros. Sem 

alterações na ACP. 
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Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 99% (aa) 

• FC – 60 bpm 

• PA – 128/62 mmHg 

• TAur – 36,4ºC 

• Glicemia – 183 mg/dL 

• Glasgow – 14  

• Pele e pupilas sem alterações. 

Atuação: Imobilização com colar cervical e plano duro; Acesso venoso periférico no membro 

superior esquerdo (MSE). Paracetamol (1000mg) IV e SF 0,9%.  

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: TCE. 

 

Comentários: Este é um caso de trauma no idoso, demonstrando a fragilidade desta faixa etária. É 

importante descartar qualquer sequela, nomeadamente fraturas ou hemorragias cerebrais, 

havendo indicação para realizar TC-CE. Sendo um doente com carcinoma da próstata estadio IV, na 

eventualidade de existir metastização óssea, existe risco aumentado de fratura, o que justifica a 

prioridade atribuída. 

 

Tabela XIII: Ocorrência nº6 (VMER). 

Ativação 11h51 
Saída 11h53 
Chegada ao local 12h07 
Saída do local 12h32 
Chegada ao SU 12h47 
Disponíveis para novo transporte 13h02 

 

Local: Via pública. 

Motivo: Trauma. 

Identificação: Feminino, 34 anos. 

Antecedentes pessoais: Desconhecidos. 

Medicação habitual: Desconhecida. 

Descrição: Acidente de viação entre 2 veículos, sendo a VMER Gaia solicitada como apoio à VMER 

Feira. Vítima já no interior da ambulância dos bombeiros, o que facilitou a abordagem primária:  
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• A – VA patente com tubo orotraqueal 7,5; 

• B – Expansão torácica simétrica, murmúrio vesicular presente bilateralmente e simétrico, 

sem ruídos adventícios; 

• C – Extremidades frias; sem sinais de hemorragia ativa; trauma da face com TCE 

frontoparietal direito; Ossos longos sem fratura; Abdómen mole e depressível; 

• D – Glasgow inicial 9 e agora 3 (30 minutos depois); 

• E – Hipotermia. 

Avaliação: 

• FR – sob ventilação mecânica invasiva 

• SpO2 – 98% (O2 a 3L/min por máscara facial simples) 

• FC – 61 bpm 

• PA – 107/67 mmHg 

• TAur – 35,2ºC 

• Glicemia – 76 mg/dL 

• Glasgow – 3 

• Pele com escoriações dispersas. 

• Pupilas anisocóricas 

Atuação: Desobstrução da VA; Oxigénio a 3L/min por máscara facial simples; Entubação 

endotraqueal; Acesso venoso periférico no MSE; Imobilização com colar cervical e plano duro; 

Manta térmica; Administração de Propofol (200mg) IV, Fentanil (150mg) IV e Rocurónio (50mg) IV; 

ECG de 12 derivações (ritmo sinusal, sem alterações). 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – emergente. 

Hipótese diagnóstica: Politrauma com TCE.  

 

Comentários: Acidente de viação decorrente do embate entre 2 veículos ligeiros de passageiros, 

resultando num caso de politrauma. O automóvel onde seguia a vítima capotou e suspeita-se que 

esta se encontrava no banco traseiro sem dispositivo de contenção. Assim, existe risco aumentado 

de lesão grave de órgãos internos, pelas forças de laceração envolvidas, assim como hemorragia, 

compressão, fratura e esmagamento de diversas estruturas anatómicas. É importante uma atuação 

rápida, com desencarceramento imediato e assistência às vítimas. Dadas a dimensão do acidente 

e a existência de 4 vítimas a necessitar de assistência, a VMER Gaia foi acionada como medida de 

apoio, motivo pelo qual não foi possível presenciar o processo desde o início da abordagem inicial.  

Justifica-se a prioridade de Manchester atribuída dados os parâmetros clínicos descritos. 
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Tabela XIV: Ocorrência nº7 (VMER). 

