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Resumo 

 

Em Portugal continental o Ministério da Saúde atribui ao Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM) a função de coordenar um Sistema Integrado de Emergência 

Médica (SIEM) que opera de forma a garantir que vítimas de doença súbita ou de acidente 

possam ter acesso a prestação imediata e correcta de cuidados de saúde. Aliando o desejo de 

aumentar as competências médicas no cuidado de doentes emergentes à oportunidade de 

realizar uma análise crítica dos cuidados prestados pelo INEM, ingressou-se na unidade 

curricular de Emergência Médica.  

Através de dados documentais fornecidos pela instituição e das vivências do estágio, 

procurou-se compreender e expôr a estrutura do SIEM e do INEM, tal como o funcionamento 

base das instituições. Investiu-se igualmente em detectar as falhas e pontos de força das 

modalidades de prestação de cuidados pré-hospitalares do INEM, com as quais se contactou. 

Usando essa avaliação crítica e recorrendo a literatura acerca do tema, reflectiu-se sobre 

formas de maximizar recursos e de aumentar a eficiência da prestação de cuidados do INEM. 

Assim, abordaram-se metodologias e técnicas desenvolvidas pela comunidade científica 

internacional, particularmente na área da Telemedicina. Conclui-se que esta modalidade de 

cuidados apresenta grandes vantagens, nomeadamente: melhoria dos cuidados em áreas 

geográficas mais isoladas e aumento da especificidade e sucesso da abordagem em situações 

em que não estejam presentes especialistas. A Telemedicina é uma área com possibilidades 

entusiasmantes cujos recursos podem ser adaptados aos meios do INEM já existentes sem 

sobrecarga excessiva para a instituição, tornando ainda mais eficiente a sua acção nos 

cuidados prestados.  
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In the continental area of Portugal, the Health Ministry gives to the National Institute 

of Medical Emergency (INEM) the task of coordinating an Integrated System of Medical 

Emergency (SIEM). It operates in such a way that sudden disease victims or accident victims 

can have access to immediate and correct health care. Combining the wish of improving the 

medical skills in emergent patients’ care to the opportunity of developing a critical analysis of 

the services INEM provides, one applied to the Medical Emergency Discipline. 

Through data obtained in the documents that the institution provided and the 

experiences of the internship, one tried to understand and expose SIEM’s and INEM’s 

structure and the basic functioning of the institutions. One invested in detecting the flaws and 

strengths of INEM’s prehospital care modalities with which one have established contact. 

Using that critical evaluation and literature on the subject, one gave thought to the ways of 

maximizing the resources and improving the efficiency of INEM’s services according to the 

International Scientific Community methods and techniques, mainly in the area of 

Telemedicine. One can conclude that this care modality presents big advantages: 

improvement of health care in geographically isolated areas and increment in the specificity 

and success of the approach in situations in which no specialist is present. Telemedicine is an 

area of exciting possibilities whose resources can be adapted to INEM’s previously existent 

material, without excessive overload to the institution and with improvement in the efficiency 

of the care it provides.  
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Introdução e Enquadramento 

 

Motivações e oportunidades  

Para qualquer aluno que tenha ingressado em Medicina pela motivação idealista de 

salvar vidas, a Emergência Médica (EM) não poderia deixar de exercer um fascínio imediato. 

A possibilidade de actuar de forma decisiva e definitiva na vida de um doente não está 

presente de forma tão óbvia e cabal em qualquer outra área como na dos cuidados pré-

hospitalares. Compreendeu-se o quão fundamental é a formação específica para melhorar a 

eficácia da actuação das equipas envolvidas nestas situações, em particular para os médicos, 

devido ao seu papel fundamental em termos de diagnóstico e na definição e implementação 

das medidas terapêuticas necessárias. Atestando que o Mestrado Integrado em Medicina não 

disponibiliza esta formação a todos os alunos, considerou-se que ter um papel pró-activo e 

escolher adquiri-la constituía a única possibilidade de não ser negligente, quando uma 

situação de emergência se colocar perante o caminho do aluno, num meio não hospitalar.  

Por outro lado, enquanto aluno sem ingresso numa especialidade médica, está-se numa 

posição privilegiada para observar criticamente a globalidade dos cuidados de saúde. 

Consequentemente, torna-se indispensável utilizar essa perspectiva de forma a compreender 

como maximizar a eficiência da prestação de cuidados por parte de todo o Sistema de Saúde, 

particularmente em situações com características tão específicas como as da emergência 

médica.  

Aliando o desejo de aumentar as competências médicas no cuidado de doentes 

emergentes à oportunidade de realizar uma análise crítica dos cuidados que o INEM fornece, 

ingressou-se na Unidade Curricular em causa. Com a realização do relatório de estágio 

pretende-se consolidar e fundamentar as críticas e sugestões que surgiram ao longo da 

participação na disciplina. 
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Objectivos do Relatório  

 Descrever as actividades realizadas durante o estágio prático da Unidade Curricular de 

EM, tal como as condições em que foram realizadas; 

 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 

vítima. 

