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RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM EMERGÊNCIA MÉDICA 

 

RESUMO 

 

A unidade curricular opcional de Emergência Médica proporciona aos alunos do 6º ano do 

Mestrado Integrado em Medicina uma oportunidade única para adquirir conhecimentos e 

competências numa área que considero essencial à sua formação. 

O estágio de 96 horas decorreu durante duas semanas nos diversos serviços do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM). As sessões teóricas e teórico-práticas na Delegação 

Regional do Porto forneceram formação nas principais áreas de emergência médica, técnicas 

de reanimação e abordagem à vítima traumatizada com posterior avaliação teórica e prática. 

Os estágios práticos decorreram no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, Viaturas 

Médicas de Emergência e Reanimação e ambulâncias.  

 

O conhecimento do uso em fase experimental do ecógrafo portátil no Helicóptero 2 do INEM 

e a vivência de situações de emergência e trauma, despertaram em mim o interesse por este 

meio auxiliar de diagnóstico em contexto de emergência pré-hospitalar.  

Como tal realizei uma pesquisa sobre as possíveis indicações desta nova tecnologia, o treino e 

as dificuldades técnicas inerentes ao seu uso, e através de um inquérito sondei a opinião de 22 

médicos do INEM sobre a mesma.  

A ecografia pré-hospitalar apresenta-se como promissora em diversas situações clínicas de 

emergência com que os médicos do INEM são diariamente confrontados, e os resultados do 

inquérito apontam para o interesse geral dos médicos inquiridos na formação nesta área e 

abertura para a aplicação desta técnica no terreno.  

Os resultados da utilização do ecógrafo portátil a título experimental no Helicóptero serão 

decisivos para avaliar a sua aplicabilidade prática pelo INEM. 
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MEDICAL EMERGENCY INTERNSHIP REPORT 

 

ABSTRACT 

 

The optional medical emergency course gives the students of the 6th year of the Integrated 

Masters Degree in Medicine a unique opportunity to acquire knowledge and skills in an area 

which I consider an essential part of their qualification.  

The 96 hour internship took place during two weeks in the Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM). The lectures and practical training in the Delegação Regional do Porto 

covered the main areas of medical emergencies, reanimation techniques and the correct 

approach to trauma victims and were followed by formal evaluation. The field training took 

place in the Centro de Orientação de Doentes Urgentes (emergency dispatch centre), Viaturas 

Médicas de Emergência (medical emergency vehicles) and ambulances. 

Knowing about the experimental use of the portable ultrasound device in an INEM helicopter 

and my experience of emergency and trauma situations aroused my interest in this 

complementary diagnostic tool in the context of pre-hospital emergency. 

Thus, I carried out some research about the potential application of this new technology, the 

training and difficulties involved in its use and carried out an opinion survey of 22 INEM 

doctors about this equipment. 

The use of ultrasound in the pre-hospital setting appears to be promising in several emergency 

situations INEM doctors face on a daily basis. The survey results show that the doctors 

surveyed are generally interested in being trained in this technique and are favourable to its 

application in the field.  

The results of the experimental use of the portable ultrasound device in the INEM helicopter 

will be crucial to assess the appropriateness of its use by the INEM.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A - ESTÁGIO EM EMERGÊNCIA MÉDICA 

O estágio em Emergência Médica está integrado no plano curricular do 6º ano do Mestrado 

Integrado em Medicina como unidade curricular opcional.  

Este estágio representa uma boa oportunidade para adquirir conhecimentos numa área que, 

embora pouco enfatizada no percurso académico dos estudantes de Medicina, tem uma 

importância indiscutível no bom funcionamento do Sistema Nacional de Saúde. O estágio 

permite a formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV), 

conhecimentos que devem constituir competências base dos profissionais de saúde. 

O estágio em Emergência Médica decorreu de 23 de Novembro a 4 de Dezembro de 2009. 

Este comportou sessões teóricas, teórico-práticas e avaliação que tiveram lugar na Delegação 

Regional do Porto do INEM, uma visita de estudo ao serviço de helicóptero de emergência 

médica baseado no Hospital Pedro Hispano e estágios práticos que decorreram no Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes (CODU), nas Viaturas Medicas de Emergência e 

Reanimação (VMER) dos Hospitais de São João e de Santa Maria da Feira e nas ambulâncias 

da Delegação Regional do Porto.  

