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RELATÓRIO DE ESTÁGIO DA UNIDADE CURRICULAR DE 

EMERGÊNCIA MÉDICA

RESUMO

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o organismo do Ministério da 

Saúde ao qual cabe assegurar o funcionamento de um sistema integrado de emergência 

médica,  de forma a garantir  aos  sinistrados ou vítimas  de doença súbita  a  pronta e 

correcta  prestação de cuidados  de  saúde.  A Emergência  Médica  faz  parte  do plano 

curricular do 6.º ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Porto.  

A minha participação neste estágio opcional deve-se, primacialmente, à quase completa 

ausência de formação em emergência médica no currículo médico a que um aluno da 

Faculdade de Medicina do Porto pode aceder, sendo reconhecido que, a prestação de 

cuidados  médicos  a  uma  vítima  de  doença  súbita  é  deontologicamente  exigível  a 

qualquer estudante de medicina ou médico. 

O estágio decorreu entre um e dez de Fevereiro, perfazendo um total de 96 horas de 

actividades, na Delegação Regional do Porto. O INEM proporciona aos formandos da 

FMUP a aquisição teórica de várias competências em SBV e SAV, que é adjuvada pela 

prática em modelos experimentais e, posteriormente, pelo estágio como tripulante ou 

observador  de  vários  dos  meios  INEM:  CODU,  VMER  e  ambulâncias.  Foi-me 

proporcionado o envolvimento no ambiente humano e logístico dos vários componentes 

do  SIEM  através  de  uma  vivência  profissional  das  actividades  desenvolvidas  pelo 

INEM, e a integração nas actividades da equipa de emergência, pela realização de todas 

as tarefas e cuidados prestados pelas tripulações.

Parece-me  que  a  minha  curta  experiência  no  INEM  me  permite  aventar  algumas 

correcções e atitudes que deveriam ser implementadas ou tidas em conta na evolução 

dos cuidados prestados pelo INEM.
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MEDICAL EMERGENCY INTERNESHIP REPORT

ABSTRACT

The National Institute for Medical Emergency (INEM) is the body of the Ministry of 

Health which  is  responsible  for  ensuring  the  operation  of  an  integrated  emergency 

medical  service in order to  deliver  prompt  and proper health  care to  the victims  of 

accidents or sudden illness. The course in Medical Emergency is part of the curriculum 

of 6th year of The Master Degree in Medicine of the University of Oporto.

My participation in this optional stage is motivated by the almost complete absence of 

emergency  care  training  in  the  student’s  curriculum of  the  Faculty  of  Medicine  of 

Oporto  (FMUP).  However,  the  capability  of  providing  effective  emergency  care  is 

ethically required to any medical student or doctor.

The  stage  took  place  from February  1st to  10th,  resulting  in  a  total  of  96  hours  of 

operation in the INEM’s Regional Delegation of Oporto. INEM provides the FMUP 

graduates theoretical acquisition of various skills in Basic Life Support and Advanced 

Life Support, reinforced by the practice in experimental models and, subsequently, by 

the  stage  as  a  crew  member  in  the  various  INEM  means:  CODU,  VMER  and 

ambulances. 

I  was  offered  the  involvement  in  logistical  and  human  environment  of  the  various 

components of SIEM through a professional experience of the activities undertaken by 

INEM, and integrating the work of the emergency team, by the completion of all tasks 

and care provided by the crew.

My experience at the INEM, albeit short, allowed me to suggest some corrections and 

procedures  that  can  be  taken  into  account  to  improve  the  quality  of  the  medical 

emergency health care.

7



ÍNDICE

Lista de Abreviaturas e Siglas……………………………………………………….

Lista de Figuras e Tabelas…………………………………………………………...

Introdução e Enquadramento………………………………………………………..

Descrição das Actividades Realizadas………………………………………………

O SIEM e o INEM…………………………………………………………….

Sessões Teóricas e Teórico-práticas…………………………………………...

Visitas de estudo……………………………………………………………….

Estágios em meios INEM……………………………………………………...

A. CODU………………………………………………………………..

B. Ambulâncias………………………………………………………....

C. VMER……………………………………………………………….

Avaliação Teórica……………………………………………………………..

Avaliação Crítica e Conclusões……………………………………………………...

Bibliografia…………………………………………………………………………..

Apêndices e Anexos…………………………………………………………………

Apêndice 1 – Horário dos Estágios Práticos…………………………………..

Apêndice 2 – Descrição de Casos Clínicos……………………………………

Anexo 1 – Organograma funcional do INEM…………………………………

Anexo 2 – Fichas de Realização de Estágio nos Meios INEM………………..

9

11

12

14

14

15

16

17

17

18

19

21

22

24

25

25

26

40

41

8



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AVC – Acidente Vascular Cerebral

AVD – Actividades da Vida Diária

bpm – batimentos por minuto

cpm. – ciclos por minuto

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa

CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes

DMII – Diabetes Mellitus tipo II

ECG – Electrocardiograma

EV – Endovenoso

FA – Fibrilhação Auricular

FC – Frequência Cardíaca

FMUP – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

FR – Frequência Respiratória

GNR – Guarda Nacional Republicana

HGSA – Hospital Geral de Santo António

HSJ – Hospital de São João

HTA – Hipertensão Arterial

ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

MSD – Membro superior direito

MIE – Membro inferior esquerdo

PCR – Paragem Cárdio-respiratória

PSP – Polícia de Segurança Pública

SatO2 – Saturação Arterial de Oxigénio

SBV – Suporte Básico de Vida

SIEM – Sistema Integrado de Emergência Médica

SIV – Suporte Imediato de Vida

SU – Serviço de Urgência.