 Apontar os conhecimentos científicos adquiridos, com particular relevância para os 

Protocolos de Actuação e os Algoritmos de Suporte Avançado de Vida. 

 Compreender e expôr a estrutura do SIEM e do INEM, tal como o funcionamento base 

das instituições. 

 Apontar as falhas e pontos de força das modalidades de prestação de cuidados pré-

hospitalares do INEM com as quais se contactou.  

 Reflectir acerca de formas de maximizar recursos e de aumentar a eficiência da prestação 

de cuidados do INEM de acordo com metodologias e técnicas desenvolvidas pela 

comunidade científica internacional para actuação na área pré-hospitalar, particularmente 

na área da Telemedicina. 

 

Métodos 

Os seguintes métodos foram utilizados para a criação do presente relatório:  

 Dados fornecidos pelo INEM – regulamentos, declaração de objectivos da unidade 

curricular, manuais de Suporte Avançado de Vida (SAV) e de Técnicas de Extracção e 

Imobilização de Vítimas de Trauma, lista de artigos recomendados e obras seleccionadas. 

 Dados colhidos durante a realização do estágio. 

 Pesquisa em bases de dados – foi usada a base de dados PubMed com recurso às querys: 

”telemedicine AND prehospital”; “prehospital AND wireless transmission”; “prehospital 
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AND ultrassound”. Foram usados os seguintes limites: língua inglesa, portuguesa e 

espanhola; artigos publicados depois do ano 2000.  

 Pesquisa no repositório online das revistas: “European journal of emergency medicine” e 

“Journal of telemedicine and telecare”. Foram usados os seguintes limites: língua inglesa, 

portuguesa e espanhola; artigos publicados depois do ano 2000. A partir da base de dados 

Pubmed e do repositório das revistas supracitadas, foram seleccionados 24 artigos dos 

quais foi obtida a informação relevante para a construção do presente relatório. 
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Descrição das Actividades 

 

Estrutura da Unidade Curricular 

A Unidade Curricular seleccionada como Disciplina Opcional do 6º ano do Mestrado 

Integrado em Medicina é formalmente designada como “Emergência Médica” – Estágio de 

prática clínica em EM pré-hospitalar. O corpo docente é constituído por um conjunto de 

elementos activos na prática de cuidados pré-hospitalares do INEM e no programa de 

formação fornecido pelo instituto: Dr. Luís Meira (Regente), Dr. António Táboas, Dra. Isabel 

Rocha e Mestre Rui Campos. O plano prevê uma duração de 96 horas de formação a serem 

cumpridas ao longo de duas semanas, entre 9/11/09 e 20/11/09. Duas das sessões de formação 

teórica decorreram, porém, fora deste período: 31/10/09 e 7/11/09. (ver Apêndice 1). Foi 

comunicada a possibilidade de se participar em estágios de Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER), ambulância de Suporte Básico de Vida (SBV) e ambulância de Suporte 

Imediato de Vida (SIV) em qualquer momento do ano lectivo e até qualquer número de vezes 

que aluno desejasse, dependendo da disponibilidade dos meios em causa. As formações 

teórico-práticas, e a avaliação decorreram na Delegação Regional do Porto do INEM. Foi 

fornecido a cada aluno um dossier contendo documentação diversa acerca da Unidade 

Curricular e foi dado acesso aos Manuais de Suporte Avançado de Vida e de Técnicas de 

Extracção e Imobilização de Vítimas de Trauma utilizados nas acções de formação do INEM. 

Da mesma forma foi cedida uma listagem bibliográfica com algumas obras/artigos 

seleccionados tal como uma cópia das “Normas de Comportamento em Estágios de 

Observação em locais ou meios INEM” (ver Anexo 2).  

 Para informações mais específicas sobre o plano de actividades do estágio, ver 

Apêndice 3. 

Estrutura do SIEM e do INEM 

O funcionamento da EM pré-hospitalar em Portugal baseia-se na metodologia do 

sistema francês Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU), frequentemente referida como 

“Stay and Play” e caracterizada pela estabilização do doente no terreno, com subsequente 

transporte do mesmo para meio hospitalar. A implementação do modelo francófono em 

Portugal decorreu da sua melhor adequação à distribuição das infra-estruturas hospitalares no 

território nacional. 
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Em Portugal continental o Ministério da Saúde atribui ao INEM a função de coordenar 

o SIEM, que opera de forma a garantir que vítimas de doença súbita ou de acidente possam 

ter acesso a prestação imediata e correcta de cuidados de saúde. Os serviços desenvolvidos 

incluem a prestação de cuidados no local da ocorrência (socorro pré-hospitalar) e sua 

articulação com os serviços de urgência/emergência; a referenciação e transporte assistido das 

vítimas, assim como a sua recepção hospitalar e tratamento; a formação em EM; o 

planeamento civil e a prevenção;  a rede de telecomunicações
[1]

. 