Ativação 14h45 
Saída 14h47 
Chegada ao local 14h57 
Saída do local 15h11 
Chegada ao SU 15h18 
Disponíveis para novo transporte 15h21 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: AEC. 

Identificação: Masculino, 84 anos. 

Antecedentes pessoais: HTA, DM tipo 2, Obesidade. 

Medicação habitual: Enalapril, Tansulosina, Pravastatina. 

Descrição: À chegada, vítima sentada na parte exterior de casa. Foi encontrado no chão pela 

esposa, desorientado e com perda da continência dos esfíncteres. Sem memória para o episódio e 

nega qualquer sintomatologia. Na abordagem inicial, sem alterações. 

Avaliação: 

• FR – 17 cpm 

• SpO2 – 99% (aa) 

• FC – 75 bpm 

• PA – 119/66 mmHg 

• TAur – 36,4ºC 

• Glicemia – 182 mg/dL 

• Glasgow – 15  

• Pele suada. 

• Pupilas sem alterações. 

Atuação: ECG de 12 derivações (ritmo sinusal com bloqueio fascicular anterior esquerdo e bloqueio 

completo de ramo direito). 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – urgente 

Hipótese diagnóstica: Síncope por EAM de novo. 

 

Comentários: A perda de consciência poderá dever-se a uma interrupção momentânea do fluxo 

sanguíneo coronário, levando a um episódio hipotensivo e hipoxia cerebral, sendo compatível com 

a amnésia retrógrada. Face às alterações do ECG e aos antecedentes pessoais, existe elevada 
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probabilidade de doença coronária, pelo que a vítima requer uma avaliação completa, justificando 

a prioridade da triagem de Manchester. 

 

Tabela XV: Ocorrência nº8 (VMER). 

Ativação 15h34 
Saída 15h34 
Chegada ao local 15h40 
Saída do local 16h13 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 16h13 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: PCR. 

Identificação: Feminino, 49 anos. 

Antecedentes pessoais: Epilepsia, Patologia Psiquiátrica não especificada. 

Medicação habitual: Desconhecida. 

Descrição: À chegada, vítima no quarto, deitada no leito em decúbito ventral, com rigidez 

cadavérica e livores dispersos pelas áreas de pressão, parecendo tratar-se de uma morte de há 

várias horas. O quarto apresentava odor fétido e sinais claros de falta de higiene. Na mesma casa 

viviam mais 2 pessoas, ambas com patologia psiquiátrica e que não sabiam descrever os 

acontecimentos prévios à morte da vítima, referindo apenas que esta sofreu uma crise epilética na 

noite anterior (por volta das 21h), altura em que foi vista pela última vez. Foi verificado o óbito 

(15h41) e chamada a PSP para registar a ocorrência. 

 

Comentários: O presente caso é particularmente marcante por se tratar de uma pessoa com graves 

problemas psiquiátricos e neurológicos e não apresentar acompanhamento médico nem 

psiquiátrico adequado. A par disso, vive numa habitação que apresenta poucas condições de 

habitabilidade, difíceis acessos e partilhada com 2 pessoas incapazes de prestar auxílio. 

 

Tabela XVI: Ocorrência nº9 (VMER). 

Ativação 9h45 
Saída 9h47 
Chegada ao local 9h52 
Saída do local 10h14 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 10h14 
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Local: Domicílio (jardim exterior). 

Motivo: PCR. 

Identificação: Masculino, 82 anos. 

Antecedentes pessoais: HTA. 

Medicação habitual: Enalapril. 

Descrição: À chegada, os bombeiros já se encontravam no local e terão encontrado a vítima 

suspensa numa árvore por uma corda à volta do pescoço, tendo iniciado manobras de SBV, com 

duração de cerca de 17 minutos, sempre em assistolia. Suspensão das mesmas (9h54) e verificação 

do óbito. A vítima deixou carta de despedida, tendo-se assumido suicídio (morte por 

enforcamento). Foi chamada a Polícia para registar a ocorrência, dado tratar-se de morte violenta. 