T – Temperatura

TA – Tensão Arterial

TAE – Técnico de Ambulância de Emergência

9



TCE – Traumatismo crânio-encefálico

TOTE – Técnico Operador de Telecomunicações de Emergência 

TVM – Traumatismo vértebro-medular

VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação

10



LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1: Accionamentos das ambulâncias……………………………………………18

Figura 2: Accionamentos da VMER distribuídos por causas………………………… 20

Figura 3: Organograma funcional do INEM…………………………………………..40

Tabela 1: Estágios em Meios INEM………………………………………………….. 25

11



INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

A minha participação neste estágio opcional deve-se, primacialmente, à quase completa 

ausência de formação em emergência médica (pré-hospitalar ou hospitalar) no currículo 

médico  a  que  um  aluno  da  Faculdade  de  Medicina  do  Porto  pode  aceder,  sendo 

reconhecido que, a prestação de cuidados médicos a uma vítima de doença súbita é 

deontologicamente exigível a qualquer aluno de medicina ou médico.  A Emergência 

Médica representa, a par com as demais áreas da prática médica, também uma opção 

laboral para um aluno do sexto ano do Mestrado Integrado em Medicina.

Para responder a estas necessidades pareceu-me que a entidade a que legalmente se 

outorgou a formação em emergência médica, era a mais apta a ministrar-ma. 

O Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM – é o organismo do Ministério 

da Saúde ao qual cabe assegurar o funcionamento, no território de Portugal Continental, 

de um sistema integrado de emergência médica, de forma a garantir aos sinistrados ou 

vítimas de doença súbita a pronta e correcta prestação de cuidados de saúde. (1) 

Com efeito, o Decreto-Lei nº 229/2007 dispõe sucintamente as funções do INEM, que 

incluem, toda a actividade de urgência/emergência, nomeadamente o sistema de socorro 

pré-hospitalar, o transporte, a recepção hospitalar e a adequada referenciação do doente 

urgente/emergente,  a  formação  em  emergência  médica,  o  planeamento  civil  e  a 

prevenção, e ainda assegurar a rede de telecomunicações de emergência médica. (2)

Reconhecidamente  o  INEM tem arrecadado  um número  crescente  de  solicitações  – 

como o atestam os sucessivos Relatórios de Actividades (3, 4, 5) –, o que denota um 

grau  crescente  de  esclarecimento  e  confiança  por  parte  da  população  geral  na  sua 

qualidade  de  entidade  responsável  pelo  socorro  de  sinistrados  e  vítimas  de  doença 

súbita.  Assim,  era  meu  desígnio  esclarecer  como  se  organiza  funcional  e 

institucionalmente  esta  entidade,  a  que  critérios  de  qualidade  responde,  por  que 

princípios e orientações de actividade se regula, em que medida se propõe satisfazer as 

necessidades da população e, ainda, de que forma evolui e evoluirá a sua organização e 

a extensão da sua actividade.

Como  se  sabe,  a  assistência  precoce do  paciente  atingido  por  doença  súbita  tem 

adquirido uma grande importância,  devido, não só, às suas implicações prognósticas 

mas  também  ao  facto  de  as  opções  terapêuticas  aplicáveis  aquando  da  avaliação 

hospitalar  serem dependentes  do  tempo  decorrido  desde  o  início  do  evento.  Isto  é 
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especialmente evidente para o AVC e os síndromes coronários agudos, para os quais já 

foram  implementados  corredores  integrados  de  assistência  médica  que  articulam 

dinamicamente os cuidados pré e intra-hospitalares. Assim, não menos me motivou o 

interesse em esclarecer o papel do INEM no apoio pré-hospitalar destes doentes, e tendo 

em conta a qualidade dos cuidados médicos prestados actualmente, qual o seu papel no 

diagnóstico e intervenção terapêutica dessas situações.  

Desta  forma,  pude  rever-me  inteiramente  nos  objectivos  propostos  pela  Unidade 

Curricular Opcional de Emergência Médica:

 Situar  o  papel  do  Médico  na  abordagem  e  tratamento  do  doente  emergente, 

reconhecendo  o  seu  papel  fundamental  na  liderança  das  equipas  que  prestam 

cuidados a esse tipo de doentes;

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

 Conhecer os Protocolos de Actuação e aplicar os Algoritmos de SAV;

 Adquirir competência em técnicas “life-saving”;

 Tomar consciência do trabalho em equipa;

 Promover a responsabilização profissional na área da Emergência e da Reanimação. 

(7)
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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS

O estágio decorreu ao longo de duas semanas (entre um e dez de Fevereiro), perfazendo 

um total de 96 horas de actividades, na Delegação Regional do Porto, sob a orientação 

do Dr. Luís Meira e do Dr. António Táboas. O INEM proporciona aos formandos da 

FMUP a aquisição teórica de várias competências em SBV e SAV, que é adjuvada pela 

prática  em  modelos  experimentais  e,  posteriormente,  pelo  acompanhamento  como 

tripulante ou observador dos vários meios de que o INEM dispõe para o desempenho da 

sua missão. Assim, o estágio foi iniciado pelas sessões teóricas, decorridas nos dias 23-

01-2010,  30-01-2010  e  01-02-2010,  a  que  se  seguiram  as  “bancas  práticas”,  que 

permitiram a prática dos algoritmos de SBV e SAV e das atitudes e técnicas médicas 

preconizadas  pela  evidência  acumulada,  perante  cenários  que  reproduziam 

experimentalmente a prática quotidiana da Emergência Médica. Os estágios decorreram 

entre os dias 03 e 11-02-2010 compreenderam períodos de permanência no CODU e de 

tripulação de veículos de emergência do INEM (ambulâncias e VMER).

O SIEM e o INEM 

A formação iniciou-se pela apresentação do conceito e esclarecimento da constituição e 

do desígnio do SIEM. Trata-se de um conjunto  de entidades  que articulam as  suas 

actividades de forma a concretizarem um objectivo: prestar assistência às vítimas de 

acidente  ou  doença  súbita.  Estas  entidades  compreendem  a  Polícia  de  Segurança 

Pública, a Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, o 

INEM e  os  Hospitais  e  Centros  de  Saúde  (1).  Ao INEM cabe  coordenar  o  SIEM, 

nomeadamente no que respeita:

a) Sistema  de  socorro  pré-hospitalar,  nas  suas  vertentes  medicalizado  e  não 

medicalizado, e respectiva articulação com os serviços de urgência/emergência;

b) Referenciação e transporte de urgência/emergência;

c) Recepção hospitalar e tratamento urgente/emergente;

d) Planeamento civil e prevenção;

e) Rede de telecomunicações. (2)
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O INEM é,  nos  termos  dispostos  no Decreto-Lei  nº  220/2007,  de  29  de  Maio,  um 

organismo  dotado  de  autonomia  administrativa  e  financeira,  e  património  próprio. 