O SIEM, por sua vez, comporta um grupo de instituições - Polícia de Segurança 

Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, 

INEM e Hospitais e Centros de Saúde (ver Anexo 1). 

Criado em 1980 com a fusão do Gabinete de EM e do Serviço Nacional de 

Ambulâncias, o INEM actua em 100% do território continental português, cedendo também 

apoio a embarcações que o solicitem e que se encontrem em águas nacionais. 

 A instituição está dividida em quatro serviços regionais, as Delegações Regionais do 

Norte (incluindo o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - CODU - Porto); do Centro 

(incluindo o CODU Coimbra); de Lisboa e Vale do Tejo (incluindo o CODU Lisboa); e a do 

Algarve (incluindo o CODU Faro). 

 

Meios do INEM  

 

CODU  

 

A existência de um Número Europeu de Emergência – 112 – permite uma melhor 

acessibilidade aos pedidos de socorro e uma resposta eficaz às situações de emergência, 

através dos vários meios do INEM. Os pedidos de socorro relacionados com a área da Saúde 

são direccionados para os CODU, onde uma equipa de profissionais qualificados (médicos e 

operadores de central de emergência médica) com formação específica para o efeito faz a 

triagem, aconselhamento, selecção de meios de socorro (ambulâncias, viaturas médicas, 

motos, helicópteros) e envio dos mesmos. Todo este processo se desenrola em função da 

situação clínica da vítima, dos meios disponíveis em cada momento, e da distância do local da 

ocorrência às unidades de saúde
[2]

. Assim, os CODU seleccionam e mobilizam de forma 

criteriosa os recursos necessários a cada caso, assegurando ainda: acompanhamento de cada 
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equipa de socorro durante a sua actuação no terreno, mobilização de recursos adicionais se 

necessário, selecção do destino e preparação da recepção hospitalar dos doentes. Todas estas 

decisões ocorrem com base em critérios clínicos, geográficos e nos recursos existentes na 

unidade de saúde de destino
 [3]

. 

O estágio no CODU permitiu compreender o funcionamento do centro, 

particularmente da abordagem metódica dos operadores de central às chamadas recebidas, da 

inserção da informação no sistema e da sua orientação de acordo com as directrizes. Foi 

apresentado o interface informático usado e a codificação dos eventos para melhor priorização 

das situações. Observou-se igualmente a forma como o médico aprova a orientação dos 

operadores, lida com as situações mais dúbias e graves e coordena esforços para se conseguir 

a melhor orientação possível de cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV)  

 

O CIAV é um centro médico de informação tóxico-farmacológica com funcionamento 

24 horas por dia. Este serviço disponibiliza o contacto com pessoal médico formado 

especificamente para lidar com casos de intoxicação humana ou animal a partir da informação 

clínica disponível. Desta forma os referidos profissionais garantem orientação referente ao 

diagnóstico, toxicidade, tratamento e prognóstico.  

 

 

 

Figura 1 – CODU Norte 
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CODU-Mar  

 

  Este serviço funciona de forma muito semelhante aos restantes CODU, embora preste 

aconselhamento médico a situações de emergência que ocorram a bordo de embarcações. 

Compete a este centro a activação dos meios de extracção de vítimas para terra firme, sua 

recepção e posterior orientação para um hospital adequado. 

 

Recém-Nascidos  

  

O subsistema de transporte de recém-nascidos de alto risco actua nos casos de recém-

nascidos prematuros ou em elevado risco, permitindo o seu auxílio imediato e transporte para 

hospitais que tenham a valência de Neonatologia. É composto por ambulâncias com 3 

tripulantes (um médico especialista, um enfermeiro e um Técnico de Ambulância de 

Emergência - TAE) que possuem equipamento necessário para o transporte estável de recém-

nascidos até a unidade que os vai acolher. Funciona 24h por dia. 

 

Ambulâncias de Emergência  

 

As ambulâncias do INEM são veículos de socorro, destinados à estabilização e 

transporte de doentes que necessitem de assistência durante o transporte. São tripuladas por 

dois TAE e possuem equipamento que possibilita a aplicação de medidas de SBV se 

necessário. As ambulâncias INEM estão sediadas no próprio Instituto e em Corporações de 

Bombeiros. 

 

VMER 

 

Estas viaturas são tripuladas por um enfermeiro e um médico. Os intervenientes e o 

material disponível garantem a chegada ao local de uma equipa que permite realizar medidas 

de SBV, de SAV e a estabilização pré-hospitalar e posterior acompanhamento médico durante 

o transporte até à Unidade Hospitalar.  
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Motociclos de Emergência Médica (MEM) 

  

Em determinadas situações os doentes emergentes encontram-se em locais de difícil 

acesso aos veículos do INEM. Numa situação frequentemente observada, as vítimas estão em 

centros urbanos em momentos de tráfico intenso. Quando os cuidados imediatos necessários 

são medidas de SBV, os MEM conseguem chegar ao local de forma célere permitindo que se 

estabilize a vítima até a chegada de transporte ou de meios mais diferenciados. OS MEM 

entraram ao serviço do INEM em 2004 e são conduzidos por um TAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIV 

 

Estas ambulâncias são activadas para a prestação de cuidados hospitalares 

diferenciados em situações com risco de evolução para Paragem Cárdio-Respiratória (PCR), 

agindo até à chegada de equipas de SAV. São tripuladas por um TAE e um enfermeiro e estão 

equipadas com monitor desfibrilhador (com possibilidade de envio de dados para o CODU) e 

caixa de fármacos. 