 

Comentários: Segundo os familiares, a vítima teria sintomas depressivos há alguns meses e 

recusava apoio médico ou assistência familiar. 

 

Tabela XVII: Ocorrência nº10 (VMER). 

Ativação 11h29 
Saída 11h30 
Chegada ao local 11h37 
Saída do local 11h49 
Chegada ao SU 11h57 
Disponíveis para novo transporte 12h07 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: Dor precordial. 

Identificação: Masculino, 85 anos. 

Antecedentes pessoais: Fibrilhação auricular (FA), Dislipidemia, Doença de Parkinson. 

Medicação habitual: Atorvastatina, Apixabano, Levodopa, Digoxina, Furosemida. 

Descrição: À chegada, vítima sentada na sala com sinais de dificuldade respiratória (adejo nasal e 

boca aberta). A esposa e o filho contam que nos dias prévios o estado funcional do indivíduo veio 

a agravar e, atualmente, necessita de auxílio para atividades básicas como a higiene e ida à casa de 

banho por instabilidade da marcha. A dor precordial começou após o pequeno almoço, há cerca de 

2 horas, com intensidade 5/10 e não terá sofrido variação neste período. Orientado na pessoa e no 

espaço, mas desorientado no tempo, desvalorizando a ocorrência. 

Avaliação: 

• FR – 16 cpm 

• SpO2 – 86% (aa) 
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• FC – 154 bpm 

• PA – 143/108 mmHg 

• TAur – 36,4ºC 

• Glicemia – 163 mg/dL 

• Glasgow – 15  

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: ECG de 12 — padrão FA; Acesso venoso periférico no MSD; Amiodorona (300mg) IV; O2 

(6L/min por cânula nasal). 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: FA de resposta rápida. 

 

Comentários: Descompensação da condição cardíaca de base (FA), pelo que requer uma atuação 

rápida por forma a não culminar numa PCR ou evento cardioembólico. Assim, justifica-se a 

prioridade de Manchester atribuída. 

 

Tabela XVIII: Ocorrência nº11 (VMER). 

Ativação 14h02 
Saída 14h03 
Chegada ao local 14h11 
Saída do local 14h33 
Chegada ao SU 14h37 
Disponíveis para novo transporte 14h48 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: AEC. 

Identificação: Masculino, 93 anos. 

Antecedentes pessoais: DM tipo 2, IC, Hiperplasia Benigna da Próstata, Dislipidemia, HTA. 

Medicação habitual: Bisoprolol, Alfuzosina, Gliclazida, Atorvastatina + Perindopril + Amlodipina, 

Glimepirida. 

Descrição: À chegada, vítima deitada no leito, prostrada e não reativa. AEC há 3 dias, com anorexia 

associada. Apesar da diminuição da ingestão calórica, foi mantida a terapêutica base da DM. 

AC sem alterações. AP apresenta roncos bilaterais dispersos, com secreções mucopurulentas nas 

vias respiratórias. Na abordagem primária, grave disfunção neurológica, hipotensa e não reativa a 

qualquer estímulo doloroso, visual ou auditivo. 
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Avaliação: 

• FR – 16, com roncos dispersos audíveis na inspiração 

• SpO2 – 94% (aa) 

• FC – 62 bpm 

• PA – 83/35 mmHg 

• TAur – 36,4ºC 

• Glicemia – 12 mg/dL 

• Glasgow – 3  

• Pele e pupilas sem alterações 

Atuação: ECG de 12 derivações — ritmo sinusal; Acesso venoso periférico no MSD; O2 a 2L/min por 

cânula nasal; Desobstrução da VA; Administração de glicose (DW30 80cc IV; DW30 50cc IV; DM5 

100cc IV). 

Transporte para o CHVNG/EPE. Triagem de Manchester – muito urgente. 

