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Resumo: 

A Emergência Médica internacional conta já com uma longa história, sendo que foi no 

contexto conflitos militares que surgiram os avanços mais relevantes nesta. Em Portugal 

Continental é o INEM a organização responsável pelo Sistema Integrado de Emergência 

Médica.  

O presente relatório descreve as diversas vivências e aprendizagem no estágio efectuado no 

âmbito da Unidade Curricular Opcional de Emergência Médica, do Mestrado Integrado de 

Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

A escolha de tal opcional prendeu-se não só com uma questão de interesse pessoal da 

autora por esta área, como também com a necessidade da integração dos conhecimentos 

teórico-práticos aí adquiridos no currículo de qualquer estudante de Medicina.  

O estágio decorreu no período compreendido entre 09/11/2009 e 20/11/2009, sendo 

constituído por formações teórico-práticas, visitas de estudo e estágios em meios do INEM. 

Ao longo do estágio foram presenciadas 21 activações, maioritariamente para situações de 

doença súbita.  

Esta unidade curricular demonstrou ser uma oportunidade valiosa, contribuindo para uma 

maior confiança perante situações de carácter de emergência.  

No final deste relatório é proposta uma reflexão acerca da utilidade do treino de simulação 

na área de Emergência Médica, um dos métodos de ensino usados neste estágio. As vantagens 

do treino de simulação são bastante aliciantes, nomeadamente na aquisição de aptidões 

técnicas e não-técnicas sem riscos para os pacientes. A desvantagem mais significativa é o seu 

custo. São necessários mais estudos para a verificação da superioridade deste método de 

ensino e avaliação relativamente a outros.  
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Abstract: 

International medical emergency has already a long history, most of its advances being due 

to military conflicts. In continental Portugal the organization responsible for the Integrated 

System of Medical Emergency is INEM. 

This report relates to the description of the training in the Medical Emergency Optional 

Curricular Unit, integrated in the Master Degree in Medicine in the Faculty of Medicine of the 

Oporto University. The choice of this optional held not only with the author’s personal 

interest in this area, but also with the need of integration of the theoretical-practical 

knowledge acquired there in the curriculum of any doctor.     

The training took place between 09/11/2009 and 20/11/2009, consisting of theoretical and 

practical training, study visits and internships in resources of the National Institute of Medical 

Emergency. During the training 21 activations occurred, mainly for sudden disease.  

This curricular unit turned out to be a valuable opportunity, contributing to a greater 

confidence in situations of emergency. 

At the end of this report a reflection is made about the utility of the simulation training in 

the field of Medical Emergency, a teaching method used during the described training. The 

advantages of simulation are very tempting to its use, namely the acquisition of both technical 

and non-technical skills, with no risks to the patients. The most meaningful disadvantage is its 

cost. More studies are necessary to verify if this teaching and assessment method is superior 

to others. 
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Lista de Siglas e Abreviaturas 
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Urgentes 
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CIAV – Centro de Informação Anti 
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DCI - Doença Coronária;  

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica  

DRP-INEM – Delegação Regional do 

Porto do INEM 

ECG - Electrocardiograma 

ECGlg - Escala de Coma de Glasgow 

EM – Emergência Médica 

EMPH – Emergência Médica Pré-

Hospitalar 

FC - Frequência Cardíaca 

FMUP – Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto 

FR - Frequência respiratória 

GEM – Gabinete de Emergência Médica 

GSA - Gasimetria Arterial 

HD - hemodinamicamente 

HPH – Hospital Pedro Hispano 

HSJ – Hospital São João 

HTA - Hipertensão Arterial; 

INEM – Instituto Nacional de 

Emergência Médica 

L/min - Litros por minuto 

mg/dL- miligramas por decilitro 

mL- mililitro  

O2- oxigénio; 

PCR – Paragem Cardio-Respiratória 

PSP – Polícia de Segurança Pública 

RS - Ritmo Sinusal 

SaO2 - Saturação arterial de oxigénio  

SAV – Suporte Avançado de Vida 

SBV – Suporte Básico de Vida 

SIV – Suporte Imediato de Vida 

SNA – Serviço Nacional de Ambulâncias 

SIEM - Sistema Integrado de Emergência 

Médica 

SHEM – Serviço de Helicópteros de 

Emergência Médica 

TA - Tensão Arterial 

Tax - Temperatura axilar  

TAE – Técnico de Ambulância de 

Emergência 

TCE - Traumatismo Crânio-Encefálico 

VMER – Viatura Médica de Emergência e 
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I - Introdução: 

Motivação para a escolha da opcional de Emergência Médica 

RAL1016 é o nome de código da cor dos veículos do Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM). Surgiu na sequência de vários estudos científicos, que demonstraram que o 

olho humano é particularmente sensível a este tom de amarelo, o que permite uma 

identificação mais rápida dos veículos de emergência. Porventura, terá sido também um 

atractivo para vários estudantes que escolheram a área de Emergência Médica (EM) como 

uma das unidades curriculares opcionais.  

Na sequência de um protocolo estabelecido entre a Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (FMUP) e o INEM os alunos do 6º ano desta faculdade passaram a ter 

a possibilidade de formação em EM.  