 

Avaliação Crítica das técnicas e Metodologias com que se contactou 

O contacto com os meios disponíveis do INEM permitiu compreender as limitações 

que ainda existem na assistência ao doente emergente, nomeadamente em termos de meios 

técnicos e infra-estruturas. Desta forma procurou-se compreender quais os avanços 

internacionais em termos de cuidados pré-hospitalares de doentes de risco e a sua possível 

 

Figura 2 – MEM 
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utilização em Portugal. Na pesquisa efectuada procurou-se ter em linha de conta os meios já 

disponíveis como base para o incremento dos cuidados. O aluno esforçou-se por ser realista e 

pragmático, delineando estratégias e possibilidades viáveis no actual panorama da EM em 

Portugal. A abordagem centra-se essencialmente nas potencialidades do uso da Telemedicina, 

entidade que pode expôr as suas imensas aplicações na área da EM. 

Telemedicina 

A Telemedicina baseia-se no uso dos serviços de telecomunicação e da tecnologia de 

informação para diagnóstico clínico, tratamento e cuidados de saúde. Dessa forma considera-

se como sendo um ramo da E-Health, ou seja, o fenómeno de saúde fundida com a electrónica 

ou com alguma forma de tecnologia 
[4]

. A Telemedicina é um campo em franco crescimento, 

particularmente no campo dos cuidados pré-hospitalares e no cuidado de vítimas emergentes 

em zonas com difícil ou demorado acesso aos serviços centrais de saúde. Na Europa, onde a 

filosofia stay and play está mais consolidada, a Noruega com o seu Centro Norueguês para a 

Telemedicina, tem apresentado um papel crucial na investigação de novas aplicações de 

Telemedicina e na sua implementação por todo o mundo
[5]

. OS EUA possuem também um 

papel de liderança neste ramo da Emergência pré-hospitalar, tendo desenvolvido programas 

como Disaster Relief and Emergency Medical Services (DREAMS)
[6]

 Tucson ER-link Project 

e, o Shoutern Arizona Teletrauma Program (SATT) 
[7]

 entre outros. 

De seguida expõe-se aplicações de Telemedicina que poderiam ser adaptadas aos 

meios do INEM. 

SBV 

Capacidade para: DAE – desfibrilhação; oxigenoterapia; controlo de pequenas 

hemorragias; plano duro: estabilização de doentes em situações de trauma; material para 

avaliação de funções vitais e glicemia. 

Avanços: O Tucson ER-Link Project desenvolveu a capacidade de teleconferência 

vídeo e áudio entre o Centro Médico Universitário e as ambulâncias de SBV do departamento 

de bombeiros da cidade, tal como directamente com o local do incidente. Este formato foi 

possível através de sistemas media implantados no interior e no exterior das ambulâncias, e 

permite que os cuidadores e profissionais de emergência nos centros médicos possam estar 

virtualmente presente na ambulância e no local da ocorrência 
[7]

. Este sistema usa tecnologia 
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de transmissão wireless, hardware de controlo de tráfico e as infraestruturas de comunicação 

da cidade. 

A Emergency Medicine System (EMS) digital usa tecnologia wireless, Global Position 

System (GPS) e software avançado que permite que ambulâncias e helicópteros obtenham 

acesso mais rápido aos acidentados, garantindo coordenação entre veículos para diminuir o 

tempo de transporte
[6]

. 

Há já alguns anos que é possível transmitir ECGs e informação por voz acerca do 

paciente, a partir de ambulâncias. Recentemente porém, foram desenvolvidas formas de 

transmitir informação acerca de oximetria de pulso, capnografia, frequência de pulso, e 

pressão arterial directamente a partir dos dispositivos de monitorização
[6]

. 