Ainda que  a  sede  do  INEM esteja  estabelecida  em Lisboa,  este  dispõe  de  serviços 

desconcentrados,  as  delegações  regionais  (Porto,  Coimbra,  Lisboa  e  Faro),  que 

orquestram  na  respectiva  área  geográfica  de  influência  as  múltiplas  atribuições  e 

funções  do  INEM.  A  Figura  3,  em  anexo,  descreve  sucintamente  a  organização 

funcional do INEM.

O INEM, concretamente o Departamento de Emergência Médica,  tem uma estrutura 

organizacional  complexa,  que  inclui  recursos  humanos  com conhecimentos  técnicos 

diferenciados e treino específico adequado às respectivas áreas funcionais. Em 2008, 

cerca de 87% dos efectivos do INEM são profissionais directamente afectos à prestação 

de cuidados de emergência médica pré-hospitalar. (5).

O SIEM é activado quando alguém liga 112, o Número Europeu de Emergência.  O 

atendimento das chamadas cabe à PSP e à GNR, nas centrais de emergência. Quando o 

evento que motivou a ligação é da área da saúde, a ligação é reencaminhada para o 

CODU. Os profissionais do INEM triam então o evento, avaliando da necessidade ou 

não de accionamento de um dos meios materiais  e humanos disponíveis, de entre as 

várias entidades constituintes do SIEM (INEM, Bombeiros, ou CVP) (1, 5).

Em  caso  de  necessidade  de  accionamento  de  meios  para  socorrer  o  doente 

urgente/emergente,  o  INEM  dispõe  de  meios  não  medicalizados  e  de  meios 

medicalizados.  Correspondem aos primeiros,  as Ambulâncias,  que se distinguem em 

Ambulâncias  de SBV e as Motas  de Emergência  Médica.  Nos meios  medicalizados 

incluem-se as VMER, as Ambulâncias SIV e os Helicópteros de Emergência Médica. 

De referir  que o Departamento de Emergência Médica do INEM conta ainda com o 

Centro de Informação Antivenenos e o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em 

Crise. O CIAV é um centro médico nacional de informação toxicológica, que dispõe de 

uma  equipa  de  médicos  especializados  aptos  a  prestar  informações  referentes  ao 

diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da exposição a tóxicos 

e  de  intoxicações  agudas  ou  crónicas.  Fornece  ainda  esclarecimentos  sobre  efeitos 

secundários  de  fármacos,  substâncias  cancerígenas,  mutagénicas  e  teratogénicas.  O 

CAPIC  presta  apoio  à  população  e  às  equipas  de  emergência,  com  vista  ao 

desenvolvimento de estratégicas activas de adaptação a situações de crise. (5)

15



Sessões Teóricas e Teórico-práticas

Seguidamente, foram então ministradas várias prelecções e sessões teórico-práticas, que 

incidiram sobre os seguintes conteúdos:

1. Emergências Médicas

1.1. Principais Emergências Médicas

1.1.1. Emergências Respiratórias;

1.1.2. Emergências Cárdio-vasculares;

1.1.3. Emergências Neurológicas;

1.1.4. Outras Emergências.

2. Reanimação

2.1. Suporte Básico de Vida

2.2. Suporte Avançado de Vida

2.2.1. Abordagem da Via Aérea

2.2.2. Desfibrilhação e pace externo

2.2.3. Fármacos e vias de administração

2.2.4. Disritmias peri-paragem e ritmos de PCR

2.2.5. Algoritmo Universal de Suporte Avançado de Vida

3. Trauma

3.1. Abordagem da vítima traumatizada

3.2. TCE, TVM, Traumatismos do tórax, abdómen, bacia e extremidades

3.3. Técnicas de trauma.

A avaliação prática dos conhecimentos e técnicas de SAV adquiridas decorreu a 30-01-

2010

Visitas de Estudo

Nos dias 01-02-2010 e 02-02-2010 decorreram as visitas à Delegação Regional do Porto 

do INEM e à Base do Heli 2, sediada no Hospital Pedro Hispano.
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Estágios em meios INEM

Seguiram-se então os estágios em vários meios INEM (CODU, Ambulâncias e VMER), 

com vista à concretização do objectivo estabelecido de proporcionar aos formandos uma 

vivência profissional das actividades desenvolvidas pelo INEM, e o envolvimento no 

ambiente humano e logístico dos vários componentes do SIEM (7). 

A. CODU

Os CODU têm o seu funcionamento assegurado ao longo das 24 horas do dia por uma 

equipa  de  profissionais  qualificados  com  formação  específica  para  efectuar  o 

atendimento, triagem, aconselhamento, selecção, accionamento e acompanhamento de 

meios de socorro. (5)

Os  CODU  dispõem,  pois,  de  uma  plêiade  de  meios  e  equipamentos  nas  áreas  de 

telecomunicações  e  informática  que  permitem  accionar  e  coordenar  os  múltiplos 

recursos humanos e logísticos que integram o SIEM, designadamente os veículos de 

emergência, e endereçá-los ao local do evento que motivou o recurso ao 112. O tipo de 

meio expedido,  medicalizado ou não medicalizado,  é função do quadro clínico e da 

avaliação  que  dele  fazem  os  profissionais  do  CODU.  Assim,  um  dado  evento  é 

inicialmente triado e hierarquizado segundo a gravidade pelos Técnicos Operadores de 

Telecomunicações  Urgentes  e  avaliado  posteriormente  pelo  Médico  Regulador.  A 

decisão final pode consistir em: a) o evento que motivou o contacto do INEM, pela 

ausência de gravidade, não justifica o accionamento de meios, e o CODU presta apenas 

apoio telefónico; b) o evento é urgente, mas não compromete a vida da vítima pelo que 

justifica a activação de meios não medicalizados; c) o evento coloca a vítima em perigo 

de vida pelo que um meio  medicalizado é expedido para o local.  Assim os CODU 

seleccionam  e  accionam  os  meios  necessários  para  socorrer  atempadamente  cada 

situação particular, fazem o acompanhamento das equipas no terreno, mobilizam meios 

adicionais se necessário, seleccionam o hospital de recepção da vítima, de acordo com 

os cuidados necessários, e preparam a sua recepção no SU de destino.

