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Relatório de Estágio Profissionalizante em Emergência Médica 

Resumo 

A disciplina de Emergência Médica é disponibilizada aos alunos do Mestrado Integrado de 

Medicina sob a forma de cadeira opcional, no seu 6º ano de estudos. Compreende uma carga 

horária de 96 horas e encontra-se organizada em três módulos distintos: sessões teórico-

práticas, visitas de estudo e estágios práticos em meios do Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM). 

O INEM é o instituto público com a função de coordenar o Sistema Integrado de Emergência 

Médica, que tem como objectivo final garantir a correcta a assistência às vítimas de doença 

urgente. A sua criação data de 1981 e resulta da integração do então Sistema Nacional de 

Ambulâncias e Gabinete de Emergência Médica. 

Dos objectivos gerais da frequência desta disciplina destacam-se: a identificação das 

principais situações emergenciais, a aquisição de competências que permitam a resolução das 

mesmas, a aplicação dos algoritmos de suporte avançado de vida e, por último, a tomada de 

consciência da importância do trabalho em equipa. 

As sessões teóricas incidiram sobre temas como: suporte básico e avançado de vida, 

principais emergências médicas e trauma. As visitas de estudo incluiram a visita ao Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes, ao helicópetero sediado no Hospital Pedro Hispano e à 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), Ambulância e Motociclo de 

Emergência sediados na Delegação Regional Norte do INEM. Durante os estágios práticos 

em Ambulância e VMER tive a oportunidade de assistir a nove activações, todas por doença 

súbita.  

Esta disciplina constitui uma oportunidade única de entrar em contacto com a realidade da 

emergência médica pré-hospitalar, consistindo numa mais-valia para a formação pessoal e 

profissional dos alunos. 
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Emergency Medicine Internship Report  

Abstract 

The senior students of the Integrated Master Degree in Medicine have the opportunity to 

attend an optional period of training in Emergency Medicine. It includes theoretical and 

practical sessions, guided visits, and practical internships in Ambulance, Hospital Based 

Rapid Intervention Vehicle (VMER) and Dispatching Health Center (CODU). 

The National Institute for Emergency Medicine (INEM) is the public institute responsible for 

the coordination of an Integrated Emergency System, guarantying the due rescue in pre-

hospital emergency situations. It was created in 1981 with the integration of two separated 

entities: National Ambulance System and Medical Emergency Office. 

The general objectives of this subject are: to identify and acquire skills to deal with emergent 

situations, to make  use of advance life support algorithms and to realize the importance of 

team work. 

The theoretical sessions addressed the following topics: basic and advanced life support, 

important medical emergencies and trauma. The guided tours included visits to the CODU, 

the helicopter placed at Hospital Pedro Hispano, and the VMER, the Ambulance and the 

Emergency Motorcycle headquartered at INEM-Northern Regional Delegation. During the 

practical internships in the ambulance and VMER, I had the opportunity to witness nine 

activations, all due to sudden illness. 

Attending this subject is an unique opportunity to contact directly with pre–hospital 

emergency care, and it is a valuable professional training.  
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AVC: Acidente Vascular Cerebral 
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CODU: Centro de Orientação de Doentes Urgentes 
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DRN: Delegação Regional Norte 
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GNR: Guarda Nacional Republicana 
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SIV: Suporte Imediato de Vida 

SNA: Serviço Nacional de Ambulâncias 

TAE: Técnico de Ambulância de Emergência 

VMER: Veículo Médico de Emergência e Reanimação 
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I-Introdução 

A-Motivação 

A disciplina “Emergência Médica” faz parte do plano curricular do Mestrado Integrado de 

Medicina, sendo disponibilizada aos alunos do 6º ano sob a forma de cadeira opcional. 

Escolhi frequentar esta cadeira em deterimento de outras devido à minha inclinação pessoal 

por esta matéria e, ao facto de ser a única oportunidade, ao longo deste curso, de entrar em 

contacto com a realidade da Emergência Pré-Hospitalar e adquirir formação em Suporte 

Avançado de Vida (SAV), o que considero fundamental na minha formação médica. 