VMER 

 Equipada com: kit via aérea adulto e pediátrico (Entubação Orotraqueal - EOT, 

permeabilização de via aérea, etc.); kit de trauma (plano duro, estabilizadores laterais, colete 

de extracção, etc.); caixa de fármacos (SAV, analgesia, etc.); kit de trombólise da Via Verde 

Coronária; Monitor-Desfibrilhador (monitorização de função cardíaca, desfibrilhação, pacing, 

ressincronização); administração de fluidos em caso de hipovolemia; fluidos quentes e manta 

de isolamento para hipotermia; etiquetas de triagem para situações de catástrofe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – porta-bagagens de uma VMER 

 

Figura 4 – caixa de fármacos de uma VMER. 
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Avanços: O tratamento eficiente de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) implica 

diagnóstico precoce, que até muito recentemente dependia de internamento hospitalar, uma 

vez que hemorragias intracranianas tinham de ser excluídas por TC antes da administração de 

rtPA. A ecografia duplex transcraniana provou ser uma ferramenta de diagnóstico fiável para 

avaliar os vasos intracranianos em vítimas de AVC (figura 5). Recentemente foram 

desenvolvidos ecógrafos portáteis que se demonstrou ser fiáveis em situações de emergência 

pré-hospitalar e que não interferem com o funcionamento das equipas de emergência
[8]

 ( 

figura 6).  Comprovou-se que a sua precisão é semelhante à da ecografia hospitalar. Uma 

outra possível aplicação da ecografia portátil em emergência pré-hospitalar passa pela 

sonotrombólise, que alguns estudos garantiram poder ser eficiente isoladamente ou em 

associação a microbolhas de agente de contraste que podem melhorar a trombólise 

intracraniana 
[9]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teletrombólise (trombólise com rtPA a partir de hospitais sem centro de 

hemodinâmica com recurso a videoconferência) não conseguiu ainda suplantar o gold-

standard para tratamento de AVC (transferência imediata de pacientes elegíveis para terapia 

i.v. rtPA em meio hospitalar com centro de hemodinâmica). Provou porém ser útil para 

orientar médicos em hospitais não especializados (factor independente de bom prognóstico) e 

como forma de triagem de pacientes (por exemplo pacientes já não elegíveis para trombólise 

 

Figura 6 – Neurologista experiente em 

ecografia a realizar um estudo de ecografia 

transcraniana dentro do helicóptero. Ecógrafo 

portátil no seu colo. 

 

Figura 5 – Ecografia transcraniana codificada 

com cor. A parte superior da imagem 

apresenta a Artéria Cerebral Média (ACM) 

direita (a vermelho). A parte inferior da 

imagem apresenta a medida espectral de fluxo 

na artéria. 
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farmacológica – e.g. oclusão da ACM 4,5 horas depois do início dos sintomas – podem ser 

rapidamente conduzidos para terapia endovascular 
[10]

). 

Outros recursos de Telemedicina para EM 

Sistema Baseado em PDA: um sistema flexível de telecomunicação foi desenvolvido para 

aplicações de Telemedicina em tempo real. O sistema inclui: um PDA, uma câmara em 

miniatura e um headset que consegue simultaneamente transmitir imagens a cores, sinais 

áudio e sinais vitais de veículo móvel ou um local remoto, para uma estação fixa (figura 7). 

Este sistema necessita de recurso a rede wireless, com a vantagem de aceder a locais isolados 

com grande flexibilidade, economia de espaço e excelente relação custo/eficiência
 [4]

.  

 

 

 

 

 

Redes Wireless : recentemente uma nova tecnologia de rede wireless chamada Wireless Mesh 

Network (WMN) foi desenvolvida de forma a suplantar as limitações das Wireless Networks 

(WLAN). Este novo formato combina características tanto de uma WLAN como de redes ad 

hoc, criando assim uma rede wireless inteligente, de banda larga e de grande escala. 

Associadas ao baixo custo, tais características tornam este tipo de rede útil para uso em 

Telemedicina de Emergência. O ER-Link Tucson, anteriormente referido, é um exemplo dessa 

aplicação
[7]

, sendo esta rede o suporte necessário á troca de informação entre as ambulâncias 

ou o local do incidente, e os centros hospitalares.  

Robótica: Em S. Diego desenvolveram-se dispositivos robóticos capazes de trânsito 

autónomo entre uma unidade médica e um ponto de resgate tal como regresso à base, 

recorrendo a tecnologia de GPS para orientação. Este dispositivo consegue rastrear áreas 

possivelmente contaminadas, evitando exposição humana a situações de risco. Espera-se que 

no futuro se consiga adaptar esta tecnologia para monitorização com vídeo e transporte de 

doentes emergentes
[6]

. 

 

Figura 7 – componentes de um dos sistemas baseados em PDA. 
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Conclusões e trabalhos subsequentes 

 A formação de qualquer profissional de saúde em SBV e SAV é inquestionavelmente 

valiosa, tornando o indivíduo apto a responder com maior eficiência a situações de 

emergência e a desempenhar com sucesso um importante papel cívico. Os cuidados pré-

hospitalares em Portugal foram progressivamente adquirindo uma organização mais 

complexa, culminando hoje com uma rede integrada de serviços com meios próprios e 

capacidade de actuação em variadíssimas situações de emergência: o INEM. As tecnologias 

associadas aos cuidados de EM pré-hospitalar têm sido também alvo de intensa evolução na 

última década, particularmente na área da Telemedicina. Desta modalidade de serviços advêm 

grandes vantagens como a melhoraria dos cuidados em áreas geográficas mais isoladas e o 

aumento da especificidade e sucesso da abordagem em situações em que não estejam 

presentes especialistas. Apesar das restrições associadas a disponibilidade orçamental, alguns 

dos novos equipamentos e técnicas de Telemedicina podem ser adaptados aos meios do 

INEM já existentes. Esta mudança poderá ocorrer sem excessiva sobrecarga para a instituição, 

tornando ainda mais eficiente a sua acção nos cuidados prestados.  
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 Local/Hora Identificação Antecedentes/Motivo Estado da Vítima Actuação Desfecho Participação 

11/11/09 – VMER Gaia 
Caso nº1 Gaia, estrada 

12:00 

Sexo feminino 

45 anos 

Acidente de viação com 

capotamento de viatura; 

vítima sozinha no 

automóvel. 