De acordo com um estudo efectuado (Santos, 2009) está área é ainda bastante descurada 

em alguns planos curriculares das Faculdades de Medicina nacionais, o que contrasta com a 

sua importância fundamental na formação base de um médico. A sociedade tem o direito de 

esperar que todos os médicos sejam capazes de lidar com situações agudas e que tenham um 

conhecimento básico de EM. 

Apesar de a FMUP proporcionar já no seu plano curricular base alguns conhecimentos 

teóricos e práticos acerca deste tema, nomeadamente no 5º ano em Anestesiologia e no 6º ano 

em Medicina, o contacto com a Emergência Médica Pré-Hospitalar (EMPH) no terreno é 

inexistente. Assim, a oportunidade de estágio no INEM é, sem dúvida, uma possibilidade 

valiosa, na medida em que permite aos discentes o contacto em termos práticos com um 

manancial de conhecimentos adquiridos de uma forma teórica, devendo, na opinião da autora, 

ser obrigatória na formação base de todos os médicos.  

 

Organização estrutural do relatório 

O presente relatório visa expor as actividades realizadas ao longo do estágio, com uma 

análise crítica sobre as mesmas. É feita também uma reflexão final acerca do uso de 

simuladores no ensino da EM.  
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II - Emergência Médica 

Breve resenha histórica: 

A EM evoluiu a partir da necessidade de transportar um paciente até alguém com a 

capacidade para lhe prestar os cuidados de que necessitava. Historicamente, estas iniciativas 

permaneceram limitadas a um nível local, tendo sido desenvolvidas de acordo com as 

necessidades das comunidades específicas. Sem surpresa, o contexto em que surgiram alguns 

dos avanços mais relevantes nesta área foram conflitos militares.  

No entanto, o reconhecimento de que o transporte poderia realmente ter um impacto no 

desfecho clínico dos pacientes não ocorreu até aos anos 60, muito depois de o transporte em 

ambulâncias se ter estabelecido como parte integrante das infrastruturas das diferentes 

comunidades. O resultado directo é a multiplicidade de sistemas e meios de EM encontrados 

internacionalmente. Assim, a evolução da EM resultou de uma adaptação à geografia e às 

especificidades culturais e necessidades clínicas de uma região. 

A EM pode ser definida em termos gerais como a área da Medicina que lida com as 

vítimas de doença súbita ou trauma que necessitem de tratamento imediato.  
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Emergência Médica Pré-Hospitalar em Portugal: 

 

 

Como se pode ver na Figura 1, os primeiros passos na criação de um Sistema nacional de 

Emergência foram dados em 1965, prosseguindo com a criação de um SNA a 22 de 

Novembro de 1971, do GEM, e culminando no nascimento do INEM, a 3 de Agosto de 1981. 

 

O INEM, de acordo com a alínea 1 do 1º artigo do Decreto-Lei n.º 220/2007, é um 

“instituto público, integrado na administração indirecta do Estado e dotado de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio” (ver estrutura orgânica no anexo 1). É o 

organismo responsável por coordenar o SIEM no território de Portugal Continental, no quadro 

do qual se inclui toda a actividade de urgência/emergência, nomeadamente o sistema de 

1965 
Criação em Lisboa de um 

serviço de socorro pré-

hospitalar de doentes, da 

responsabilidade da Polícia 

de Segurança Pública com 

a implementação do 

número nacional de 

socorro “115”.  

Entrada em 

funcionamento 

da 1ª Viatura 

Médica de 

Emergência e 

Reanimação 

(VMER) na 

dependência do 

CODU de 

Lisboa 

1989 

1967 
Alargamento do 

serviço de socorro 

pré-hospitalar ao 

Porto e Coimbra  

1962 1975 

Sistema de evacuação e hospitalização criado 

pelas necessidades das Forças Armadas no 

terreno, no contexto da Guerra Colonial 

Portuguesa. Isto constituiu uma escola 

importante, preparando as condições para o 

desenvolvimento de um sistema de 

emergência médica que se seguiria na 

sociedade civil, iniciado ainda nos anos finais 

do conflito.  

1970 
Alargamento do 

serviço de socorro 

pré-hospitalar a 

Aveiro, Setúbal e 

Faro. 

1971 
Criação do Serviço Nacional 

de Ambulâncias 

(SNA), na dependência do 

Ministério do Interior  

1974 
O SNA 

passa para o 

Ministério 

da Defesa 

1980 
Criação do 

Gabinete de 

Emergência 

Médica (GEM) 

Objectivo: “assegurar a orientação, 

coordenação e eficiência das 

actividades respeitantes à prestação 

de primeiros socorros a sinistrados e 

doentes, bem como ao respectivo 

transporte”. 

Função: elaborar 

um projecto que 

viesse a 

desenvolver e 

coordenar um 

Sistema Integrado 

de Emergência 

Médica (SIEM). 

Criação do 

INEM  
Decreto-Lei n.º 

234/81, de 3 de 

Agosto, 

Extinção do SNA e 

GEM. 

1981 

Integração 

do Centro de 

Informação 

Antivenenos  

(CIAV) no 

INEM 

1982 

1987 
Criação do 

Centro de 

Orientação de 

Doentes 

Urgentes 

(CODU) em 

Lisboa. 