Em 2008  o  CODU Norte  recebeu,  em média,  41  chamadas/dia/100.000  habitantes, 

verificando-se assimetrias regionais relevantes entre os CODU. Daqui resultaram, em 
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média, 50% de chamadas com accionamentos. A ambulância foi o meio de emergência 

mais  activado,  respondendo  por  91%  do  total  de  accionamentos  efectuados  pelos 

CODU, a nível nacional. (5)

O meu estágio observacional no CODU Norte decorreu a 03-02-2010, estendendo-se 

por um período de 6 horas e permitiu-me presenciar várias actividades desenvolvidas 

pelo CODU: atendimento pelos TOTE, posto do Médico Regulador, Accionamento e 

Acompanhamento de meios dos SIEM.

B. Ambulâncias

As ambulâncias INEM são ambulâncias de socorro (tipo B), destinadas à estabilização e 

transporte  de doentes que necessitem de assistência  durante o transporte.  (5) Podem 

distinguir-se Ambulâncias de SBV e Ambulâncias de SIV. As ambulâncias de SBV são 

tripuladas  por  elementos  cuja  formação  permite  a  aplicação  de  medidas  de Suporte 

Básico de Vida,  sendo que as ambulâncias  operadas directamente  pelo INEM estão 

também equipadas com Desfibrilhador Automático Externo. (1) As ambulâncias de SIV 

estão aptas a prestar cuidados de saúde diferenciados, como manobras de reanimação, 

até que uma equipa de SAV esteja disponível para socorrer o evento. São tripuladas por 

um enfermeiro e um técnico de ambulância de emergência e estão equipadas com a 

carga da ambulância SBV acrescida de um monitor-desfibrilhador e vários fármacos a 

aplicar de acordo com protocolos pré-estabelecidos.

O meu estágio nas Ambulâncias do INEM repartiu-se por 12 horas de SIV e 6 horas de 

Ambulância SBV. (1, 5) A Figura 1 expõe o número e o motivo de accionamento das 

ambulâncias que tripulei.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Trauma Dor

SBV + SIV

Figura 1 – Accionamentos das ambulâncias.
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Os meus estágios em ambulâncias decorreram a 05-02-2010 e 11-02-2010.

A minha contribuição para a actividade das equipas de ambulância SBV e SIV pode ser 

enunciada da seguinte forma:

- Integração nas actividades da equipa de emergência, pela realização de todas as tarefas 

e cuidados prestados pelas tripulações;

- Colheita de sinais vitais;

- Pesquisa de glicemia capilar;

- Abordagem inicial das vítimas, com colheita da história actual, história pregressa e 

antecedentes médico-cirúrgicos de relevo;

-  Realização  e  interpretação  de  Exames  Complementares  de  Diagnóstico: 

Electrocardiograma;

- Avaliação neurológica sumária de vítima de queda em idade geriátrica;

-  Avaliação  inicial  de  vítima  de  trauma  e  transferência  de  informação  clínica  para 

triagem hospitalar e realização de nota de admissão no SU;

- Transmissão de informação clínica ao CODU.

C. VMER

A VMER é um veículo de intervenção pré-hospitalar, desenvolvido para o transporte 

rápido  de  uma  equipa  médica  directamente  ao  local  onde  se  encontra  o  doente.  A 

VMER dispõe de equipamento de Suporte Avançado de Vida. Actuando na dependência 

directa dos CODU, as VMER têm base hospitalar, tendo como objectivo a estabilização 

pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente 

ou doença súbita em situações de emergência. (1, 5)

Os meus estágios em VMER realizaram-se nas VMER com base nos hospitais de Viana 

do Castelo e de São João. A  Figura 2 esclarece a motivação dos accionamentos das 

VMER que tripulei.
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Figura 2 – Accionamentos da VMER distribuídos por causas.

A contratação da tripulação das VMER, um médico e um enfermeiro, é um encargo do 

hospital que fornece a base de operação da VMER, pelo que, a operacionalidade deste 

veículo de emergência é, em grande parte, da sua responsabilidade. Segundo F. Abreu e 

colaboradores  (9),  numa  retrospectiva  de  12  anos  de  actividade  (Julho  1997-Junho 

2009)  na  VMER  S.  João,  o  número  de  tripulantes  enfermeiros  não  interfere  na 

operacionalidade da VMER e constata-se que é possível garantir escalas de 100% com 

um número reduzido de profissionais. 

A  VMER  é  um  recurso  diferenciado  que  tem  por  objectivo  funcionar  como  uma 

extensão do SU à comunidade (1). O objectivo de iniciar o “processo clínico” na fase 

pré-hospitalar deverá fazer parte dos projectos a curto prazo, já que constitui uma mais 

valia  no  reconhecimento  dos  serviços  prestados  contribuindo  para  a  melhoria  da 

qualidade assistencial do doente grave. (9)

A minha actuação como tripulante da VMER compreendeu, para além das tarefas 

enunciadas para actividade em ambulância:

- Entubação endotraqueal de vítima em PCR; (Saída 1 - VMER Viana do Castelo, 

Sábado)

- Execução de manobras de SAV em vítima em PCR (Saída 4 – VMER S. João, 

Segunda-feira)
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Avaliação teórica 

Na conclusão do estágio, dia 12-02-2010, foi realizada a avaliação teórica por teste tipo 

“escolha-múltipla”. 
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AVALIAÇÃO CRÍTICA E CONCLUSÕES

O INEM sofreu um profundo alargamento e extensão da sua actividade nos últimos 

anos  (2),  para  além de  ter  que absorver  o  aumento  claro  de  solicitações  inerente  à 

reformulação dos SU (5). Assim, parece-me que a minha curta experiência no INEM me 

permite aventar algumas correcções e atitudes que deveriam ser implementadas ou tidas 

em conta nesta evolução dos cuidados prestados pelo INEM.