 

B - OBJECTIVOS DO ESTÁGIO EM EMERGÊNCIA MÉDICA 

• Conhecer a vivência dos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), fazendo parte integrante das equipas. 

• Adquirir e consolidar conhecimentos das principais emergências médicas.  

• Adquirir competências na área da reanimação e na abordagem ao doente traumatizado. 

• Conhecer os protocolos e neles enquadrar os procedimentos adoptados. 

• Explorar a utilidade do ecógrafo portátil como meio auxiliar de diagnóstico no pré-

hospitalar. 
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II. ENQUADRAMENTO: SERVIÇOS E MEIOS DO INEM 

O INEM é o organismo responsável pela coordenação do Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM) em Portugal continental, garantindo aos sinistrados ou vítimas de 

doença súbita a pronta prestação de cuidados de saúde.1  

O número 112 faz a ligação a todos os serviços de emergência (polícia, bombeiros, 

INEM). Se o motivo da chamada se enquadra na área da saúde esta é encaminhada para o 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes onde o atendimento da chamada é realizado por 

um técnico de operações de telecomunicações emergentes (TOTE), que actua sob a 

responsabilidade de um médico.  

Através de um questionário protocolar o TOTE decide que meios serão enviados ao 

local, e assegura o acompanhamento das equipas no terreno. Os meios do INEM são os 

seguintes: 

• Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação  

As VMER permitem o transporte rápido de um médico e um enfermeiro ao local e estão 

apetrechadas com equipamento para suporte avançado de vida. 

• Ambulâncias 

As ambulâncias do INEM são de dois tipos: ambulâncias de suporte imediato de vida (as 

SIV), que têm como tripulação um enfermeiro e um técnico de ambulância de emergência 

(TAE), e as ambulâncias de suporte básico de vida (as SBV) cuja tripulação são dois TAE. É 

nas ambulâncias que é feito o transporte dos doentes.  

• Motociclos de Emergência 

Os motociclos de emergência permitem a chegada rápida ao local de um TAE, que pode 

efectuar manobras de SBV. 
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• Helicópteros 

O INEM possui helicópteros no Hospital Pedro Hispano e no aeródromo de Salemas (Loures). 

Recentemente entraram em funcionamento três novos helicópteros para a zona norte do país 

com base em Macedo de Cavaleiros. Este meio do INEM pode realizar o transporte primário 

dos doentes, isto é, entre o local da ocorrência e o hospital, ou o transporte secundário, ou 

inter-hospitalar. Os helicópteros são tripulados por dois pilotos, um médico e um enfermeiro e 

estão equipados para a realização de suporte avançado de vida.2  
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III. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ESTÁGIO EM EMERGÊNCIA MÉDICA 

 

 

A - SESSÕES TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS 

 

As sessões decorreram previamente aos estágios práticos como preparação para os mesmos. 

Perfizeram um total de 24 horas, com 11 atribuídas às sessões teóricas e 13 às teórico-

práticas.  

As exposições teóricas abordaram as principais emergências médicas, nomeadamente 

emergências respiratórias, cardiovasculares e neurológicas; as técnicas de reanimação, 

designadamente, suporte básico de vida e suporte avançado de vida e a abordagem à vítima 

traumatizada. 

 

Nas sessões teórico-práticas foram executados os algoritmos e as técnicas expostas 

previamente e adequadas às situações de emergência simuladas em modelos, com o 

acompanhamento de um médico formador. Foi realizado SBV e posteriormente SAV com a 

abordagem da via aérea, a administração de fármacos, a execução das técnicas de 

desfibrilhação e pace-maker externo com o reconhecimento de disritmias periparagem e 

ritmos de paragem cardiorrespiratória. Foram também postas em prática técnicas de trauma 

para imobilização em contexto de traumatismo crânioencefálico, vertebromedular, da bacia e 

das extremidades. 

 

  

B - VISITAS DE ESTUDO 

 

As visitas de estudo permitiram a apresentação e familiarização com os diferentes serviços e 

meios do INEM.  

 

Realizou-se uma visita de estudo às instalações do CODU com uma explicação da 

organização interna do serviço. Ainda na Delegação Regional do Porto foram demonstrados a 

ambulância, o motociclo e a VMER e todo o equipamento que cada um deles possui.  
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Foi atribuída uma manhã à visita do Heli 2 do INEM, baseado no Hospital Pedro Hispano, 

com acompanhamento de uma médica e de um piloto. Foi apresentado todo o equipamento 

com base nas check-lists e feita uma abordagem interactiva sobre este meio de transporte 

aéreo com relatos de experiências e casos clínicos.  