A elaboração de um Relatório de Estágio em Emergência Médica como Projecto de Opção 

veio no seguimento das motivações supra-citadas e do desejo de aprofundar conhecimentos 

nesta área. 

B-Objectivos 

Os objectivos a que me propus antes de iniciar este estágio, e que considero ter cumprido, 

foram os seguintes: 

 Identificar as principais situações de emergência do foro médico e traumatológico; 

 Adquirir competências que permitam a resolução de situações emergentes;          

 Conhecer os Protocolos de Actuação e aplicar os Algoritmos SAV; 

 Perceber a orgânica de funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM); 

 Tomar consciência da importância do trabalho em equipa; 

No que diz respeito à elaboração deste Relatório de Estágio seguem abaixo os objectivos a 

atingir: 

 Contextualizar a Emergência Médica Portuguesa; 

 Descrever as actividades realizadas durante o Estágio em Emergência Médica; 

 Referir as aprendizagens efectuadas; 

 Efectuar uma análise crítica do Estágio em Emergência Médica; 
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C-Métodos 

Foram utilizados na elaboração deste Relatório, dados estatísticos fornecidos pelo INEM, 

informação disponibilizada online no sítio do INEM
(1)

, publicações do Diário da República e 

artigos científicos da área. 

As reflexões e críticas que faço neste trabalho são baseadas nas experiências que vivenciei ao 

longo dos estágios efectuados.  

II-Emergência Médica 

A emergência médica surgiu pela primeira vez em contexto militar, quando se percebeu que a 

rapidez e priorização do atendimento dos soldados feridos aumentava o número de 

sobreviventes, tendo sido criadas para o efeito as primeiras ambulâncias. Posteriormente, este 

conceito foi adoptado pela Medicina civil e actualmente existem dois modelos principais de 

cuidados pré-hospitalares: 

 Modelo Anglo-Americano, em que o foco incide no transporte rápido do doente até ao 

centro prestador de cuidados diferenciados. 

 Modelo Franco-Germânico, adoptado pelo nosso país, no qual existe uma maior 

preocupação em estabilizar o doente no local, tarefa a cargo de pessoal diferenciado 

como médicos e enfermeiros.
(2)

 

Em alguns países como os Estados Unidos da América ou Austrália, é reconhecida a 

especialidade de Emergência Médica.
(2) 

Em Portugal, tal não acontece, e a Emergência Pré-

hospitalar está a cargo, maioritariamente, de especialistas de Anestesiologia e Medicina 

Interna. 

III-A Emergência Médica em Portugal  

A-Contextualização Histórica 

A 13 de Outubro de 1965, foi criado pelo então Ministro do Interior juntamente com o 

Ministro da Saúde e Assistência um serviço de prestação de primeiros socorros e transporte de 

feridos que ficou a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP). Este serviço respondia ao 

número telefónico 115 e cobria quase unicamente a área de Lisboa.
(3)

 

Por outro lado, também a Guarda Nacional Republicana (GNR), incumbida da fiscalização do 

tráfego rodoviário, dispunha de um serviço de ambulâncias com o objectivo de socorrer 

doentes sinistrados.
(3)
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Contribuiu para a assistência pré-hospitalar da época, também a Cruz Vermelha Portuguesa 

(CVP) que actuava fundamentalmente nas cidades de Lisboa e Porto.
(3)

 

A 22 de Novembro de 1971, surge, sob a alçada do Ministério do Interior, o Serviço Nacional 

de Ambulâncias (SNA) com o objectivo de assegurar uma maior cobertura da assistência pré-

hospiptalar ao longo do país e de promover uma melhor coordenação entre os vários serviços 

de socorro existentes (PSP, GNR, Bombeiros Voluntários Portugueses (BVP) e CVP), 

aumentando a sua eficiência.
(3)

 

Em 1980, é criado o Gabinete de Emergência Médica (GEM), cuja função era a elaboração de 

um projecto que viesse a desenvolver e coordenar um Sistema Integrado de Emergência 