Criação do Sub-

Sistema de 

Transporte de 

Recém-Nascidos 

de Alto Risco. 

1991 
Criação do 

CODU 

Porto 

1995 
Criação do 

CODU 

Centro 

Criação de um 

Serviço de 

Helicópteros 

de Emergência  

Médica 

(SHEM) 

1997 

2000 
Criação do 

CODU 

Algarve 

CODU asseguram 

100% de cobertura 

do território 

nacional continental 

2006 

Figura 1: Cronograma com os eventos mais importantes na história da Emergência 

Médica Pré-Hospitalar em Portugal 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto     |    Relatório de Estágio em Emergência Médica 

 

6 
PAULA CRISTINA RIBEIRO FERNANDES DE SOUSA 

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

doente urgente/emergente, a formação em EM, o planeamento civil e a prevenção, e a rede de 

telecomunicações de EM. 

A missão do INEM, como consta no artigo 3º do decreto supramencionado, é “definir, 

organizar, coordenar, participar e avaliar as actividades e o funcionamento do SIEM de forma 

a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e adequada prestação de 

cuidados de saúde”. 

De referir ainda que em Portugal, o funcionamento da EMPH baseia-se no método “Stay 

and Play”, caracterizado pela estabilização do doente no terreno e posterior transporte para a 

unidade hospitalar. Este método contrapõe-se ao “Scoop and Run”, que se baseia no 

transporte imediato do doente para o hospital.   
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III - Descrição das actividades 

A unidade curricular Disciplina opcional de Emergência Médica é regida pelo Dr. Luís 

Meira, sendo o seu corpo docente constituído também pelo Dr. António Táboas, Mestre Isabel 

Rocha e Mestre Rui Campos. 

O estágio decorreu no período compreendido entre 09/11/2009 e 20/11/2009, na 

Delegação Regional do Porto do INEM (DRP-INEM), permitindo o contacto com diversos 

meios do INEM (ver apêndice 1). 

Os objectivos do estágio, como constam do programa da disciplina, eram: 

 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 Suporte Avançado de 

Vida (SAV); 

 Adquirir competência em técnicas “life-saving”; 

 Tomar consciência da importância do trabalho em equipa; 

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

 

Foi fornecido um Manual de SAV do INEM como uma das bases bibliográficas para o 

estudo da disciplina em questão.  

A unidade curricular previa a ocorrência de sessões teóricas e teórico-práticas para 

preparação do estágio. Estas decorreram durante os dias 31/10, 07/11 e 20/11, versando sobre 

3 temas principais: Emergências Médicas, Reanimação [Suporte Básico de Vida (SBV) e 

SAV] e Trauma. De destacar que no ensino teórico foram utilizados os métodos expositivo, 

interrogativo e de discussão convergente, enquanto que nas sessões teórico-práticas foram 

utilizados os métodos expositivo, demonstrativo e de estudo de casos, com destaque para a 

simulação de situações de Emergência. No final do dia 07/11 ocorreu uma avaliação prática 

de SAV, tendo como base um caso clínico de paragem cárdio-respiratória (PCR) (os 

algoritmos de decisão utilizados podem ser consultados no anexo 2 e 3). As sessões 

perfizeram um total de 14 horas. 
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Num segundo tempo, nos dias 09/11 e primeira metade do dia 10/11 foram realizadas 

visitas de estudo (total: 9 horas) à DRP-INEM, com apresentação dos vários meios 

disponíveis, incluindo o Heli 2 sedeado no Hospital Pedro Hispano (HPH). (Ver apêndice 2 

para uma descrição dos meios e serviços visitados). 

Finalmente, entre o período da tarde do dia 10/11 e o dia 19/11 ocorreram os estágios, 

num total de 84 horas, dividindo-se da seguinte forma: 

- CODU: 2 estágios de 6 horas cada. Durante estes estágios houve a passagem tutorizada 

pelo atendimento e triagem, selecção e accionamento de meios e recepção de dados. 

- VMER: 8 estágios de 6 horas cada nas VMER do Centro Hospitalar do Porto (CHP), 

Hospital São João (HSJ), HPH, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) 

e Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA), num total de 48 horas e 12 activações (ver 

apêndice 3) 

- Ambulância SBV: 2 estágios de 6 horas cada nas SBV Gaia 1 e Porto 2, com 7 

activações (ver apêndice 4) 

- Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV): 1 estágio de 12 horas na SIV de Vila de 

Conde com 2 activações.  
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IV - Análise Crítica: 

A redacção deste relatório permitiu a reflexão sobre o trabalho e actividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio. No que concerne às sessões teórico-práticas, o facto de 

estas serem leccionadas com bastante antecedência e com possibilidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos em manequins constituiu uma mais-valia, pois permitiu uma 

melhor sedimentação dos mesmos. A grande qualidade das sessões, e o facto de serem 

abordadas sempre do ponto de vista pragmático são pontos bastante positivos a apontar. Uma 

situação que, na opinião da autora, pode ser alvo de melhoria é a formação teórica e prática 

em trauma. O facto de ser um aluno a fazer o papel de vítima não permite que este visualize e 

pratique as técnicas efectuadas; aliás nem todos os discentes têm oportunidade de praticarem 

essas mesmas técnicas. Uma forma de contornar esta situação seria a repetição das técnicas, 

de maneira a que toda a gente tivesse oportunidade de as realizar, como aliás é feito nas outras 

áreas leccionadas.  