 

 

C - ESTÁGIOS PRÁTICOS  

 

Os estágios práticos nos meios do INEM foram de cariz observacional com acompanhamento 

e supervisão dos elementos de serviço. Tiveram a duração total de 60 horas, repartidas entre 

CODU, Ambulância e VMER. 

 

Nas 2 sessões de CODU, com a duração total de 12 horas, a interacção com os operadores 

permitiu obter a real percepção da sequência de activação dos meios INEM e 

acompanhamento das ocorrências no local, bem como da lógica organizativa de todo o 

sistema.  

 

O estágio de ambulância com 16 horas e o estágio de VMER com 24 horas totais constituíram 

a parte fulcral do estágio pois permitiram integrar todos os conhecimentos e ver colocá-los em 

prática em situações concretas no terreno.  

Os médicos, enfermeiros e TAE forneceram sempre explicações e proporcionaram 

oportunidades de aprendizagem. 

 

 

D - AVALIAÇÃO  

 

O estágio compreendeu dois momentos de avaliação, um exame do tipo teste de escolha 

múltipla, para avaliar os conhecimentos teóricos, e um exame prático, em que colocados 

perante diferentes situações de emergência médica os formandos aplicaram as competências 

adquiridas.  
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IV.TRABALHO INDIVIDUAL REALIZADO NO ÂMBITO DO ESTÁGIO EM 

EMERGÊNCIA MÉDICA 

 

 

O ECÓGRAFO PORTÁTIL EM CONTEXTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

 

A - INTRODUÇÃO 

O ecógrafo portátil tem vindo a ser utilizado com sucesso na emergência médica em ambiente 

hospitalar, nomeadamente na Sala de Emergência, onde médicos não-radiologistas podem 

obter informação decisiva, imediata e a qualquer hora, através da ecografia FAST (focused 

abdominal sonography for trauma). Os desenvolvimentos técnicos, comercialização e maior 

facilidade de manuseamento permitem que se equacione a sua utilização em situação pré-

hospitalar.  

Em Portugal foi recentemente colocado em fase de experimentação o ecógrafo portátil no pré-

hospitalar. De Maio a Dezembro de 2009 foi utilizado no Serviço de Helicópteros de 

Emergência Médica (SHEM) do INEM, estando actualmente os resultados a ser analisados 

com o objectivo de avaliar a sua utilidade neste meio aéreo.  

O objectivo deste trabalho é explorar a aplicabilidade deste equipamento em ambiente pré-

hospitalar, as suas possíveis indicações, as dificuldades técnicas e treino necessário para o seu 

manuseamento. Como instrumento de trabalho foi aplicado um inquérito de opinião a 22 

médicos do INEM (em apêndice). 
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B - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

A viabilidade da utilização do ecógrafo portátil no contexto pré-hospitalar pressupõe que o 

equipamento obedeça a determinadas características.  

É essencial que o dispositivo tenha uma boa ergonomia para transporte manual, isto é, que o 

seu peso seja aceitável e que constitua um embaraço mínimo. Além disso, dadas as condições 

do terreno, o aparelho deve apresentar robustez e resistência ao impacto, vibração, sujidade e 

humidade bem como capacidade energética suficiente para não colocar restrições à sua 

autonomia. 

Em relação à sua funcionalidade diagnóstica o ecógrafo deve ser dotado de rapidez e 

facilidade operacional e possuir memória de armazenamento adequada para a posterior 

visualização e documentação do exame.3 

 

C - LIMITAÇÕES  DA TÉCNICA  

No contexto pré-hospitalar, as condições ambientais condicionam a eficácia da ecografia. O 

mau acesso à vítima, a posição do médico em relação a esta, o espaço limitado nos meios de 

transporte e a luminosidade excessiva ou insuficiente podem diminuir a qualidade e rapidez 

do exame.4 

A utilização do ecógrafo portátil tem ainda a ela inerentes as dificuldades do ultrassom 

convencional. No caso de doentes obesos, na presença de enfisema subcutâneo ou no caso de 

ascite, o exame ultrassonográfico perde acuidade. Adicionalmente, a técnica possui uma 

menor sensibilidade para detecção de lesões retroperitoneais e de vísceras ocas.  