Médica (SIEM).
(4)

 

Integrando o SNA e o GEM, é criado a 3 Agosto de 1981, no Ministério dos Assuntos 

Sociais, o INEM. Este surge como um instituto público dotado de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa e financeira e património próprio.
(4) 

Actualmente é tutelado pelo 

Ministério da Saúde, tem a sua sede em Lisboa e exerce a sua actividade ao longo de todo o 

território continental, englobando 4 delegações regionais: Norte, Centro, Lisboa e Vale do 

Tejo e Sul.
 (5)

 (Anexo 1)  

A principal função do INEM passa por coordenar o SIEM, que não é mais do que um 

conjunto de entidades, nomeadamente PSP, GNR, BVP, CVP, INEM, Hospitais e Centros de 

Saúde, que cooperam entre si para garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a 

correcta prestação de cuidados de saúde e transporte às unidades adequadas.
(6)

 

Na actualidade é da responsabilidade do INEM:  

 “Assegurar o atendimento, triagem e aconselhamento das chamadas encaminhadas pelo 

número 112 e accionamento dos meios de socorro apropriados; 

 Assegurar a prestação de socorro pré-hospitalar e proceder ao transporte para as  

unidades de saúde adequadas; 

 Promover a recepção e o tratamento hospitalares adequados do doente urgente; 

 Promover a criação e correcta utilização de corredores integrados de urgência (vias 

verdes); 

 Promover a coordenação e integração dos serviços de urgência no SIEM; 

 Promover a adequação do transporte inter-hospitalar do doente urgente” 

  (7) 
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B-Funcionamento do SIEM  

A activação do SIEM tem início na marcação do número nacional de emergência, que 

correspondeu ao 115 até 1997, altura em que foi substituído pelo número Europeu de 

Emergência 112. O atendimento da chamada é feito numa central da responsabilid da PSP e, 

se relacionada com questões de saúde, é transferida para um Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) da área geográfica. Aí, é feita uma triagem da situação por operadores 

qualificados sempre sob a supervisão de um médico.
(8)

 

Dependendo da gravidade do caso podem ser accionados diferentes meios pelo CODU: se 

houver suspeita de emergência com perigo de vida, é activado um veículo medicalizado, se na 

presença de situação urgente mas não ameaçadora de vida, é enviada uma ambulância 

tripulada por Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE). Se a situação não o exigir, não 

são accionados quaisquer meios, podendo o operador prestar aconselhamento via telefone.
(8)

 

Em determinados casos pode ser utilizado um dos cinco helicópteros disponíveis. Da 

totalidade de chamadas triadas por estes centros, em média 56% origina o envio de meios para 

o local da ocorrência.
(9)

 

É também função do CODU a comunicação com o hospital receptor, fornecendo informação 

relativa aos pacientes transportados, assegurando a existência de vagas e a preparação da 

recepção.
(1)

 

Em Portugal existe ainda um CODU específico para emergências que se verifiquem a bordo 

de embarcações, o CODU-Mar.
 (1)

 

C-Meios disponíveis 

Actualmente, o Inem dispõe de vários meios que permitem o socorro e transporte de doentes 

em situações de emergência: 

 Ambulância SBV (Suporte Básico de Vida) 

São veículos destinados ao transporte de doentes que necessitam de cuidados durante a 

viagem. São tripulados por TAE portadores de formação em emergência médica, incluindo 

técnicas de SBV, e encontram-se equipadas com Desfibilhadores Automáticos Externos 

(DAE).
 
Neste momento o INEM dispõe de 263 Ambulâncias SBV, 87 delas sediadas em 

Delegações Regionais e 202 cedidas a entidades que integram o SIEM.
(9)

 

 Ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) 
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São também veículos de transporte de doentes mas que possibilitam uma prestação de 

cuidados mais diferenciados que a anterior, sendo a sua tripulação formada por um enfermeiro 

e um TAE. No momento encontram-se 26 Ambulâncias SIV ao dispor do INEM.
(9)

 

 VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) 

É um veículo tripulado por um médico e um enfermeiro, equipado com o material necessário 

à aplicação de técnicas de SAV e que se destina ao transporte rápido de auxílio médico 

especializado ao local da emergência. 