Hipótese diagnóstica: Coma hipoglicémico. 

 

Comentários: Tendo em conta a baixa ingestão calórica, a manutenção da terapêutica de base e o 

valor glicémico encontrado à chegada da equipa médica, suspeita-se que a vítima estará em 

privação alimentar há vários dias e que a AEC se deva à hipoglicemia severa que apresenta. A 

Gliclazida é uma sulfoniloreia que poderá ter como efeito adverso hipoglicemias. Face à gravidade 

do quadro, foi importante a rápida ação médica e o transporte para o hospital, pois, embora 

tivessem sido administradas diversos bólus de glicose, o quadro clínico leva algum tempo a 

reverter. Para além disso, é necessário fazer uma avaliação completa, justificando a prioridade de 

Manchester atribuída. 
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DISCUSSÃO 

 

Este estágio representou o primeiro contacto com uma equipa da área da Emergência Pré-

Hospitalar, traduzindo-se num desafio pela novidade inerente.  

No estágio efetuado no CODU, foi estimulante reconhecer a cascata de acontecimentos iniciada 

com a chamada telefónica e de que forma é feita essa gestão. Perceber o quão difícil é, por vezes, 

interpretar as informações do outro lado da linha e como, ainda assim, se presta auxílio quando as 

situações são verdadeiramente emergentes foi uma das coisas mais impressionantes. A título de 

exemplo, serve a explicação das manobras de SBV ou a gestão das emoções dos presentes no local. 

Ademais, teria sido interessante passar pelo posto médico e observar a intervenção médica, uma 

vez que este se trata de um estágio integrado num curso de Medicina. No entanto, isto não estava 

contemplado na formação acordada, levantando a questão quanto ao aumento das horas no CODU.  

Foi possível verificar que o sistema TETRICOSYâ apresenta inúmeros falsos positivos, pelo que é 

fundamental rever o sistema de atribuição de prioridades, assim como o Sistema iCare, cuja 

substituição pelo sistema ITEAMS (INEM Tool for Emergency Alert Medical System) está em curso. 

Alguns dos acionamentos revelaram-se, à chegada ao local ou mesmo através da linha telefónica, 

injustificados, o que revela falta de formação da população sobre verdadeiras situações de 

emergência médica, assim como dificuldade na descrição dos sintomas apresentados pela vítima e 

na capacidade de resposta às perguntas colocadas pelos profissionais. Este é um problema grave e 

crescente, que, para além, da atribuição de prioridades erradas, leva a uma resistência dos 

profissionais de saúde em recusar o acionamento de meios INEM e transporte da vítima, adotando 

uma atitude defensiva, mesmo quando, à chegada ao local da ocorrência, é verificado uma 

discrepância entre o sistema e a realidade. Pelo contrário, em algumas situações verificou-se 

manipulação das informações fornecidas ao CODU, no sentido de acionar o meio INEM desejado. 

Esta é uma realidade corroborada pelos diversos profissionais da área da Emergência Médica com 

os quais foi possível contactar. Dada a afluência aos serviços de urgência, torna-se preponderante 

analisar este problema por forma a desfazer o dilema constante nas diversas situações de 

emergência.  

No contacto com os meios no terreno, presenciaram-se 22 ocorrências nos meios INEM: 5 na AEM, 

2 na SIV e 15 na VMER (que apresenta um número maior por ser o local com mais horas). Estão 

representadas na Figura 9 os tipos de ocorrências observadas. A maior proporção correspondeu a 

vítimas de PCR, o que pode ser explicado pelo facto de a maioria das vítimas ter idade superior a 

80 anos (Figura 10). 

Vale a pena realçar a ocorrência nº 9, correspondente a uma vítima do sexo masculino de 82 anos 

que terá cometido suicídio por enforcamento. Este caso foi marcante pois alerta para o isolamento 
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social em qualquer faixa etária e de que este deve ser combatido. A depressão e outras 

perturbações psiquiátricas são um problema crescente, mas subvalorizado, sendo frequentemente 

alvo de preconceito. 