 

D - FORMAÇÃO 

O tipo de formação e tempo de treino necessários para praticar a ecografia constituem uma 

questão controversa. Os estudos efectuados mostram grandes discrepâncias em termos de 

horas de formação e número de exames realizados por cada formando. 
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Contudo, mesmo com períodos relativamente curtos de formação têm sido atingidos bons 

resultados, como ilustram os seguintes exemplos. 

Lapostolle et al. treinaram 222 médicos emergencistas para o uso do ecógrafo pré-hospitalar. 

Os formandos obtiveram uma sensibilidade de 92% e uma de especificidade 98% com 

formação teórica de 8 horas complementada com a realização de 25 ecografias para cada 

indicação.5 

Nos Estados Unidos da América decorreu um estudo que avaliou a formação de paramédicos 

para ecografia. Os técnicos foram submetidos a 6 horas de formação em FAST e avaliação da 

aorta abdominal, com aulas teóricas e práticas e 3 meses de experiência. Todos os 

paramédicos obtiveram aprovação no exame prático.6 

Não foi ainda realizado um estudo que correlacione o tempo de treino com a qualidade das 

ecografias realizadas.7 

 

E – INDICAÇÕES 

Paragem Cardiorespiratória (PCR) 

As duas indicações primárias para a ecografia cardíaca em contexto pré-hospitalar são o 

tamponamento pericárdico e a dissociação electromecânica (DEM).  

O ultrasom permite a distinção entre a verdadeira DEM e a DEM clínica. A verdadeira DEM 

consiste em impulsos eléctricos ventriculares organizados na ausência de contractilidade do 

miocárdio. Esta situação tem um prognóstico semelhante à assistolia e justifica suspender 

manobras de SAV. Na DEM clínica há ausência de pulso mas a contracção do miocárdio é 

visível na ecografia e está associada a causas potencialmente tratáveis.  

A ecografia pode também contribuir para a precoce identificação de fibrilhação ventricular 

fina numa aparente assistolia. 
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O Emergency Ultrasound Imaging Compendium recomenda que a decisão de terminar 

tentativas de reanimação deve ser tomada com base em critérios clínicos em conjunto com os 

achados ecográficos.8 

 

Trauma Torácico  

O tamponamento pericárdico é uma causa de morte evitável em vítimas de trauma, contudo é 

de difícil de diagnóstico ao exame clínico. Através de um screening ultrasonográfico rápido o 

tamponamento pericárdico pode ser detectado precocemente com elevada fiabilidade e a 

pericardiocentese realizada atempadamente com maior segurança para o doente e em menos 

tentativas.  

O pneumotórax ocorre em aproximadamente um quinto das vítimas de trauma grave e 

constitui uma contra-indicação ao transporte do doente em helicóptero pois a diminuição da 

pressão atmosférica causa a expansão do mesmo.  

O ecógrafo pode detectar pneumotórax com maior sensibilidade e precisão que o raio X em 

supinação ao demonstrar ausência de deslizamento da pleura parietal sobre a visceral e a 

ausência de comet tail artifacts.
9 

Este dispositivo pode ter utilidade quando esta emergência se dá no helicóptero onde a 

auscultação é impossibilitada pelo ruído e vibração, e auxiliar na realização da toracocentese. 

 

FAST (focused abdominal sonography for trauma) 

Após trauma grave as lesões abdominais e pélvicas são causas major de morte. No caso de 

hemorragia a sobrevivência é determinada pela rapidez de diagnóstico e do acesso à 

laparotomia urgente, pois a probabilidade de morte aumenta 1% a cada 3 minutos. 

Um estudo alemão demonstrou que o exame físico tem uma acuidade de apenas 57% para 

hemoperitoneu. Mesmo vítimas com sinais vitais aparentemente estáveis podem apresentar 

hemoperitoneu significativo. 



 

15 

 

O FAST realizado no local da ocorrência, na ambulância ou no helicóptero, demorou em 

média 2,4 minutos e obteve uma sensibilidade de 93%, uma especificidade de 99% e uma 

acuidade de 99%. 