Relativamente aos estágios práticos, que são porventura a parte mais aliciante da 

formação, estes constituem uma oportunidade única na formação de um médico. A aquisição 

de conhecimentos teóricos em ambientes controlados, apesar das várias vantagens (referidas 

mais tarde neste relatório), não se consegue aproximar verdadeiramente da tensão vivida em 

situações reais. Estes estágios constituem assim uma oportunidade de enriquecimento pessoal 

e auto-conhecimento, na medida em que é adquirida uma percepção mais real da forma como 

cada um lida com situações de emergência, havendo um ganho de confiança quando 

posteriormente se é colocado perante situações semelhantes. Permitem também uma 

perspectiva diferente das vítimas que normalmente chegam ao hospital já estabilizadas.  

Nos estágios do CODU foi possível obter um melhor conhecimento acerca do 

funcionamento do SIEM, da maneira como é feita a triagem e sob a melhor maneira de 

informar os operadores acerca das situações presenciadas quando nos encontramos do outro 

lado da linha, para que haja a melhor selecção de meios e abordagem de cada ocorrência.  

Os estágios em ambulâncias SBV e SIV foram importantes para um melhor 

conhecimento de realidades diárias e bastante frequentes na nossa sociedade. O empenho 

destes profissionais de EM é de valorizar, principalmente tendo em conta que muitos dos 

casos são sociais e de difícil conduta. As ambulâncias SIV afiguram-se como um projecto 

atraente, considerando a falta de recursos existentes em muitas regiões. Foi interessante 

verificar a aplicação de protocolos, nomeadamente o de síndromes coronárias agudas, o que 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto     |    Relatório de Estágio em Emergência Médica 

 

10 
PAULA CRISTINA RIBEIRO FERNANDES DE SOUSA 

permitiu o início do tratamento em tempo útil, tendo em conta a indisponibilidade de viaturas 

médicas na região.  

Os estágios na VMER serão para os estudantes de medicina os mais estimulantes, visto 

que correspondem a uma realidade que poderão seguir no futuro. Devido a circunstâncias 

impossíveis de serem controladas, ao longo de 72 horas de estágio nos meios do INEM, 

houve apenas uma activação para trauma, numa situação que já se encontrava estabilizada 

numa ambulância. Isto aliado ao facto de, como já referido, a formação prática em trauma ter 

ocorrido antes da formação teórica e de, contrariamente ao descrito no programa, não ter 

havido acesso ao manual de “Técnicas de Extracção e Imobilização de Vítimas de Trauma”, 

levou a uma formação mais precária nesta área, não conferindo a segurança necessária para 

lidar com estas vítimas. Relativamente a situações de doença súbita, houve a oportunidade de 

lidar com as mais variadas situações, e inclusive de participar em manobras de SBV e SAV. 

Em termos de autocrítica e considerando as condições disponíveis, é opinião da autora 

que os objectivos iniciais do estágio foram atingidos, e de que este contribuiu de uma forma 

marcante e única para o seu crescimento pessoal e profissional. A área de EM constitui assim 

uma possibilidade para o futuro, sobretudo depois de já estar em aberto a futura existência de 

uma Especialidade Médica, com a criação da Competência em EM. Fica a opinião pessoal de 

que para uma melhoria dos serviços de EM em Portugal, a criação da Especialidade Médica 

se afigura como um caminho a tomar. Isto passa, em primeiro lugar, por uma reforma das 

Urgências. É necessário criar uma continuidade entre a EMPH e a intra-hospitalar, com a 

formação de departamentos de emergência sob a coordenação de médicos e enfermeiros 

realmente habilitados em medicina de emergência, exercendo a sua actividade a tempo 

inteiro.  
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IV - Reflexão Final: 

Apesar de as escolas médicas serem responsáveis pela formação de médicos preparados 

tecnicamente, a formação médica tradicional (baseada na leitura, prelecções teóricas, tutoriais 

e experiência clínica) nem sempre se traduz em aptidões eficazes. Mesmo em estágios 

vocacionados para o treino em EM, como o descrito no presente relatório, a experiência 

clínica é limitada pela imprevisibilidade na ocorrência de emergências. É neste sentido que o 

treino de simulação, técnica aliás já utilizada pelo INEM, se afigura como uma perspectiva 

valiosa.  

A simulação é uma técnica (não uma tecnologia) que substitui experiências reais por 

experiências criadas artificialmente, reproduzindo aspectos substanciais do mundo real de 

uma forma interactiva. Ferramentas de simulação incluem treino de procedimentos, simulação 

em computadores e simulação baseada em manequins. Uma simulação apropriadamente 

conduzida cria um ambiente educacional ideal visto que as actividades de aprendizagem 

podem ser predizíveis, consistentes, seguras e reprodutíveis. Apesar de a experiência clínica 

ser simulada, esta abordagem pode produzir um nível de realismo emocional que permite que 

os participantes aprendam como se estivessem num caso real.  