O estágio na AEM foi um verdadeiro desafio dada a oportunidade de intervir, sob supervisão, na 

assistência a uma vítima em PCR. Uma vez que a AEM apresenta um grande número de 

acionamentos, foi particularmente enriquecedor partilhar experiências e reconhecer que os TEPH, 

embora condicionados em termos de intervenção, têm um papel ativo e relevante. 

No caso da SIV, a existência de um enfermeiro aumenta a capacidade de resposta às diversas 

situações. As ocorrências de obstrução das VAs por secreções respiratórias, por exemplo, 

presenciadas tanto no turno SIV como AEM, apresentaram intervenções distintas, na medida em 

que na SIV foi possível realizar aspiração das secreções e estabilização do doente até ao transporte 

ao SU – procedimento executado pelo enfermeiro responsável. Isto abre a discussão quanto à 

necessidade de aumentar o número de SIVs versus aumentar o número de VMERs, assim como 

quanto à distinção entre aquilo que o enfermeiro pode fazer na ausência do médico e do que o 

TEPH pode fazer na ausência do enfermeiro e/ou médico, não se limitando ao seguimento dos 

algoritmos preconizados.  

Na passagem pela VMER, foi interessante perceber qual o papel do médico de emergência na 

intervenção imediata, comunicação de más notícias, acompanhamento até à Sala de Observação e 

passagem de dados aos colegas do SU, assim como revisão da check-list diária. De realçar o facto 

de não ter existido nenhuma emergência pediátrica, embora se saiba que existe aleatoriedade 

inerente às ativações diárias. 

Salienta-se um outro aspeto relacionado com o acompanhamento médico nas ambulâncias até ao 

SU, especificamente o facto de o médico nem sempre acompanhar a vítima, assumindo o risco de 

descompensação, por exemplo, em ocorrências de crise convulsiva complicada ou hematoma 

craniano em doente com TCE. Reconhece-se que a gestão do risco no acompanhamento médico é 

alvo de subjetividade e da perceção clínica, podendo, no entanto, levantar questões médico-legais 

e de negligência. 

À chegada ao SU, de um modo geral, a prioridade após triagem de Manchester justificou-se em 

todos os casos relatados, o que demonstra a coerência entre o sistema pré-hospitalar e as UH. No 

caso das Vias Verdes, é importante salientar que a SCA e o AVC são as principais causas de morte e 

morbilidade em Portugal, demonstrando a importância de uma gestão adequada.  

Ressalva-se o caso nº6, correspondente a vítima politraumatizada após embate de 2 veículos, em 

que a excelente cooperação entre os diferentes postos da VMER foi determinante para o sucesso 

da intervenção. Esta é uma mais valia quando se trata de uma ocorrência de multivítimas, no 
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entanto, existem assimetrias a nível nacional, pelo que seria útil um aumento da capacidade de 

resposta. 

Dado o contacto com três meios de emergência diferentes, foi possível compreender que ativações, 

em termos de gravidade, estão destinadas a cada um. 

Embora o estágio tenha decorrido em meio urbano e com recurso a UH centrais, reconhece-se o 

desafio da gestão de doentes críticos em locais mais distantes, nomeadamente em meios rurais. As 

viagens longas inerentes requerem um apoio acrescido pelas constantes tomadas de decisão e 

tratamento agudo. Os Bombeiros, AEM e a SIV, sendo as equipas mais vezes destacadas e, na 

maioria das vezes, o 1º elo na cadeia de sobrevivência, realça-se a necessidade de melhoria de 

recursos, competências e capacidade de abordagem e resposta, abrindo espaço para um aumento 

da educação e do socorro não medicalizado, ainda que sob supervisão médica. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Como recomendações, sugere-se a inclusão de uma unidade curricular de caráter obrigatório no 

âmbito da emergência médica em todas as escolas com algum grau de formação ao nível da saúde. 