Este artigo salienta que em 21% dos casos os procedimentos do pré-hospitalar foram 

modificados pelo resultado do FAST. No caso da hemorragia intra-abdominal, todos os 

cuidados no local que não SAV foram omitidos sendo a prioridade a rápida mobilização do 

doente para o bloco operatório. O contacto prévio com os hospitais receptores transmitindo o 

resultado do exame ecográfico alterou a escolha do hospital em 25% dos casos.10 

 

Multivítimas e Cenários de Catástrofe  

Um cenário de catástrofe é aquele em que o número de vítimas excede a capacidade de 

resposta em tempo útil dos cuidados de saúde. 

Há experiências com ecografia e ecoDoppler precoces que demonstram a capacidade de 

agilizar a gestão dos doentes em contexto multivítimas como no terramoto da Arménia 1988 e 

da Turquia em 1999.  

Em contexto pré-hospitalar uma boa opção poderá ser a transmissão de imagens do terreno 

para o hospital. Estudos demonstram que a transmissão via wireless e satélite reproduzem a 

imagem sem perda de qualidade.11 Sendo assim, a triagem poder-se-á iniciar ainda no terreno, 

com o transporte das vítimas para o local mais indicado e onde os médicos já estarão munidos 

com os resultados da ecografia. 

 

Via Aérea 

O mau posicionamento do tubo endotraqueal é duas vezes mais frequente em contexto pré-

hospitalar do que em situações de não emergência, constituindo uma causa importante de 

morte. 



 

16 

 

O exame físico é pouco eficaz na detecção deste problema. Em 60% dos casos de entubação 

do brônquio principal direito os sons respiratórios podem ser auscultados bilateralmente e em 

70% observam-se movimentos simétricos do tórax. 

A visualização ecográfica do movimento de deslizamento da pleura e dos comet tail artifacts 

no pulmão esquerdo exclui as duas situações mais comuns de mau posicionamento do tubo 

endotraqueal, nomeadamente entubação do brônquio principal direito e entubação esofágica.6 

 

F - CONCLUSÃO 

Este trabalho constituiu para mim uma primeira abordagem ao tema do ecógrafo portátil no 

contexto pré-hospitalar. Esta nova tecnologia apresenta-se como promissora em diversas 

situações clínicas de emergência com que os médicos do INEM são diariamente confrontados. 

Embora aplicado a uma amostra pouco representativa, os resultados do inquérito apontam 

para o interesse geral dos médicos inquiridos na formação nesta área e abertura para a 

aplicação desta técnica no terreno. 

Os resultados da utilização do ecógrafo portátil a título experimental no Heli 2 serão decisivos 

para avaliar a aplicabilidade prática do ecógrafo pelo INEM. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A opção pela Unidade Curricular de Emergência Médica proporcionou-me a oportunidade de 

obter formação teórica e prática numa área que considero essencial e que está 

insuficientemente contemplada no currículo do Mestrado Integrado em Medicina. 

 

Este estágio permitiu adquirir e consolidar conhecimentos das principais emergências médicas 

e traumatológicas, Protocolos de Actuação e Algoritmos de SAV, bem como adquirir 

competências através da prática das técnicas life-saving em simulações e assistir à aplicação 

das mesmas em situações concretas no terreno.  

 

Nos estágios práticos em ambulância e VMER presenciei 7 casos de trauma (um acidente de 

viação, dois atropelamentos e três quedas) e 5 casos médicos (PCR, paragem respiratória, 

obstrução de via aérea em doente com paralisia cerebral, lipotíma e estado pós-ictal) tendo 

deste modo tido oportunidade de assistir à aplicação da maioria das técnicas aprendidas nas 

sessões teóricas e teórico-práticas (ver anexos). Foi particularmente relevante compreender a 

importância do trabalho em equipa e a responsabilidade inerente ao papel do médico como 

elemento de liderança da mesma. O contacto com os elementos do INEM e com os doentes no 

próprio local da ocorrência revelou-se estimulante e motivador.  