O Decreto-lei n.º 220/2007, Artigo 3, estabelece como atribuição do INEM, desenvolver 

acções  de  sensibilização  e  informação  dos  cidadãos  no  que  respeita  ao  SIEM  (2), 

actividade que o INEM tem desempenhado, como se pode comprovar pelos boletins e 

demais informação que tem publicado. Talvez devesse ser incluída nessa publicitação 

que o INEM é, não apenas, um organismo dotado com autoridade e meios humanos e 

materiais para a intervenção na doença súbita, mas que também detém recursos escassos 

e constrangimentos orçamentais  e deontológicos que o separam abruptamente de um 

serviço  providencial  de transporte  de “doentes”  aos  cuidados  de  saúde hospitalares. 

Muitas  das  situações  que  presenciei  não  requereriam intervenção  pelo  INEM e que 

sendo impossível  a  discriminação pelo CODU, apenas  podem ser solucionadas  pela 

cooperação da população geral.

Parece-me realmente preocupante a assimetria de cuidados de saúde a que pode aceder 

um doente urgente, numa localidade rural e outro numa localidade vicinal a uma base 

hospitalar de uma VMER. Como podemos solucionar essa assimetria?

Por fim, pergunto-me, é realmente necessária a triagem e expedição de um recurso tão 

raro  e  precioso  como  uma VMER para  prestar  cuidados  burocráticos  a  vítimas  em 

rigidez cadavérica? Esta situação verificou-se durante o meu estágio quatro vezes.

Ripeness is all  (10). Esta é a expressão que alude simultaneamente ao carácter súbito 

dos eventos que requerem a intervenção célere, precoce e qualificada do profissional 

formado em emergência médica, e à necessidade de maturação pela prática e iteração do 

exercício  das  técnicas  de  socorro  à  vítima  urgente.  Julgo  que  este  estágio  me 

proporcionou uma experiência de variadas circunstâncias em que os profissionais do 

INEM actuaram, não apenas com eficácia,  mas também atempada e tecnicamente de 

acordo com a evidência existente de boas práticas em emergência médica. 
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Relembrando o meu conhecimento anterior a este estágio, é notável a ignorância de um 

aluno de medicina em relação ao SIEM. Considero, pois, fundamental a implementação 

do ensino da Emergência Médica no currículo das Faculdades de Medicina.
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APÊNDICES E ANEXOS

Apêndice 1 – Horário dos Estágios Práticos

Tabela 1 – Estágios em Meios INEM

3 de 

Fevereiro

5 de 

Fevereiro

6 de Fevereiro 7 de Fevereiro 8 de Fevereiro 11 de 

Fevereiro

Quarta-

feira

Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira Quinta-feira

08: 00 – 

14:00
CODU 

Norte

SIV Ponte 

de Lima

VMER Viana 

do Castelo

VMER Viana 

do Castelo

VMER São 

João

SBV Porto 1

14:00 – 

20:00
SIV Ponte 

de Lima

VMER Viana 

do Castelo

VMER Viana 

do Castelo
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Apêndice 2 – Descrição de Casos Clínicos

Estágio em Ambulância SIV
SIV Ponte de Lima – Sexta-feira, 5 de Fevereiro – 8:00-20:00H
Saída 1
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 14H53

Freguesia: Souto – Rebordões

IPP, sexo masculino, 72 anos, parcialmente dependente para as AVD.

Esposa  do doente  recorre  ao  número  de  emergência  europeu por  queda da  própria 

altura, por desequilíbrio e desorientação. 

Antecedentes de Doença de Parkinson, HTA, FA não hipocoagulada, anemia, ICC.

Medicação habitual: AAS 150 mg, Ropirinol, Furosemida, Espironolactona, Ramipril.

No local, doente consciente, prostrado, pouco colaborante. Sem queixas álgicas. Sem 

perda de conhecimento, náuseas, vómitos, cefaleias, sonolência. 

Escala de Coma de Glasgow: 14.

Pupilas isocóricas e fotorreactivas.

Mucosas coradas e hidratadas. Sem cianose, com extremidades frias. Razoável estado 

geral. Queratose seborreica extensa. 

Sem sinais de dificuldade respiratória.

Sinais vitais:

TA: 110/75 mmHg

FC: 35 bpm, pulso radial não palpável. Pulso carotídeo débil, arrítmico.

T: apirético.

FR: 22 cpm

SatO2: 95%

Glicemia Capilar: 165 g/dL

Ferida cortocontusa,  milimétrica,  no couro cabeludo parietal  esquerdo com coágulo 

hemostático  sobreposto.  Epistáxis  sem  hemorragia  activa  actualmente.  Sem  outras 

lesões evidentes à inspecção. Tórax e abdómen sem alterações cutâneas. Tórax sem dor 

à  palpação,  sem  diminuição  da  expansibilidade  respiratória;  sem  ressaltos  costais, 

movimentos paradoxais ou crepitações.

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios

AC: S1, S2 presentes, hipofonéticos, arrítmicos. Bradicardia.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 
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peritoneal.

Sem edemas periféricos. Eritema da perna esquerda.

Trémulo essencial. Sem outras alterações ao exame neurológico sumário.

Exames complementares de diagnóstico:

ECG: FA, bradicardia sinusal.

Plano:

Doente conduzido ao SU do Hospital de Ponte de Lima para avaliação médica. 

Saída 2:
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 16H25

Freguesia: Posa – Feitosa

GFQ, sexo feminino, 68 anos, independente para as AVD.

Recorre  ao  INEM  por  queda  da  própria  altura,  após  aparecimento  súbito  de  dor 

lombossagrada, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores. 

Antecedentes  de  Doença  cérebro-vascular  (2  AVCs,  último  em  2005),  HTA, 

dislipidemia.

Medicação  habitual:  Fludex  ®,  AAS  150  mg,  Sinvastatina,  Norovasc  ®, 

Espironolactona.

No local, doente consciente, orientada, colaborante, sentada. Mantém queixas álgicas, 

mais  à  mobilização,  sem  fácies  doloroso,  sem  posição  antálgica.  Nega  perda  de 

conhecimento, náuseas, vómitos, cefaleias, sonolência. 

Escala de Coma de Glasgow: 15.

Pupilas isocóricas e fotorreactivas.

Mucosas coradas e hidratadas. Sem cianose, com extremidades quentes. Bom estado 

geral. Sem sinais de dificuldade respiratória. 

Sinais vitais:

TA: 195/104 mmHg

FC: 86 bpm, pulso radial rítmico, amplo, regular.