Especificamente no curso de medicina, para além dos conteúdos teóricos, seria aliciante que os 

futuros médicos pudessem acompanhar por breves períodos as equipas no terreno, tal como foi 

possível neste estágio. Constata-se que, dado o número de alunos por turma e a gestão de horários 

necessária, não seria algo simples de concretizar, comportando despesas adicionais, mas 

representaria uma clara mais-valia. 

Quanto ao SAV, seria fundamental a sua frequência no curso de medicina, uma vez que, ao longo 

do internato de formação geral, os recém-formados referem frequentemente dificuldades na 

aplicação dos protocolos de atuação em emergência.  

Por outro lado, seria de ponderar algum tipo de responsabilização à população que, de forma 

consecutiva, acionasse algum tipo de meio de emergência e o tipo de prioridade atribuída pelo 

sistema fosse incongruente com aquela atribuída no local. O acionamento de um meio de 

emergência para o socorro de uma vítima poderá colocar em causa a resposta ao pedido de ajuda 

a uma outra vítima com necessidade de socorro emergente. O combate à desinformação é 

fundamental na gestão dos recursos em saúde. Como tal, recomenda-se o investimento na 

educação da população, através das escolas e/ou meios de comunicação social, com a explicação 

dos passos a seguir perante uma vítima, quais as situações que justificam o pedido de socorro, quais 

as questões que irão ser colocadas e como responder às mesmas, e o que fazer até à chegada do 

meio de emergência. 

Mais ainda, considera-se que a formação em SBV representa uma competência fundamental, 

independentemente da idade ou área de formação. Sabe-se que a gestão dos primeiros minutos 

após qualquer trauma ou doença aguda é preponderante no resultado final, nomeadamente em 

situação de PCR, pelo que o ensino do SBV e das competências base de primeiros socorros deveria 

ser implementado em todas as escolas do ensino básico, como parte da formação cívica de cada 

cidadão. 

 

Conclusões 

 

O estágio no INEM é uma experiência muito enriquecedora e positiva para qualquer aluno, quer do 

curso de Medicina quer de qualquer curso de saúde. A inclusão numa equipa profissional é 

extremamente relevante na formação dos estudantes e, ainda que observacional, este estágio 

permitiu uma clara expansão dos conhecimentos. 
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Verificou-se que todo o trabalho desempenhado pelas equipas do INEM só é possível graças ao 

verdadeiro espírito de união, organização e entreajuda de todos os profissionais, 

independentemente das dificuldades, revelando-se uma inspiração pessoal e profissional.  

De acordo com os objetivos propostos inicialmente, considera-se que todos foram atingidos, tendo 

contribuído verdadeiramente para o processo de formação médica. Foram adquiridas 

competências para reconhecer as principais emergências médicas que acionam o SIEM, de entre as 

quais trauma, AEC e PCR. Foi, ainda, possível comprovar, em tempo real, a importância dos 

diferentes elos da Cadeia de Sobrevivência e quais as consequências da sua falha.  
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ANEXOS 

 

 

Figura 1: Declaração de Conclusão do Estágio Observacional em meios INEM. 

  

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos se declara que Marta Sofia Teixeira de Almeida, com o Cartão do Cidadão nº

14843418, realizou os estágios, em meios INEM, abaixo discriminados.

Tipo Meio Data Horário

Observação Ambulância de Emergência Médica 20.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

Observação Centro de Orientação de Doentes Urgentes 11.Fevereiro.2020 16:00 - 19:00

Observação Ambulância de Suporte Imediato de Vida 10.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

Observação Viatura Médica de Emergência e Reanimação 12.Fevereiro.2020 8:00 - 14:00

18.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

19.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

24.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

25.Fevereiro.2020 8:00 - 20:00

Total de Horas 81

Centro de Formação da DR do Norte, 27 de Abril de 2020

O Assistente Técnico

Mod. INEM 02/4 1/1
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Figura 2: Estrela da Vida (símbolo internacional dos Serviços de Emergência Médica), dividida em 6 
braços que representam as 6 fases da emergência médica. 
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Figura 3: Algoritmo de Abordagem à Vítima. 
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Figura 4: Avaliação Primária ao Adulto. 
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Figura 5: Avaliação Secundária à Vítima.  
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Figura 6: Cadeia de Sobrevivência. 
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Figura 7: Termo de Responsabilidade. 