Em todas as suas vertentes, a simulação é uma ferramenta valiosa na área da saúde, na 

medida em que permite aos estudantes atingirem os objectivos pretendidos sem colocar os 

pacientes em risco. O treino em equipa é uma das suas vantagens, com a aquisição de aptidões 

não-técnicas como comunicação eficaz, abordagem mais sistemática do problema e 

capacidade de liderança.  

É essencial que haja uma assimilação da experiência formativa prática orientada pelo 

formador (debriefing), sendo esta capacidade de providenciar feedback imediato outra das 

principais vantagens do uso desta técnica de ensino, principalmente para a aquisição de 

aptidões não-técnicas. Não há ainda, no entanto, um consenso acerca da melhor abordagem de 

debriefing; há quem defenda uma sessão formal após a finalização da simulação, enquanto 

outros defendem interrupções da simulação para discussão do caso. Estudos futuros poderão 

demonstrar quais as melhores técnicas de debriefing para a aprendizagem e de como a 

abordagem óptima poderá variar com o nível do instruendo, aptidões e objectivos específicos 

de aprendizagem.  

O formato de simulação apresenta ainda como vantagem relativamente a outros métodos 

de ensino o facto de enfatizar os princípios de aprendizagem do adulto (Andragogia), 

categoria em que o estudante de Medicina se insere, segundo a literatura (ver Tabela 1). 
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Outras vantagens do treino de simulação são mostradas na Tabela 2.  
 

Tabela 1 : Cinco princípios de 

aprendizagem em adultos que se aplicam 

aos estudantes de Medicina (adaptado de 

Okuda Y et al., 2007) 

1 Os adultos têm a necessidade de saber a 

razão pela qual estão a aprender algo; 

2 A motivação é dada pela necessidade de 

resolver problemas; 

3 As experiências prévias têm de ser 

respeitadas constituindo uma fundação para 

o conhecimento; 

4 A abordagem educacional deve ir de 

encontro à preparação e diversidade dos 

instruendos; 

5 Os adultos têm de ser envolvidos 

activamente no processo.  

 

Para além da educação e do treino, as simulações podem ser usadas para avaliar o 

desempenho e capacidades tanto de profissionais individuais como de equipas. Note-se no 

entanto, que a simulação é uma forma de avaliação ainda não totalmente testada para o 

espectro de procedimentos necessários na EM. 

Há várias limitações práticas para a implementação de programas de simulação. Uma 

delas é o custo: considerando a aquisição do equipamento, manutenção e necessidade de 

pessoal habilitado, o orçamento pode ser considerável. Outra questão a ter em conta é que o 

uso de simuladores não substitui bons formadores.  

Como referido anteriormente, as sessões teórico-práticas utilizaram este método para o 

ensino. Na opinião da autora, a utilização activa do material e a necessidade de tomar decisões 

e de agir numa escala de tempo realista constituíram um método eficaz de aprendizagem e 

memorização. Houve também a oportunidade de lidar com situações que, apesar da sua 

elevada incidência, não ocorreram ao longo do estágio prático.  

Estudos futuros deveriam analisar se os diferentes métodos de formação e avaliação 

levam a diferentes capacidades e outcomes na área de EM, podendo também revelar as áreas 

onde o treino de simulação tem mais valor.  

Tabela 2: Características e utilidade das 

simulações médicas de alta-fidelidade que 

levam a uma aprendizagem eficaz 

(adaptado de Okuda Y et al., 2007) 

1 Mecanismo para prática repetitiva; 

2 Possibilidade de integração num currículo; 

3 Possibilidade de alterar o grau de 

dificuldade; 

4 Capacidade de capturar a variabilidade 

clínica; 

5 Adaptabilidade a múltiplas estratégias de 

aprendizagem; 

6 Existência de desfechos 

tangíveis/mensuráveis; 

7 Validade da simulação como uma 

aproximação da prática clínica. 
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Anexo 1: 

Estrutura orgânica do INEM 
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Fonte: Relatório anual de Actividades do INEM, 2008 
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Anexo 2: 

Algoritmo SBV adulto para profissionais de 

saúde 
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Adaptado de” Manual de Suporte Avançado de Vida”  

Garantir condições de Segurança 

Verificar se a vítima responde. 
Está consciente? 

Não Sim 

Verificar lesões/queixas. 
Se necessário, pedir ajuda 

Gritar por ajuda 
Permeabilizar a via aérea 

Verificar se existem sinais de circulação – 
ventilação e pulso (10 segundos) 

 

Sim 

Não respira 

Não tem pulso 

Repetir verificação 
de sinais de 
circulação 

Colocar vítima em 
Posição Lateral de 

Segurança 

Pedir ajuda 
diferenciada 

Pedir ajuda 
diferenciada 

Tem pulso 

Mantém pulso 

Pedir ajuda 
diferenciada 

Iniciar de imediato 
compressões 

torácicas alternadas 
com suporte 

ventilatório (30:2) 

Continuar SBV: 

 Até chegar ajuda diferenciada 

 Até a vítima recuperar respiração normal 

 Até ficar exausto. 