A primeira VMER entrou em funcionamento em 1989 em Lisboa
(1)

 e, actualmente, existem 

40 em actividade.
(9)

 

 ME (Motociclo de Emergência) 

Existem 2 motociclos de Emergência em Portugal, são conduzidos por um TAE, e foram 

pensados para melhor circularem no trânsito citadino. São equipados com material 

estabilizador da via aérea, oxigénio e DAE, o que permite uma estabilização do doente até a 

chegada de um meio de transporte.
(9)

 

 Helicóptero 

O INEM tem à sua disposição 5 helicópteros, equipados com material de SAV e tripulados 

por um médico, um enfermeiro e dois pilotos. Estes são utilizadas para o transporte de doentes 

entre estabelecimentos hospitalares, ou para transporte de vítimas do local da emergência até 

uma unidade diferenciada.
(9) 

 Ambulância de Transporte de Recém-Nascidos 

O INEM coordena um sistema de transporte de recém-nascidos de alto risco desde 1987, e 

possui para esse efeito 3 ambulâncias tripuladas por um médico especialista, um enfermeiro, e 

um TAE, equipadas com material necessário para a estabilização e assistência de recém-

nascidos.
(9)

 

É importante não deixar de referir a existência de um Centro de Informação Anti-Venenos 

também sob coordenação do INEM desde 1982, que presta assistência ao público em geral 

bem como a profissionais de saúde através de um número telefónico disponível 24 horas por 

dia.
(1)
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IV-Organização da disciplina 

A disciplina de Emergência Médica compreende uma carga horária de 96 horas e encontra-se 

organizada em três módulos distintos: sessões teórico-práticas, visitas de estudo e estágios 

práticos em VMER, Ambulância SBV ou SIV e CODU. (Anexo 2) 

Ao aluno são fornecidos bibliografia e um Manual de SAV editado pelo INEM. 

No final é efectuada a avaliação sob a forma de um exame prático onde é pedido ao aluno que 

assuma o papel de Team Leader numa situação emergencial e que aplique os algoritmos de 

SAV, bem como sob a forma de um exame teórico incidindo sobre os conceitos leccionados 

durante as sessões teóricas. 

V-Descrição das actividades 

A-Módulo Teórico-Prático 

A disciplina teve início com um conjunto de sessões teóricas que aconteceram na Delegação 

Regional do Norte (DRN) do INEM. Estas tiveram a duração total de 9 horas e incluiram os 

seguintes temas: 

 Principais Emergências Médicas: 

Emergências respiratórias; Emergências cárdio-vasculares; Emergências neurológicas; Outras 

emergências; 

 Reanimação: 

SBV e SAV: Abordagem da via aérea; Desfibrilhação e pace externo; Fármacos e vias de 

administração; Disritmias peri-paragem e ritmos de paragem; Algoritmo universal de SAV; 

 Trauma: 

Abordagem da vítima traumatizada; Traumatismo cranio-encefálico; Traumatismo vértebro 

medular; Traumatismo de tórax, abdómen, bacia e extremidades. 

No final de cada sessão teórica foi explorado o lado prático dos temas leccionados sob a 

forma de sessões teórico-práticas. Estas tiveram lugar também na sede da DRP-INEM, 

totalizaram um período de 10 horas e compreenderam a aprendizagem das seguintes técnicas: 

 Prática de SBV 

 Prática de SAV 

 Técnicas de Trauma 
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B-Visitas de Estudo 

Foram realizadas várias visitas de estudo, num total de 9 horas. A primeira aconteceu no 

Hospital Pedro Hispano, consitiu na visita da base do helicóptero aí sediado, e foi guiada pela 

tripulação do aparelho. Aos alunos foi explicado o funcionamento básico da aeronave, o seu 

papel no SIEM e o material médico transportado. 