  

 
 
 

  
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 
 
__________________________________________ (nome), portador de 

documento de identificação _________________ (número B.I. ou C.C.), 

declara para os devidos efeitos, isentar o INEM de qualquer 

responsabilidade por eventuais acidentes que possam ocorrer 

durante o período de estágio voluntário nos Meios/Locais de 

Emergência do INEM.  

 

Declaro ainda que, 

x Tomei conhecimento das Normas de Comportamento em 

Estágios em Locais ou Meios de Emergência do INEM, que me 

comprometo a cumprir integralmente. 

x Tomei conhecimento que ficarei obrigado(a) ao sigilo 

profissional. 

x Me encontro abrangido por um seguro de acidentes pessoais 

válido. 

 

 

 

______________, ___ de ___________ de 201___ 

 

 

_________________________________________ 
(Assinatura do estagiário) 

Marta Sofia Teixeira de Almeida

14843418

Porto fevereiro 2003
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Figura 8: Distribuição das chamadas do CODU por tipo. 

  

48%

15%

18%

19%

Tipos de chamadas do CODU

Doença Súbita Trauma PCR Outras
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Tabela XIX: Ocorrência nº12 (VMER). 

Ativação 9h33 
Saída 9h35 
Chegada ao local 9h39 
Saída do local 10h01 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 10h01 

 

Local: Domicílio. 

Motivo: PCR. 

Identificação: Feminino, 92 anos. 

Antecedentes pessoais: IC, Traqueobronquite, Insuficiência Respiratória (IR), Demência. 

Totalmente dependente. 

Medicação habitual: Olanzapina, Furosemida, Clopidogrel, b-bloqueador, Lisinopril. 

Descrição: À chegada, deitada no leito, em rigidez cadavérica e com livores dispersos nas zonas de 

pressão. Vista pela cuidadora há cerca de 2h atrás, aparentemente bem e hemodinamicamente 

estável. Confirmada assistolia e decidida a não realização de manobras de reanimação (9h40), 

sendo verificado o óbito e contactado o médico assistente (para emissão do certificado). 

 

Comentários: Dadas as comorbilidades da vítima, a idade avançada e o tempo que decorreu entre 

a PCR e a chegada da VMER, justifica-se a decisão médica. 
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Tabela XX: Ocorrência nº13 (VMER). 

Ativação 15h35 
Saída 15h36 
Chegada ao local 16h10 
Saída do local 16h21 
Chegada ao SU — 
Disponíveis para novo transporte 16h21 

 

Local: Lar de idosos. 

Motivo: PCR. 

Identificação: Feminino, 86 anos. 

Antecedentes pessoais: IC, Demência. 

Medicação habitual: Quetiapina, Enalapril. 

Descrição: À chegada, vítima deitada no chão do quarto em manobras de SBV há cerca de 20 

minutos, sempre em assistolia, segundo os Bombeiros. Cuidadoras explicam que foi vista 

hemodinamicamente estável há cerca de 3 horas. Suspensão das manobras de reanimação (16h12), 

sendo verificado o óbito e contactado o médico assistente para emissão do certificado. 

 

Comentários: Neste caso clínico, a par de outros descritos, o desfecho é explicado pelas 

comorbilidades da doente e idade avançada, justificando a decisão médica. 
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Figura 9: Ocorrências observadas ao longo do estágio. 
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Figura 10: Idades das vítimas em todas as ocorrências. 
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