Iniciar suporte 
ventilatório (10 

ventilações por minuto) 
reavaliando sinais de 

circulação ao fim de cada 
minuto. 
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Anexo 3: 

Algoritmo SAV adulto  
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Adaptado de” Manual de Suporte Avançado de Vida”  

 

PCR 

SBV 30:2 até chegada do 
desfibrilhador/monitor 

Avaliar ritmo 
Pesquisar pulso se indicado 

Desfibrilháveis: 

 Fibrilhação 
ventricular 

 Taquicardia 
Ventricular sem 
pulso 

CHOQUE 
(1º choque 

200J/seguintes 360 J) 

Não Desfibrilháveis: 

 Assistolia 

 Dissociação 
Electro-mecânica 

 

SBV 2 minutos 

SBV 2 minutos 

Durante a reanimação: 
Corrigir causas reversíveis; 
Verificar a posição dos 
eléctrodos e contactos; 
Proceder ou confirmar: 

 Acesso venoso 

 Via aérea/oxigénio 
Fazer compressões 
ininterruptamente 
quando a via aérea estiver 
segura; 
Administrar Adrenalina 
todos os 3 a 5 minutos; 
Considerar: 

 Amiodarona 

 Atropina 

 Sulfato de 
Magnésio 

4Hs 

 Hipóxia 

 Hipovolémia 

 Hipo/Hipercaliémia – Alterações 
metabólicas 

 Hipotermia 
 

4Ts 

 Pneumotórax Hipertensivo 

 Tamponamento cardíaco 

 Tóxicos/Iatrogenia medicamentosa 

 Tromboembolismo/Obstrução 
Mecânica 

 

Causas potencialmente reversíveis 
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Apêndice 1: 

Planificação das actividades realizadas 

durante o estágio 
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Apêndice 2: 

Descrição dos Meios e Serviços onde foram 

realizados estágios e visitas de estudo 
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Apêndice 3: 

Estágios nas VMER 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Meio 

Especialidade 

do médico 

responsável 

Hora, Local e 

Identificação 

Motivo da 

activação -

informação 

do CODU 

Antecedentes Avaliação 
Actuação/ 

Transporte 

Hipóteses 

Diagnósticas 
Observações 

V
M

E
R

 C
H

P
 

1
0

/1
1

/2
0
0

9
 1

4
h

-

2
0

h
 

Anestesiologia 

18:30 
Largo do Bonjardim 

9 anos. Sexo 

desconhecido. 

Criança 

inconsciente 
Saída abortada. 

O facto de não haver 

GPS disponível atrasou 
muito a saída da VMER. 

19:20 

São Mamede de 

Infesta 
Masculino 

28 anos 

Adulto 

inconsciente 
Desconhecidos Doente consciente e orientado; recusou apoio médico e transporte para o hospital. 

O doente nunca esteve 
inconsciente; informação 

errada prestada ao 

CODU. 

V
M

E
R

 H
S

J 
1
1

/1
1

/2
0
0

9
 0

8
h

-1
4

h
 

Anestesiologia 

09:18 

Ramalde 

Masculino 
81 anos 

 

Dispneia e 

Cianose 

DCI, DPOC, 

HTA, AVC 

Vítima prostrada, pouco reactiva, 
taquipneica, acianótica. Já com O2 a 

100%, 4L/min. 

Pupilas mióticas 
ECGlg: 7 

FR: 40 cpm; FC: 110 bpm 

TA 120/80 
SaO2: 100% 

Glicemia: 148 mg/dl 

AP: murmúrio vesicular positivo e 
simétrico. Crepitações bilaterais a 

partir do 1/3 médio.  

HD estável 
ECG: RS, sem sinais de isquemia 

aguda.  

GSA: Acidose respiratória 

Oxigenoterapia 4L/min 

Acesso venoso 

Transportado para o 
CHP pela ambulância 

dos Bombeiros 

Portuenses com 
acompanhamento 

médico. 

DPOC agudizada 

devido a infecção 
respiratória 

O facto de a VMER do 

HSJ possuir um kit de 
gasimetria constitui uma 

mais-valia na avaliação 

da gravidade dos 
pacientes. 

10:23 
Rua da Boavista 

Masculino 

87 anos 

PCR  Saída abortada: médico no local verificou o óbito.  

11:10 
Foz do Douro 

Feminino 

79 anos 

PCR 

Doença de 
Alzheimer; 

Neoplasia maligna 

em fase terminal. 

Pulso não palpável.  

Vítima fria, cianosada e com a 

mandíbula rígida. 
Assistolia.  

Cadáver. 

Verificação do óbito.    

12:30 

Masculino 

75 anos  

PCR 
Insuficiência 

Renal Crónica. 

Pulso não palpável. 

Vítima fria, cianosada e com a 

mandíbula rígida. 

Assistolia.  

Cadáver. 