T: apirética.

FR: 22 cpm

SatO2: 99%

Glicemia Capilar: 110 g/dL

Crânio,  face  e  pescoço  sem  feridas  evidentes.  Tórax  e  abdómen  sem  alterações 

cutâneas,  sem  dor  à  palpação,  sem  diminuição  da  expansibilidade  torácica;  sem 
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ressaltos costais, movimentos paradoxais ou crepitações.

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios

AC: S1, S2 presentes, eufónicos, rítmicos.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 

peritoneal.

Sem edemas periféricos.

Ligeira diminuição da força muscular do hemicorpo esquerdo (4+/5), sequelar a AVC 

em 2005.

Sem outras alterações ao exame neurológico sumário.

Exames complementares de diagnóstico:

ECG: FA, bradicardia sinusal.

Plano:

Doente conduzido ao SU do Hospital de Ponte de Lima para avaliação médica.

Plano: transporte  para SU de Hospital  de Ponte de Lima para avaliação médica  de 

queda em idade geriátrica e esclarecimento de lombociatalgia (?). 

Estágio em VMER Viana do Castelo
VMER Viana do Castelo – Sábado, 6 de Fevereiro – 8:00-20:00H
Saída 1:
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 13H43

Freguesia: Vila Franca

DMF, sexo masculino, 75 anos, parcialmente dependente para as AVD.

Família recorre ao INEM por perda de consciência por obstrução da via aérea aquando 

da refeição. 

Antecedentes de Doença de Parkinson, Síndrome depressivo. 

Família refere alta hospitalar do internamento de Medicina Interna do Hospital Distrital 

de Viana do Castelo, sequente a pneumonia da comunidade.

Medicação habitual: Tecnosal ®, Ciprofloxacina, Xanax ® 1g, Levodopa + Carbidopa 

+ Entacapone, Elontril ®. 

No local, doente em PCR e em SBV executado pelos Bombeiros Voluntários de Viana 

do Castelo há cerca de 15 minutos.

Escala de Coma de Glasgow: 3.

RITMO: assistolia.

PCR por obstrução de via aérea por aspiração de alimento.
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Suspensão de manobras por decisão médica.

Verifica-se o óbito.

Contactam-se Autoridades.

Realizei Entubação Endotraqueal

Saída 2:
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 16H10

Freguesia: Monserrate.

FJBD, sexo masculino, 66 anos, dependente para as AVD.

Família recorre ao INEM por constatar que o doente não fala e não respira.

Antecedentes de Doença neurológica que a família não sabe precisar.

Medicação habitual:  Midazolan, Estazolan, Mexazolan.

No local doente em PCR, cianosado, pupilas bilateralmente midriáticas, fixas.

Escala de Coma de Glasgow: 3

Manobras de reanimação não realizadas.

Verifica-se o óbito.

Contacta-se Autoridades.

Saída 3:
Local da ocorrência: Via pública

Hora: 19H23

Freguesia: Meadela

PAGA, sexo masculino, 61 anos, parcialmente dependente para as AVD.

VMER  destacada  para  assistir  vítima  de  acidente  de  viação  com  tractor  agrícola 

abalroado por viatura ligeira.

Antecedentes de DMII, HTA, gastropatia?

Medicação habitual: Não sabe designar.

No local,  doente consciente,  orientado,  colaborante.  Muito queixoso.  Sem perda de 

conhecimento, náuseas, vómitos, cefaleias, sonolência. 

Constata-se  traumatismo/contusão  abdominal,  diminuição  da  expansibilidade 

respiratória, múltiplas pequenas escoriações, dos membros inferiores.

Escala de Coma de Glasgow: 15. Pupilas isocóricas e fotorreactivas. 

Mucosas coradas e hidratadas. Sem cianose, com extremidades frias. Razoável estado 
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geral. Sem Sinais de Dificuldade Respiratória. 

Sem sinais de dificuldade respiratória.

Sinais vitais:

TA: 172/80 mmHg

FC: 80 bpm, pulso radial amplo, regular, rítmico.

T: apirético.

FR: 22 cpm

SatO2: 93%

Glicemia Capilar: 119 g/dL

Ferida contusa no couro cabeludo occipital esquerdo sem hemorragia activa. Epistáxis 

com pequena hemorragia activa actualmente.  Sem outras lesões cefálias evidentes à 

inspecção. Tórax e abdómen sem alterações cutâneas. Tórax com dor à palpação, com 

diminuição  da  expansibilidade  respiratória;  sem  ressaltos  costais,  movimentos 

paradoxais ou crepitações.

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios

AC: S1, S2 presentes, eufónicos, rítmicos.

Abdómen, mole e depressível, indolor à palpação. Sem sinais de irritação peritoneal.

Sem  instabilidade  da  bacia,  sem  dor  à  compressão  das  espinhas  ilíacas  ântero-

superiores. Sem dor à mobilização dos membros inferiores.

Sem edemas periféricos.

Sem alterações ao exame neurológico sumário.

Plano:

Procedeu-se a imobilização, colocação em plano duro, colar cervical e imobilizadores 

laterais;  aquecimento.  Analgesia  com  morfina  EV  (3+2+2).  Soroterapia, 

metoclopramida (10mg).

Doente  conduzido,  com acompanhamento  médico,  ao SU do Hospital  de  Viana do 

Castelo.

VMER Viana do Castelo – Domingo, 7 de Fevereiro – 8:00-20:00H
Saída 1:
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 12H23

Freguesia: Vila Nova de Anha

MJS, sexo masculino, 88 anos, independente para as AVD.

VMER mobilizada  para  assistir  idoso  que  foi  encontrado  pelos  familiares  sentado, 
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prostrado subitamente;  sem perda  de conhecimento.  Assistência  no local  pela  Cruz 

Vermelha.

À  chegada  da  VMER,  foi  encontrado  deitado,  confuso,  agitado,  desorientado, 

diaforético,  pálido,  pupilas  mióticas,  fixas.  Após  estimulação  e  oxigénio-terapia 

começou a mobilizar membros e a ficar mais reactivo.

Antecedentes de HTA, IRC (rim único?), períodos de confusão (demência?).

Sem medicação habitual. 