Sangramento por 

pequena lesão corto-

contusa na região 

frontal direita; dor na 

região lombar, 

exacerbada pelo 

movimento. 

A vítima foi extraída pelo 

grupo de bombeiros 

presente no local e 

estabilizada no plano duro 

pela equipa do INEM. 

Foram criados acessos 

venosos, e efectuada 

monitorização dos 

parâmetros vitais. 

A vítima foi 

conduzida com 

acompanhamento 

médico para o 

Hospital Geral de 

Santo António 

(HGSA). 

Auxilio na estabilização 

da coluna cervical com 

colar cervical; transporte 

da vítima no plano duro; 

participação na 

monitorização. 

12/11/09 – Ambulância SBV Porto 1 

Caso nº1 Centro 

Comercial 

Via Catarina 

14:45 

Sexo 

feminino, 21 

anos de idade 

A doente sofreu uma pré-

síncope; náuseas, vómitos e 

hematemeses nas semanas 

anteriores. 

A vítima apresentava-

se pálida e sem força 

no momento em que a 

equipa do INEM 

chegou ao local 

A doente foi conduzida 

para o interior da 

ambulância onde se sentou 

de forma a se equilibrar. 

Foram avaliados a pressão 

arterial, pulso, frequência 

respiratória e glicemia 

capilar 

A doente foi 

conduzida ao 

HGSA sem 

acompanhamento 

médico. 

Medição da glicemia 

capilar e da pressão 

arterial. 

Caso nº2 Bairro de S. 

João, 

habitação 

15:20 

Sexo 

masculino, 7 

anos de idade 

Descrição da situação pela 

mãe consistente com o 

diagnóstico de uma crise 

tónico-clónica generalizada. 

O doente apresentava-

se em decúbito dorsal, 

pálido, confuso, 

desorientado no tempo 

e no espaço. Sinais 

vitais normais, sem 

lesões detectáveis. 

O doente foi colocado na 

posição sentado. Foi 

avaliado o estado de 

consciência, e os 

parâmetros vitais, para 

além da glicemia. Foram 

pesquisadas lesões 

externas relacionadas com 

a crise convulsiva. Foi 

colocada máscara com 

oxigenoterapia. 

O doente foi 

conduzido para o 

HGSA sem 

acompanhamento 

médico. 

Avaliação do pulso 

arterial periférico e da 

glicemia.  Auxílio no 

transporte do doente. 

Transporte de material. 

Caso nº3 Rua de 

Ceuta, 

escritório 

Sexo 

masculino, 36 

anos de idade 

Síncope com queda sobre 

material de construção. 

Ferida corto-contusa na 

O doente foi 

encontrado 

inconsciente, em 

Foram medidos os 

parâmetros vitais e a 

glicemia capilar do doente. 

O doente foi 

conduzido para o 

HGSA sem 

Medição da glicemia 

capilar. Auxílio no 

transporto do doente. 

Apêndice 2 
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18:30 região frontal direita. decúbito dorsal com  

uma ferida corto-

contusa na região 

frontal direita. Após 

recuperar a consciência 

apresentava-se 

ligeiramente confuso. 

Foi detectado um nível 

de glicemia capilar de 

60 mg/dl. 

Foi colocado em 

oxigenoterapia e foi 

administrada uma ampola 

de glicose após detecção 

da hipoglicemia. 

acompanhamento 

médico. 

Transporte de material. 

Caso nº4 Bairro no 

centro do 

Porto, 

habitação 

19:15 

 

Sexo 

feminino, 72 

anos de idade 

Dispneia associada a dor 

torácica e dor abdominal 

difusa. 

A doente encontrava-se 

deitada na cama, com 

diminuição dos 

movimentos 

respiratórios associada 

a dor torácica. 

Detectou-se rigidez 

abdominal 

correspondente a fezes 

em todo o cólon. 

Obstipada há 7 dias. 

Foi feita a avaliação dos 

parâmetros vitais e da 

história da doente. 

A doente foi 

conduzida para o 

HGSA sem 

acompanhamento 

médico. 

Medição da pressão 

arterial. Auxílio no 

transporte da doente até 

à ambulância. 

Transporte de material. 