Verificação do óbito.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Meio 

Especialidade 

do médico 

responsável 

Hora, Local e 

Identificação 

Motivo da 

activação -

informação 

do CODU 

Antecedentes Avaliação 
Actuação/ 

Transporte 

Hipóteses 

Diagnósticas 
Observações 

V
M

E
R

 H
P

H
 1

2
/1

1
/2

0
0

9
 1

4
h

-2
0

h
 

Cirurgia Geral 

15:40 

Aldoar 

 
Feminino 

86 anos 

Vítima 

inconsciente. 
Linfoma 

Vítima consciente, orientada e 

colaborante. Nunca chegou a perder a 
consciência. 

FC 85 bpm 

TA 148/80 
Glicemia 114 g/dL 

SaO2 99% 

AP: Normal 
RS. 

Oxigenoterapia. 

Transportada para o 

CHP pelos Bombeiros 

Portuenses sem 

acompanhamento 
médico. 

Lipotímia 

Mais uma vez, uso 

errado do termo 

“inconsciente” pelas 
pessoas que falaram com 

o CODU. 

17:19 

Crise 
hipoglicémica 

em doente com 

Diabetes 

Mellitus tipo 1. 

Doente 

insulinodependent

e, já com um 
histórico de vários 

episódios de 

hipoglicemia.  

Vítima com alteração do estado de 
consciência, convulsiva e sudorética. 

Glicemia à chegada: LOW 

Glicemia no final da intervenção: 104 

mg/dL 

Acesso venoso com 

administração de 100 
mL soro glicosado a 5% 

e de 3 ampolas de 20 mL 

glicose a 30%. 

Vítima fica no local sob 

vigilância dos pais 

Crise hipoglicémica.  

V
M

E
R

 C
H

A
A

 1
3

/1
1
/2

0
0
9

 8
h

-1
4
h

 

Medicina Geral e 
Familiar 

11:00 
Taboadelo 

 

Criança 7 anos 
Sexo masculino 

Dispneia e 
Cianose 

Irrelevantes 

Vítima consciente, acianótica e 

eupneica, com tosse. 
SaO2 100% 

FC 65 bpm 

TA 92/62 
Ta: 37,9ºC 

Glicemia 105 mg/dL 

Tomadas precauções de 
segurança, com 

colocação de máscara na 

criança. Transportada 
para o CHAA - 

Guimarães na 

ambulância dos 
Bombeiros Voluntários 

de Guimarães sem 

acompanhamento 
médico. 

 
 

 

 
 

 

 
Suspeita de Gripe A 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A chamada foi feita para 
a linha Saúde 24 por 

suspeita de Gripe A não 

referida aos operacionais 
da VMER. A activação 

terá sido desnecessária, 

com omissão de 
informação importante 

para a utilização de 

equipamento de 
segurança adicional.  



xv 
 

Meio 

Especialidade 

do médico 

responsável 

Hora, Local e 

Identificação 

Motivo da 

activação -

informação 

do CODU 

Antecedentes Avaliação 
Actuação/ 

Transporte 

Hipóteses 

Diagnósticas 
Observações 

V
M

E
R

 C
H

A
A

 1
3

/1
1
/2

0
0
9

 1
4

h
-2

0
h
 

Anestesiologia 

19:50 
S. Lourenço de 

Selho 

 
Masculino 

55 anos 

Queda 
Obesidade 

Alcoolismo 

Vítima em PCR com manobras de 

SBV há cerca de 5 minutos. 
Pupilas midriáticas e fixas, com muito 

conteúdo gástrico na orofaringe, 

levando à suspeita de aspiração de 
vómito. 

Monitor indicava assistolia em mais 

de derivações.  

Foram realizadas 

manobras SAV, as quais 

foram suspensas ao fim 
de cerca de 20 minutos. 

Causa de óbito 

desconhecida. 

A informação fornecida 
inicialmente apontava 

para uma situação de 

trauma; o cenário à 
chegada era 

completamente diferente 

do esperado, com uma 
situação de doença 

súbita.  

V
M

E
R

 C
H

V
N

G
E

 1
6

/1
1
/2

0
0
9

 1
4
h

-2
0

h
 

Medicina Geral e 

Familiar 

18:30 

 
Feminino 

18 anos 

 
 

Rendez-vous 

com Bombeiros 
por amnésia em 

vítima de 

Trauma, 
possível TCE 

Irrelevantes. 

Vítima já estabilizada pelos 

Bombeiros.  
 

TA 125/50 

FR 22 cpm 
FC 115 bpm 

Estabilidade da bacia. 

Abdómen sem alterações 
 

Transporte para o 
CHVNGE sem 

acompanhamento 

médico. 

Politraumatizado  



xvi 
 

V
M

E
R

 C
H

A
A

 1
9

/1
1
/2

0
0
9

 8
h

-1
4
h

 

Anestesiologia 

13:10 
 

Masculino 

97 anos 

Obstrução das 

vias aéreas 

Infecção 

respiratória há 1 
semana medicada 

com Amoxicilina 

+ ácido 
Clavulânico. 

Fibrilhação 

Auricular não 
medicada.  

ECGlg 5 

FC 100bpm 

SaO2 com oxigenoterapia: 89% 
TA 240/98 

AP: murmúrio vesicular diminuído 

bilateralmente. Crepitações e sibilos 
bilaterais. Tempo expiratório 

prolongado. 