 

No âmbito do estágio desenvolvi uma pesquisa e um inquérito a médicos do INEM sobre a 

ecografia pré-hospitalar que me permitem concluir do interesse deste equipamento como meio 

auxiliar de diagnóstico em diversas situações de emergência, tais como na PCR, trauma 

torácico, trauma abdominal, entubação endotraqueal e em cenários multivítimas e de 

catástrofe. A maioria dos médicos do INEM inquiridos mostram interesse em obter formação 

para a utilização do ecógrafo portátil e consideram que esta nova tecnologia tem utilidade nos 

casos de trauma abdominal e trauma torácico, em particular no helicóptero. 
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INQUÉRITO DE OPINIÃO SOBRE O ECÓGRAFO PORTÁTIL 

 

Com o objectivo de sondar a opinião dos médicos do INEM sobre este novo aparelho, foi elaborado 

um conjunto de perguntas. Este inquérito foi aplicado a 22 médicos do INEM de Dezembro de 2009 a 

Fevereiro de 2010 nas VMER dos Hospitais de São João, Santo António, Gaia, Guimarães, Famalicão, 

Santa Maria da Feira e Delegação Regional do Norte.  

As respostas obtidas indicam que apenas 18% dos médicos inquiridos receberam formação para a 

utilização do ecógrafo portátil, contudo a maioria dos inquiridos (82%) considera que os médicos do 

INEM devem receber formação para o uso deste equipamento. Todos os médicos que receberam 

formação para a utilização do ecógrafo afirmam sentir-se confiantes para o utilizarem em contexto 

pré-hospitalar se este se encontrar disponível.  

Pretendeu-se indagar o grau de utilidade que os médicos do INEM atribuem à ecografia pré-hospitalar 

em seis situações clínicas específicas de emergência médica.  

Os gráficos 1 e 2 demonstram que tanto na VMER como no helicóptero a maioria dos inquiridos 

considera útil a ecografia pré-hospitalar em duas situações clínicas: trauma abdominal e trauma 

torácico. Nos contextos de paragem cardiorespiratória, acesso venoso e multivítimas a maioria dos 

inquiridos considera pouco útil a ecografia pré-hospitalar. Nenhum dos inquiridos considera útil a 

ecografia pré hospitalar para confirmação do correcto posicionamento do tubo endotraqueal.  

Quando inquiridos relativamente à inclusão do ecógrafo na VMER, 32% dos médicos responde que o 

ecógrafo deve ser integrado no equipamento da VMER, 23% responde talvez e 45% responde não. 

 Em relação ao helicóptero de emergência médica 68% dos médicos responde que este aparelho deve 

ser integrado no seu equipamento, 18% responde talvez e 14% responde não. Dos inquiridos 73% 

desconhecia a sua utilização a título experimental no helicóptero 2 do INEM. 

Poder-se-á concluir que se os médicos do INEM recebessem a formação necessária para utilização do 

ecógrafo portátil em situação pré-hospitalar e se este equipamento se encontrasse disponível nos meios 

INEM, com especial relevo para o helicóptero, os médicos utilizariam este meio auxiliar de 

diagnóstico predominantemente nos casos de trauma abdominal e trauma torácico. É de salientar que a 

maioria dos inquiridos considera que é importante para os médicos do INEM a formação nesta área. 
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ECÓGRAFO PORTÁTIL | INQUÉRITO DE OPINIÃO 

 

1. Já recebeu formação para a utilização do ecógrafo portátil? 

1.1. Se sim, sentir-se-ia confiante para o usar em contexto pré-hospitalar caso o aparelho se encontrasse 

disponível? 

 

2. Classifique a utilidade do ecógrafo pré-hospitalar nos seguintes contextos : 

( A. útil, B. às vezes, C. pouco útil) 

 Ambulância / VMER Helicóptero 

2.1. PCR   

2.2. Trauma abdominal   

2.3. Trauma torácico   

2.4. Multivítimas/ catástrofe   

2.5. Acesso venoso   

2.6. Confirmar entubação   

 

 

3. Responda sim, não ou talvez às seguintes questões: 

3.1. Concorda que os médicos da VMER devam receber formação para utilização do ecógrafo pré-

hospitalar? 

3.2. Concorda que este aparelho deva ser integrado no equipamento da VMER? 

3.3. Concorda que este aparelho deva ser integrado no equipamento do helicóptero? 

 

4. Há outro equipamento que considere de maior importância que esteja em falta no helicóptero, VMER 

ou ambulância? 

 

5. Tem conhecimento do uso do ecógrafo portátil em contexto pré-hospitalar actualmente em Portugal? 

 

6. Nome, especialidade, contacto e-mail. Local de recolha da informação. 

 

 

 

Obrigada pela colaboração 
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Gráfico 1. VMER 

 

 

 

 

Gráfico 2. Helicóptero 
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