De seguida, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os veículos de emergência sediados 

na DRP-INEM, nomeadamente a Ambulância, o ME e a VMER. Foram-lhes mostradas as 

diferenças entre cada um deles ao nível de tripulação, material médico transportado e motivos 

de accionamento. 

Finalmente, os alunos visitaram as instalações do CODU-Norte onde foi possível conhecer a 

organização e funções deste centro. 

C-Estágio CODU 

Foram realizados dois estágios no CODU-Norte cada um com a duração de 6 horas. Aqui 

presenciei as actividades realizadas neste centro nas suas diferentes áreas: Atendimento; 

Triagem; Aprovação por médico regulador; Activação de meios e Recepção de dados.  

No final destes estágios fui capaz de compreender a organização do CODU, de conhecer os 

critérios de activação dos diferentes meios: Ambulância, ME e VMER, bem como os critérios 

de activação das Vias Verdes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Coronária. 

Tive também a oportunidade de me aperceber das dificuldades vividas pelos operadores na 

fase de atendimento e triagem, nomeadamente a falta de coloboração por parte dos utentes e o 

recurso a este serviço por questões claramente não urgentes. De facto, a maioria dos 

atendimentos por mim presenceados consistiram em pedidos de transporte com posterior 

encaminhamento do utente para serviços como BVP e CVP. 

D-Estágio VMER 

Foi dada aos alunos a possibilidade de estagiar em qualquer VMER pertencente á DRP-

INEM, sendo obrigatória a realização de quatro estágios de 6 horas de duração. A minha 

escolha incidiu sobre a VMER de Braga na totalidade dos estágios.  

A VMER de Braga, sediada no Hospital de São Marcos, é uma das VMER do país que 

assegura 100% de operacionalidade. Presta assistência, em média, a 4,2 pessoas por dia, 
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sendo que a maioria das activações constitui situações de doença súbita (62%), seguida de 

trauma (28%) e por último intoxicações (4%).
(10)

 

Durante o período de permanência nesta VMER assisti a 4 activações por doença súbita, e 

uma activação por trauma abortada. (Anexo 3) 

Presenciei o auxílio a dois doentes com um quadro compatível com AVC, contudo sem 

critérios de activação de Via Verde. Acompanhei um doente em paragem cárdio- respiratória, 

sem indicação para medidas de SAV. Por último, assisti uma doente já recuperada de uma 

provável síncope por hipotensão postural. 

Durante este estágio, adquiri competências práticas, nomeadamente ao nível da abordagem da 

via aérea, tendo tido oportunidade de executar entubação e ventilação manual, e também ao 

nível da utilização do Lifepak 12 
®1

 que foi utilizado para monitorização de todos os doentes. 

Tive, ainda, a oportunidade de reflectir sobre as questões éticas relacionadas com a decisão de 

não reanimar um doente. 

E-Estágio Ambulância 

Os estágios de Ambulância totalizaram 12 horas e foram efectuados na Ambulância SBV de 

Braga. No decorrer deste período assisti a 4 activações, todas elas por doença súbita. 

Presenciei a assistência de duas prováveis crises conversivas e duas síncopes recuperadas. 

(Anexo 4) 

Durante este período, pude aperceber-me das diferenças entre VMER e Ambulância em 

termos de motivos de activação, equipamentos transportados e cuidados prestados no local. 

Tive oportunidade de interagir com os doentes, recolher informação clínica e executar 

manobras de monitorização.  

O acompanhamento das tripulações dos vários veículos de emergência, fez-me ver a 

importância de trabalhar em equipa em situações emergentes. 

VI-Análise Crítica 

As sessões de formação foram leccionadas de uma forma muito didáctica, sempre enfatizando 

a vertente prática dos conteúdos, o que se mostrou de grande utilidade aquando da realização 

dos estágios nos veículos de emergência. Ver os conhecimentos adquiridos ao longo do meu 

                                                           
1
 Desfibrilhador/Monitor que combina funções de desfibrilhação semi-automática e manual com capnógrafo, 

pacing externo, 12 derivações electrocardiográficas e outras funções de monitorização. 
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percurso de formação médica aplicados num contexto de medicina pré-hospitalar foi muito 

estimulante e permitiu a expansão de horizontes, até aqui limitados á medicina intra 

hospitalar. 