Mucosas coradas e hidratadas. Sem cianose, com extremidades quentes. Bom estado 

geral. Sem sinais de dificuldade respiratória. 

Escala de Coma de Glasgow: 12 (4,2,5).

Pupilas mióticas e fotorreactivas.

TA: 178/72 mmHg

FC: 56 bpm, pulso radial rítmico, amplo, regular.

T: apirético.

FR: 14 cpm

SatO2 (FiO2 50%): 99%

Glicemia Capilar: 116 g/dL

Tira de ritmo: ritmo sinusal.

Sem feridas e hemorragia activa.

AP: sons respiratórios muito diminuídos bilateralmente, crepitações bibasais.

AC: S1, S2 presentes, rítmicos, muito ensurdecidos.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 

peritoneal.

Sem edemas periféricos.

Exame neurológico sumário sem défices detectáveis, excepto confusão e desorientação.

Exames complementares de diagnóstico:

ECG: Bradicardia sinusal, Bloqueio completo ramo direito.

Hipóteses de diagnóstico. Síncope? AVC?

Plano:

Oxigénio-terapia.

Acesso venoso: furosemida, soroterapia.

Doente  conduzido,  com acompanhamento  médico,  ao SU do Hospital  de  Viana do 

Castelo para avaliação esclarecimento etiológico e tratamento.
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Saída 2:
Local da ocorrência: domicílio

Hora: 14H22

Freguesia: Vila do Punhe, Largo das Neves.

ARM, sexo masculino, 48 anos, vítima de suicídio por enforcamento.

Encontrado pelo filho menor há aproximadamente 30 minutos.

Sem antecedentes médicos conhecidos.

Contacta-se autoridades.

Verifica-se o óbito.

Saída 3:
Local da ocorrência: via pública

Hora: 16H23

Freguesia: Dem

JANS, sexo masculino, 35 anos.

VMER mobilizada para assistir vítima de acidente de viação por despiste de motociclo 

na via pública.

À chegada da VMER, foi encontrado deitado no pavimento da via pública, consciente, 

sem perda de conhecimento. Verifica-se fractura exposta do terço inferior do MID, com 

pé frio e pálido e hemorragia abundante activa; escoriações do MSE e dorso-lombar 

esquerda. Sem outras lesões aparentes. Sem dor cervical. 

Sem antecedentes pessoais de relevo.

Sem medicação habitual. 

Consciente, colaborante e orientado no espaço e no tempo.

Mucosas pálidas e ligeiramente desidratadas. Sem cianose central. 

Bom estado geral. Sem sinais de dificuldade respiratória. 

Escala de Coma de Glasgow: 15.

Pupilas isocóricas e fotorreactivas.

TA: 130/72 mmHg

FC: 72 bpm, pulso radial rítmico, amplo, regular.

T: apirético.

FR: 19 cpm

SatO2 (FiO2 21%): 99%

Glicemia Capilar: 106 g/dL

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios.

32



AC: S1, S2 presentes, rítmicos. Sem sopros audíveis.

Crânio sem lesões ou traumatismos visíveis.

Escoriações do MSE.

Tórax sem lesões ou traumatismos à inspecção. Palpação indolor, sem ressaltos ósseos 

ou  movimentos  paradoxais  da  grade  costal;  sem  crepitações,  sem  diminuição  da 

expansibilidade respiratória.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 

peritoneal.

Sem dor  à  compressão  das  espinhas  ilíacas  ântero-superiores,  sem instabilidade  da 

bacia.

Fractura exposta do terço inferior do MIE, com hemorragia activa.

Exame neurológico sumário sem défices detectáveis.

Plano:

Oxigénio-terapia 15L/min.

Imobilização, colocação em plano duro.

Controlo de hemorragia, protecção de área de traumatismo com ligaduras e talas. 

Acesso  venoso:  soroterapia  (lactato  de  ringer  500  ml),  Fentanil  0,25  mg, 

metoclopramida 10 mg.

Doente  conduzido,  com acompanhamento  médico,  ao SU do Hospital  de  Viana do 

Castelo para avaliação hospitalar e tratamentos adicionais.

VMER Hospital de São João – Segunda-feira, 8 de Fevereiro – 8:00-14:00H
Saída 1:
Local da ocorrência: local de trabalho

Hora: 9H10

Morada: Rua de S. Bento da Vitória nº 10, Porto.

JRP, sexo masculino, 77 anos, vítima de suicídio por enforcamento.

Antecedentes de tentativa de suicido com benzodiazepinas.

Sinais claros de rigidez cadavérica.

Verifica-se o óbito.

Autoridade no local.

Saída 2:
Local da ocorrência: domicílio.

Hora: 9H40
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Morada: Rua Jerónimo Almeida Basto, Jovim, Gondomar

AMS, sexo masculino, 52 anos.

Terá  iniciado  pela  manhã  indisposição  associada  a  diaforese  e  lipotímia.  Nega dor 

torácica,  palpitações  ou  dispneia.  Teve  alta  hospitalar  do  Hospital  Geral  de  Santo 

António há cerca de 1 mês por lipotímia. Colocou pace-maker.

Antecedentes pessoais: ex-fumador; hábitos etílicos pregressos pronunciados; ICC + 

Cardiomiopatia dilatada, fracção de ejecção muito reduzida; apneia do sono

Medicação  habitual:  Lisinopril,  Lasix®,  Espironolactona,  Rosovastatina,  Carvedilol, 

Varfine®.

Consciente, colaborante e orientado no espaço e no tempo.

Mucosas pálidas e ligeiramente desidratadas. Sem cianose central. 

Razoável estado geral. Sem sinais de dificuldade respiratória. 

Escala de Coma de Glasgow: 15.

Pupilas isocóricas e fotorreactivas.

TA: 124/77 mmHg

FC: 76 bpm, pulso radial rítmico, débil, regular.

T: apirético.

FR: 19 cpm

SatO2 (6L/min): 99%

Glicemia Capilar: 86 g/dL

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios.

AC: S1, S2 presentes, rítmicos. Sem sopros audíveis.

Crânio e membros superiores sem lesões ou traumatismos visíveis.