13/11/09 – VMER Braga 

Caso nº1 Maximinos, 

Estrada 

9:30 horas 

Sexo 

masculino, 48 

anos de idade 

O doente estava a trabalhar 

na repavimentação de uma 

estrada quando uma das 

pedras é projectada, 

provocando um TCE na 

região fronto-temporal 

esquerda, com perda de 

consciência. 

Quando a equipa do 

INEM chegou ao local 

o indivíduo 

apresentava uma ferida 

corto-contusa na região 

fronto-temporal 

esquerda, com 

afundamento e 

sangramento 

abundante. 

Inicialmente 

apresentava ECG de 13 

Após certificação de que a 

hemorragia estava 

estancada, foram criados 

acessos venosos e 

efectuada monitorização 

dos parâmetros vitais. 

Quando ocorreu 

deterioração do estado de 

consciência (com ECG 

final de 11) foi feita EOT. 

O doente foi 

conduzido para o 

serviço de 

urgência do 

Hospital de S. 

Marcos. 

Medição da Pressão 

arterial; manipulação do 

insuflador manual após 

EOT; transporte de 

material. 
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(desorientado com 

linguagem 

indistinta/afasia). Já na 

ambulância, a caminho 

do hospital há 

deterioração do estado 

de consciência com 

ECG de 11. 

Caso nº2 Vila Verde, 

habitação, 

11:00 horas 

Sexo 

masculino,76 

anos de idade. 

Idoso encontrado na cama 

frio, sem resposta a 

estímulos verbais ou 

dolorosos. Aparente PCR. 

Saída abortada durante 

a viagem para o local; a 

VMER foi desviada 

para o caso nº3. 

Saída abortada. Saída abortada. Saída abortada. 

Caso nº3 Freguesia de 

Real, 

habitação 

11:30 horas 

Sexo 

feminino, 50 

anos de idade 

Doente no leito há uma 

semana devido a depressão 

grave, segundo a família. A 

participação do INEM foi 

solicitada porque a doente 

permanecia inconsciente, 

sem resposta a estímulos 

verbais, mecânicos ou 

dolorosos. 

Doente no leito, com 

pulso normal e com 

respiração espontânea 

normal. Após avaliação 

concluiu-se estar-se 

perante uma crise 

conversiva. 

Foram medidos os 

parâmetros vitais, que 

estavam normais. Foi 

avaliada a situação e após 

recuperação da consciência 

a doente foi transportada 

para a ambulância. 

A doente foi 

conduzida para o 

Hospital de S. 

Marcos. 

Transporte de material; 

auxílio na condução da 

doente para a 

ambulância. 

Caso nº4 Freguesia da 

Sé. 

habitação 

12:30 horas 

Sexo 

feminino, 10 

anos de idade 

Aparente obstrução da via 

aérea superior. 

Saída abortada. Saída abortada. Saída Abortada. Saída abortada. 

16/11/09 – VMER Braga 

Caso nº1 Freguesia de 

Semelhe, 

habitação 

10:45 horas 

Sexo 

masculino, 68 

anos de idade 

Dor pré-cordial “em facada”, 

desde há 25 minutos, com 

sintomas neurovegetativos. 

Quando a equipa do 

INEM chegou ao local 

o doente apresentava-

se taquipneico, 

taquicárdico, 

francamente ansioso, 

sudorético, e com uma 

dor pré-cordial intensa 

Foram avaliados os 

parâmetros vitais e foi 

efectuado um ECG de 12 

derivações que detectou 

um supra-desnivelamento 

do segmento ST em DII e 

aVF. 

O doente foi 

conduzido para o 

hospital de S. 

Marcos, tendo 

decorrido 50 

minutos desde o 

início dos 

sintomas e a 

Avaliação do pulso, 

frequência respiratória e 

realização do ECG. 

Transporte de Material. 
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com irradiação para o 

ombro esquerdo. 

Diagnósticos possíveis 

de Angina Instável ou 

Enfarte Agudo do 

Miocárdio. 

chegada ao 

hospital. 

Caso nº2 Freguesia de 

S. Vicente, 

estrada 

13:00 horas 

Sexo 

masculino 72 

anos 

Queda com perda de 

consciência durante mais de 

20 minutos. 

Saída abortada, tendo o 

doente sido conduzido 

pelos bombeiros para o 

hospital. 

Saída abortada. Saída abortada. Saída abortada. 

17/11/09 – VMER – Santo António 

Caso nº1 Imediações 

da Avenida 

da Boavista, 

tipografia, 

15:00 

Sexo 

masculino, 29 

anos de idade. 

Queda de cerca de 5 metros 

de altura a partir do telhado 

do edifício. 

O doente apresentava-

se consciente, 

colaborante, orientado 

no tempo e no espaço, 

em decúbito dorsal, 

imóvel, com dor 

intensa na região 

lombar, sem 

sangramentos visíveis. 

O doente foi avaliado na 

totalidade para detecção de 

lesões. Após remoção do 

entulho presente sob o 

doente, este foi 

estabilizado num plano 

duro segundo o protocolo 

para abordagem de doentes 

traumatizados, e 

conduzido para a 

ambulância. Foi criado um 

acesso venoso. 