Durante o período de estágio no CODU-Norte tomei consciência de alguma ignorância por 

parte da população na utilização do número nacional de socorro. O recurso a este serviço por 

motivos claramente não urgentes e o número considerável de chamadas falsas, que levam ao 

accionamento de meios desnecessáriamente são a prova disso. Existe já o propósito por parte 

do INEM de educar a população para a emergência pré-hospitalar, executando, para isso, 

variadas acções de sensibilização em escolas,câmaras municipais e outros locais públicos. É 

importante continuar este trabalho e responsabilizar o utente, pois as consequências destes 

actos podem implicar a perda de vidas. 

Foi durante os estágios em VMER e Ambulância que me apercebi do empenho e dedicação 

dos profissionais de emergência, apesar do stress e desgaste inerentes a esta profissão. 

Também a boa relação entre todos os elementos integrantes do SIEM foi bem visível e tudo 

isto contribui para reforçar uma cadeia de sobrevivência, em que a articulação entre os elos é 

fundamental para a concretização do objectivo final de “salvar a vida”. 

Da minha passagem por esta disciplina destaco três aspectos negativos: o reduzido número de 

casos a que assisti, não ter tido a oportunidade de acompanhar vítimas de trauma e não ter 

presenciado aplicação de manobras SBV ou SAV. A solução para estes pontos passa pela 

realização de um maior número de estágios, e é por isso que deixo aqui a sugestão de 

aumentar a carga horária da disciplina. 

VII-Conclusão 

Finalmente, avalio o meu desempenho ao longo deste período positivamente e considero 

cumpridos os objectivos a que me propus. Quanto ao acompanhamento por parte da equipa 

docente, entendo-o como excelente em todos os aspectos. 

Concluo que a frequência desta disciplina é uma mais-valia na minha formação médica e que, 

independentemente da minha área de especialização, os conhecimentos aqui adquiridos vão 

ser de grande utilidade.  
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DRC Delegação Regional de Coimbra 

DRL Delegação Regional de Lisboa 
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ANEXO 2-Calendário da disciplina 
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ANEXO 3-Descrição das activações presenciadas durante o estágio em VMER: 

 

  

Activação Identificação Motivo de activação 
Antecedentes 

relevantes 
Avaliação no local 

Diagnóstico 

provável 
Actuação no local Transporte 

Participação do 

estagiário 

Nº 1 
Masculino 

34 

Trauma: 

Queda com 5 metros de altura 
                                                                                                                      Abortada 

Nº 2 
Feminino 

75 

Doença Súbita: 
Perda de consciência  

Paragem respiratória 

-Alteração recente 

de medicação anti- 
hipertensiva  

-Fibrilhação 

Auricular; 

 

-Glasgow 15; 
-Hemodinamicamente estável; 

-Normoglicémica; 

-Sem défices motores; 
-Electrocardiograma sem alterações 

relevantes; 

 

-Síncope por 
hipotensão 

postural; 

-Não foi necessário proceder a 

nenhuma manobra; 

-Não foi efectuado 
nenhum 

transporte; 

-Monitorização com 
Lifepack 12; 

-Pesquisa de glicemia; 

Nº 3 
Feminino 

86 

Doença Súbita: 

Perda de consciência  

Estado convulsivo 

-AVC; 
-Hipertensão 

Arterial; 

-Obesidade; 

 
-Glasgow de 8; 

-Hemodinamicamente estável; 

-Normoglicémica; 
-Taquicárdica; 

-Electrocardiograma sem alterações 

relevantes; 
-Ciclos respiratórios irregulares; 

-Perda de controlo dos esfíncteres; 

 

-AVC; 

-Colocação de acesso venoso 

periférico; 

-Aspiração de secreções da 

cavidade bucal; 