Tórax sem lesões ou traumatismos à inspecção. Palpação indolor, sem ressaltos ósseos 

ou  movimentos  paradoxais  da  grade  costal;  sem  crepitações,  sem  diminuição  da 

expansibilidade respiratória.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 

peritoneal.

Sem dor  à  compressão  das  espinhas  ilíacas  ântero-superiores,  sem instabilidade  da 

bacia.

Membros inferiores sem traumatismos evidentes.

Exame neurológico sumário sem défices detectáveis.

Exames complementares de diagnóstico:
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ECG: pace-maker não funcionante?

Plano:

Acesso venoso: soro fisiológico 100 ml

Oxigénio-terapia 6L/min

Transporte ao SU do HGSA.

Saída 3:
Local da ocorrência: domicílio.

Hora: 11H55

Morada: S. Mamede do Coronado.

MJFS, sexo masculino, 78 anos, dependente para as AVD.

Durante o fim-de-semana medicado por infecção respiratória inferior. Desde o início da 

manhã não reactivo. À chegada ao local, regia apenas com localização da dor.

Estável hemodinamicamente, e em ventilação espontânea.

Antecedentes pessoais: doença de Alzheimer, AVC (2 episódios) com sequelas (afasia 

e hemiparésia direita), IRC? 

Medicação  habitual:  Crestor®,  Amizal®,  Agrenox®,  amlodipina,  Diazeem®, 

Diovan®.

Consciente, não colaborante e afásico.

Mucosas pálidas e ligeiramente desidratadas. Sem cianose central. 

Razoável estado geral. Respiração de predomínio abdominal. 

Escala de Coma de Glasgow: 7.

Pupilas mióticas, esquerda não reactiva.

TA: 106/70 mmHg

FC: 100 bpm, pulso radial rítmico, amplo, regular.

T: apirético.

FR: 19 cpm

SatO2 (FiO2 21%): 90%

Glicemia Capilar: 155 g/dL

AP: sons respiratórios preservados bilateralmente, sem ruídos adventícios.

AC: S1, S2 presentes, rítmicos. Sem sopros audíveis.

Abdómen  globoso,  mole  e  depressível,  indolor  à  palpação.  Sem sinais  de  irritação 

peritoneal.

Exame neurológico sumário sem défices detectáveis.
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Hipóteses de diagnóstico:

Novo evento cérebro-vascular?

Plano:

Acesso venoso: soro fisiológico 0.9% 100 ml

Oxigénio-terapia 6L/min.

Transporte acompanhado por médico ao SU do HSJ.

Saída 4:
Local da ocorrência: via pública.

Hora: 14H05

Morada: S. Cosme, Gondomar.

CMSCR, sexo feminino, 38 anos.

À chegada ao local, vítima no interior da ambulância SBV dos bombeiros, em PCR, em 

SBV há cerca de 20 minutos.

Realizado SAV durante 52 minutos. Sem sucesso.

Sem antecedentes médicos de relevo.

Medicação habitual: Anti-concepcionais orais.

À chegada – 14H04

Escala de Coma de Glasgow: 3.

Pupilas isocóricas, não fotorreactivas.

TA: -

FC: 40 bpm.

T: -

FR: - 

SatO2 (FiO2 21%): - 

Glicemia Capilar: -

Pele cianosada.

Ritmo monitor: Dissociação Electromecânica

Aquando da suspensão das manobras – 14H56

Escala de Coma de Glasgow: 3.

Pupilas midriáticas, fixas.

TA: -

FC: 0 bpm.

T: -
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FR: - 

SatO2 (FiO2 21%): - 

Glicemia Capilar: -

Pele cianosada.

Ritmo monitor: Assistolia

Manobras:

Desobstrução/aspiração da via aérea

Oxigénio-terapia 2L/min

Ventilação externa

Entubação endotraqueal

Acesso venoso na veia jugular externa esquerda

Compressão cardíaca externa.

Fármacos e fluidos:

Soro fisiológico: 1000 ml

Carbonato de cálcio 8.4% 200 ml EV

Atropina 3 ml EV

Adrenalina 13 ml EV

Contacta-se autoridade.

Comunicação do óbito à família.

SBV Porto 1 – Quinta-feira, 11 de Fevereiro – 8:00-14:00H
Saída 1:
Local da ocorrência: domicílio.

Hora: 10H34

Morada: Paranhos.

JCS, sexo masculino, 79 anos, independente para as AVD.

Recorre ao INEM por dor ocular, cefaleias intensas e amaurose fugaz.

No local doente consciente, colaborante. Muito queixoso. Labilidade emocional. Nega 

perda de conhecimento, tonturas, cefaleias, sonolência, náuseas ou vómitos.

Sem défices neurológicos aparentes.

Antecedentes de trauma ocular direito por acidente de trabalho com amaurose direita 

sequelar. 
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Nega doenças  do foro cardiovascular  pregressas.  Nega história  de glaucoma,  HTA, 

dislipidemia, DMII.

Hemodinamicamente estável.

Outros  antecedentes  pessoais:  apendicectomia,  hernioplastia  inguinal  bilateral, 

colecistectomia, facoemulsificação esquerda. Amputação traumática da falange distal 

do 2º dedo da mão direita.

Sem medicação habitual.

Plano:

Transporte ao SU do HSJ.

Saída 2:
Local da ocorrência: Pré-escola/Jardim infantil.

Hora: 12H52

Morada: Rua de São Bento, Freguesia da Vitória, Porto.

IAB, sexo masculino, 5 anos.

Educador recorre ao INEM por queda de criança, da própria altura, com embate em 

cadeira,  e  resultante  traumatismo  da  ponte  do  nariz  –  ferida  corto-contusa,  sem 

hemorragia  activa.  Lipotímia,  palidez  das  mucosas.  Sem perda  de  consciência,  em 

alterações  do  estado  geral  ou  do  comportamento  habitual.  Sem tonturas,  cefaleias, 

vómitos, náuseas, sonolência.

Sem outros traumatismos à inspecção.

Escala de coma de Glasgow: 15.

Pupilas isocóricas e fotorreactivas.

Hemodinamicamente estável.

Plano:

Transporte ao SU-pediátrico do HSJ.
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Anexo 1

Figura 3 – Organograma funcional do INEM
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Anexo 2 – Fichas de Realização de Estágio nos Meios INEM
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