O doente foi 

conduzido para o 

HGSA com 

acompanhamento 

médico. 

Estabilização do doente 

com colar cervical e 

transporte até à 

ambulância. Transporte 

de material. 

Caso nº2 Centro do 

Porto, 

ambulância  

18:00 

Sexo 

masculino, 79 

anos de idade 

Dispneia grave; doente com 

DPOC grave  sob 

oxigenoterapia e terapia 

farmacológica, efectuadas 

em casa. 

O doente encontrava-se 

já na ambulância dos 

bombeiros, 

francamente dispneico, 

com frequência 

respiratória de 32 cpm. 

Os restantes 

parâmetros vitais 

estavam normais. 

 

 

Foi efectuada 

oxigenoterapia e terapia 

com corticóides e 

broncodilatadores. 

O doente foi 

conduzido para o 

HGSA com 

acompanhamento 

médico. 

Medição da pressão 

arterial. 

Transporte de material. 
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18/11/09 – Ambulância SBV Porto 1 

Caso nº1 Estação de 

S. Bento, rua 

9:00 

Sexo 

masculino, 52 

anos de idade, 

russo. 

Doente agredido junto à 

estação de S. Bento, com dor 

no ombro direito. 

O doente apresentava 

dor intensa ao toque e à 

mobilização no ombro 

direito (aparente 

luxação da articulação 

gleno-umeral). Sem 

outras lesões visíveis. 

Foram avaliadas as lesões 

do indivíduo. Foram 

avaliados os sinais vitais 

que se apresentavam 

normais. 

O doente foi 

transportado para 

o HGSA sem 

acompanhamento 

médico. 

Auxílio no transporte do 

doente. Medição dos 

sinais vitais. 

Caso nº2 Rua Santa 

Catarina, 

farmácia 

10:00 horas 

Sexo 

masculino, 70 

anos de idade 

Dispneia súbita e dor pré-

cordial após o pequeno-

almoço. 

A equipa do INEM da 

VMER do Santo 

António assistiu à 

chamada. O doente 

apresentava-se 

angustiado e 

taquipneico, com 

desconforto pré-cordial 

sem irradiação, sem 

sudorese, náuseas ou 

palpitações. 

Fez-se assistência à 

VMER do Santo António. 

Foram avaliados os sinais 

vitais, e foi efectuado um 

ECG de 12 derivações. 

Transporte para o 

HGSA com 

acompanhamento 

médico. 

Auxílio no transporte do 

doente; transporte de 

material. 

Caso nº3 Bairro no 

centro do 

Porto, 

habitação 

12:30 

Sexo 

masculino 80 

anos de idade 

Síncope após o almoço em 

doente hipertenso 

(hipertensão medicada e 

controlada). 

Quando a equipa do 

INEM chegou ao local 

o indivíduo havia já 

recuperado a 

consciência, 

encontrando-se na 

posição sentado. Estava 

ligeiramente hipotenso, 

porém todos os 

restantes parâmetros 

vitais e a glicemia 

capilar estavam 

normais. 

Foram avaliados os sinais 

vitais e a glicemia capilar. 

Após permanecer no local 

cerca de 20 minutos 

decidiu-se que o doente 

havia recuperado e que não 

havia necessidade de 

transporte para o Hospital. 

O doente e a 

esposa foram 

instruídos a activar 

o 112 caso algum 

evento de relevo 

(como uma nova 

síncope) ocorresse. 

Medição da pressão 

arterial e da glicemia 

capilar. 
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Carga horária  

Sessões teóricas    11 horas 

Sessões teórico-práticas  13 horas 

Avaliação    3 horas 

Visitas de Estudo   9 horas 

Estágios    60 horas 

TOTAL    96 horas 

 

Conteúdos 

 

Sessões teóricas e teórico-práticas 

- Emergências Médicas 

 Principais Emergências Médicas 

 Emergências Respiratórias 

 Emergências Cardiovasculares 

 Emergências Neurológicas 

 Outras Emergências 

- Reanimação 

 Suporte Básico de Vida 

 Suporte Avançado de Vida 

 Abordagem Da Via aérea 

 Desfibrilhação e Pace externo 

 Fármacos e vias de administração 

 Disritmias peri-paragem e ritmos de PCR 

 Algoritmo Universal de Suporte Avançado de Vida 
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- Trauma 

 Abordagem da Vítima Traumatizada 

 TCE, TVM, Traumatismos do Tórax, abdómen, bacia e extremidades 

 Técnicas de Trauma 

Visitas de Estudo 

- Delegação Regional do Porto do INEM 

CODU 

Ambulância 

Moto 

VMER 

- Base do Helicóptero 2 

 

Estágios 

- Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) – 12 horas 

- Ambulância de Emergência (SBV e/ou SIV) – 16 horas 

- Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) – 32 horas 

 