-Colocação de tubo de Guedel; 

-Transportada para 

Hospital Geral de 

São Marcos; 

-Transporte de material; 

Nº 4 
Feminino 

82 

Doença Súbita: 
Perda de consciência não 

recuperada 
 

-Não foi possível 

obter informação; 

 
-Glasgow de 7; 

-Hemodinamicamente estável; 

-Normoglicémica; 
-Taquicárdica; 

-Electrocardiograma sem alterações 
relevantes; 

-Ciclos respiratórios irregulares; 

-Perda de controlo dos esfíncteres; 
 

-AVC; 

-Colocação de acesso venoso 
periférico; 

-Entubação oro-traqueal; 
-Ventilação manual; 

-Transportada para 
Hospital Geral de 

São Marcos; 

-Entubação oro-traqueal; 

-Ventilação manual; 

Nº 5 
Feminino 

86 

Doença Súbita: 

Perda de consciência  
Paragem respiratória 

-Demência de 

Alzheimer; 
-Assistolia;  

 

-Decide-se não reanimar; 

-Foi chamada PSP ao local para 
atestar o óbito; 

 

-Não foi efectuado 

nenhum  
transporte; 

-Monitorização com 

Lifepack 12; 
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ANEXO 4-Descrição das activações presenciadas durante o estágio em Ambulância SBV: 

Activação Identificação Motivo de activação 
Antecedentes 

relevantes 
Avaliação no local 

Diagnóstico 

Provável 
Actuação no local Transporte 

Participação do 

estagiário 

Nº 1 
54 

Feminino 

Doença Súbita: 
Dispneia 

Cefaleias 

-Doença maníaco-

depressiva 

 

-Glasgow de 15; 

-Hemodinamicamente estável; 
-Dispneica; 

-Saturação de O2: 97%; 

-Normoglicémica; 
 

-Crise conversiva -Administrado O2  
-Foi transportada para o 
Hospital Geral de São 

Marcos; 

 
-Pesquisa de glicemia; 

-Medição de pressão 

arterial; 
-Manuseamento de 

saturímetro; 

-Recolha de elementos da  
história clínica; 

 

Nº 2 
23 

Masculino 

Doença Súbita: 

Síncope recuperada 

-Manusemento de 

tintas e diluentes 
durante o episódio 

 

-Glasgow de 15; 
-Hemodinamicamente estável; 

-Saturação de O2: 98%; 

-Normoglicémico; 

 

-Síncope postural 

-Não foi necessário 

proceder a nenhuma 
manobra; 

-Não foi efectuado nenhum 

transporte; 

 

-Pesquisa de glicemia; 
-Medição de pressão 

arterial; 

-Manuseamento de 
saturímetro; 

-Recolha de elementos da  

história clínica; 
 

Nº 3 
79 

Feminino 

Doença Súbita: 

Dispneia 

-Demência de 

Alzheimer 

 

-Glasgow de 15; 

-Hemodinamicamente estável; 
-Dispneica; 

-Saturação de O2: 95%; 
-Hiperglicémica 

 

-Crise conversiva -Administração de O2; 
-Foi transportada para o 
Hospital Geral de São 

Marcos; 

 

-Pesquisa de glicemia; 

-Medição de pressão 
arterial; 

-Manuseamento de 

saturímetro; 
-Recolha de elementos da  

história clínica; 
 

-Administração de O2; 

Nº 4 
77 

Feminino 

Doença Súbita: 

Síncope recuperada 

-Sem antecedentes 

relevantes 

 
-Glasgow de 15; 

-Hemodinamicamente estável; 

-Dispneica; 
-Saturação de O2: 96%; 

-Normoglicémica; 

 

-Síncope postural 

-Não foi necessário 

proceder a nenhuma 
manobra; 

-Não foi efectuado nenhum 

transporte; 

 

-Pesquisa de glicemia; 
-Medição de pressão 

arterial; 

-Manuseamento de 
saturímetro; 

-Recolha de elementos da  

história clínica; 
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