Glicemia 189 mg/dL 
ECG: confirmou Fibrilhação 

Auricular 

Oxigenoterapia a 

12L/min 
Acesso venoso cin 

adnubustração de 

Furosemida 80 mg e 
Hidrocortisona. 

Nebulização com 

Atrovent®.  
1 Captopril sublingual.  

Transporte para o CHAA 

- Guimarães pelos 
Bombeiros de Riba 

d’Ave, sem 

acompanhamento 
médico e com indicação 

médica  para não serem 

iniciadas manobras de 
SBV caso entre em PCR. 

Edema Agudo do 
Pulmão; 

Aspiração de bolo 

alimentar.  
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Cirurgia Geral  Sem activações 
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Estágios nas Ambulâncias 
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Meio 

Hora, Local 

e 

Identificação 

Motivo da 

activação -

informação 

do CODU 

Antecedentes Avaliação Actuação/Transporte Observações 

S
B

V
 G
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a 

1
 

09:25 

Canelas 

Masculino 

52 anos 

Perda de 

consciência 
Desconhecidos 

AVDS 

TA 167/96 

FC 70 bpm 

FR 18 cpm 

SaO2 99% 

Glicemia 148 mg/dL 

Nega dores. Refere mal estar. 

Transporte para o CHVNGE 

com suspeita de crise 

conversiva 

 

11:10 

Feminino 

77 anos 

Dispneia 

com cianose. 

Episódio de 

apneia 

HTA 

Fibrilhação 

Auricular 

AVC com 

sequelas 

Infecção 

respiratória 

medicada com 

Amoxicilina + 

Ácido 

Clavulânico desde 

há 4 dias.  

AVDS 

Doente prostrada, já com oxigenoterapia 

6L/min 

TA 74/53 

FC 111 bpm, pulso fraco 

FR 34cpm 

SaO2 94% 

Ta 36,9 ºC 

Aspiração de secreções 

Transporte para o CHVNGE 

com elevação dos membros 

inferiores e oxigenoterapia a 

10L/min 

Seria uma situação para 

activação da VMER, mas 

esta encontrava-se 

inoperacional.  

12:30 

Feminino 

72 anos 

Afasia e 

tonturas 
 

AVDS 

TA 171/77 

FC 75 bpm 

FR 16 cpm 

SaO2 98% 

Glicemia 120 mg/dL 

Refere desconforto torácico 

Transporte para o CHVNGE  



xix 
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15:00 

Feminino 

72 anos 

Vómitos e 

desconforto 

torácico 

Diabetes Mellitus 

não medicada 

Fumador 

Dislipidemia 

AVDS 

Glicemia 367 mg/dL 

 

Recusou transporte para o 

hospital 
 

16:15 

Campus S. 

João 

Feminino 

34 anos 

Cefaleias e 

tonturas 
Enxaqueca 

AVDS 

TA 120/80 

FC 104 bpm 

FR 16 cpm 

 

Transporte para o HSJ  

18:00 

Amial 

Feminino  

55 anos 

 

Dispneia e 

dor torácica 

Bronquite 

asmática 

AVDS 

TA 170/110 

FC 116 bpm 

FR 24 cpm 

Refere dor torácica em facada que aumenta 

com a inspiração. 

Transporte para o HSJ com 

oxigenoterapia a 6L/min 
 

19:07 

Amial 

 

Masculino  

56 anos 

Prostração e 

afasia  

EAM, tendo já 

feito cirurgia de 

revascularização. 

AVC 

Insuficiência 

Renal Crónica em 

hemodiálise 

AVDS 

TA 90/44 

FC 78 bpm 

FR cpm 

Refere moedeira na região torácica 

  



xx 
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e 
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do CODU 

Antecedentes Avaliação Actuação/Transporte Observações 

S
IV
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o
n

d
e 

15:20 

Centro de 

Saúde de 

Vila do 

Conde 

 

Feminino  

57 anos 

Dor torácica 

com 

hipotensao 

Angina de Peito 

Litíase Renal 

ECGlg 15 

TA 157/97 

FC 78 bpm 

FR 20 cpm 

AP e AC sem alterações. 

 

Refere dor tipo aperto com irradiação lombar. 

ECG com sinais de isquemia aguda (inversão 

de ondas T) sem supradesnivelamento de ST. 

 

 

Iniciado protocolo para 

Síndrome Coronária Aguda com 

administração de Aspirina 

(250mg), Nitratos, colocação de 

máscara de O2 e colocação de 

acesso venoso.  

Transporte para o Centro 

Hospitalar da Póvoa de 

Varzim/Vila de Conde  

 

17:15 

 

Masculino 

12 anos 

Inconsciente  

ECGlg 15 

TA 122/79 

FC 100 bpm 

FR 20 cpm 

Ta 35,2 ºC 

Pele e pupilas sem alterações 

 

Colegas referem que o doente teve uma crise 

convulsiva em pé, tendo revirado os olhos.  

Sem sinais de mordedura de língua.  

Vítima refere amnésia para o episódio. 

Informação de que a mãe terá falecido 

recentemente.  

Transportado para o Centro 

Hospitalar da Póvoa de 

Varzim/Vila de Conde por 

possível crise conversiva com 

oxigenoterapia a 7 L/min. 
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