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Resumo 

Os cuidados pré-hospitalares e o conhecimentos da estruturação destes na comunidade 

portuguesa emergem como uma lacuna no Curso de Mestrado Integrado em Medicina da 

Universidade do Porto. A Emergência Médica é uma das unidades curriculares que figura 

entre as opcionais do 6.º ano do curso e surge como forma de colmatar essa falta, tendo como 

principais objectivos situar o papel do Médico na abordagem do doente emergente,  

identificar as principais situações de emergência médica, e a aquisição de competência em 

técnicas “life-saving”. 

O presente relatório foi elaborado no âmbito desta unidade curricular, e faz a descrição 

sumária das experiências vividas durante um estágio de duas semanas, ao longo das quais 

foram feitas formações teóricas, visitas de estudo, e acompanhados diferentes profissionais do 

Instituto Nacional de Emergência Médica nas suas correspondentes actividades. É ainda feita 

uma crítica construtiva, assinalando-se os aspectos que poderiam ser melhorados, e 

destacando-se a importância do uso de simuladores neste tipo de formação, nomeadamente as 

vantagens na área de aquisição de conhecimentos e na promoção do trabalho em equipa. 

Após a frequência do estágio, é possível concluir que a forma como este está organizado 

permite o atingir dos objectivos propostos, embora existam aspectos que poderiam ser 

melhorados, como o aumento do peso da unidade curricular no curso, uma permanência maior 

nos meios com maior actividade, ou a discussão de casos clínicos, em detrimento de 

actividades cujo interesse pode estar sobreavaliado. 
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Abstract 

The pre-hospital care and the knowledge of how this are structured on the Portuguese 

community emerge as a gap in the Master's Degree in Medicine from the University of Porto. 

The Emergency Medicine is a rotation among the optional ones of the 6th year of the program 

and appear as a way to remedy this lack. The main objectives of this rotation is to teach the 

role of the Doctor in the patient's approach, to identify the main medical emergency 

situations, and the acquisition of competence in life-saving techniques. 

This report was prepared in the scope of this rotation, and makes a brief description of the 

experiences lived during a two-week internship, along which there were theoretical training, 

study visits, and following of various professionals from the “Instituto Nacional de 

Emergência Médica” in their corresponding activities. It is made a constructive criticism, 

pointing out the aspects that could be improved, and emphasizing the importance of using 

simulators for this training, in particular the advantages in the area of knowledge acquisition 

and promotion of teamwork. 

After the attending of the rotation, it is concluded that the way this is structured allows 

for the achieving of the proposed objectives, although there are aspects that could be 

improved, such as a increasing in the weight of the rotation in the Master’s program, a longer 

residence in the strands with higher activity, or the discussion of clinical cases, at the expense 

of activities whose interest may be overstated.  
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Introdução 

O ensino de cuidados pré-hospitalares é quase inexistente no Curso de Mestrado 

Integrado em Medicina (CMIM), motivo pelo qual, figurando a Unidade Curricular (UC) de 

Emergência Médica (EM) entre as opcionais do 6.º ano, e encontrando-se o aluno entre os 

estudantes que admitidamente não estão familiarizados com a estruturação destes na sua 

comunidade1, tornou-se lógica a escolha desta UC. 

Ao longo deste relatório serão descritas sucintamente as experiências vividas durante o 

estágio em EM, tentando sempre fazer uma critica construtiva, assinalando os aspectos que 

poderiam ser melhorados e comparando os conhecimentos adquiridos com aqueles propostos 

como objectivo da UC (ver anexo I). 

 

 

Descrição das Actividades 

O estágio teve a duração de duas semanas (entre o dia 01-02-2010 e 12-02-2010), 

acrescido das sessões teóricas realizadas nos dias 23-01-2010 e 30-01-2010 (ver Anexo II). 

 

Módulo Teórico-Prático 

O módulo teórico-prático decorreu nos dias 23-01-2010, 30-01-2010 e 01-02-2010 na 

Direcção Regional do Porto (DRP) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 

Nestas, além das exposições teóricas acerca da história e estrutura organizacional do INEM, 

emergências médicas, reanimação e trauma (ver anexo I), e da demonstração das técnicas de 

suporte básico de vida (SBV) e suporte avançado de vida (SAV) com recurso a simuladores, 

foi possível pôr em prática os conhecimentos adquiridos tanto através do treino livre, como da 

resolução de casos clínicos propostos, nesses mesmos simuladores. 

No final da última sessão foi discutida e feita a marcação dos estágios. 

Previamente foi fornecido o “Manual de Suporte Avançado de Vida” do INEM, que serve 

de apoio às sessões de formação, e ainda os algoritmos de SAV, de bradicardia e de 

taquicardia (ver Anexo III). 
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Visitas de Estudo 

Foram realizadas duas visitas de estudo: uma à DRP do INEM e outra à Base do 

Helicóptero n.º2, situada no Hospital Pedro Hispano (HPH). 

Na primeira,  realizada a 01-02-2010 foi dada a conhecer a Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação (VMER), a Moto e a Ambulância INEM. Na segunda visita, a 02-

02-2010, foi dado a conhecer o Helicóptero, bem como explicados os princípios fundamentais 

de segurança que devem reger os profissionais do INEM nas missões em que este participe. 

 

Estágios 

Foram realizados 8 estágios em diferentes valências do INEM (ver anexo IV): 

• VMER: 5 estágios de 6 horas, 2 na VMER-Hospital de S. João (HSJ) e 3 na 

VMER-Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA). 

• Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU): 1 estágio de 6 horas. 

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

Fafe 

• Ambulância de Suporte Básico de Vida (SBS): 1 estágio de 6 horas, na SBS-HSJ 

No estágio que 

decorreu no CODU 

foram acompanhados 

operadores de central de 

emergência médica em 

diferentes actividades, 

nomeadamente no 

atendimento telefónico e 

no accionamento de 

meios. 

Nos restantes estágios foram acompanhadas as equipas correspondentes em 14 saídas, das 

quais 2 por trauma, 11 por doença súbita, e 1 abortada (gráfico 1). Nestes foi possível 
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observar e participar nas checklist’s diárias, na abordagem à vítima de trauma e de PCR, no 

transporte de doentes, e na transmissão de doentes ao SU hospitalar 

As Fichas de Realização de Estágio em Meio INEM, com breves notas acerca dos casos 

assistidos, encontram-se em anexo (ver anexo V). 

 

 

Discussão 

Mark et al1 concluíu que os estudantes de medicina gostam das rotações de medicina pré-

hospitalar, que estas lhes abrem perspectivas de novas áreas profissionais, e ajudam a 

reconhecer a importância do Médico Emergêncista nos cuidados pré-hospitalares, 

reconhecendo também uma melhoria significativa na compreensão que têm deste tipo de 

cuidados. Terminado o estágio, e numa altura em que se encontra na recta final do CMIM, o 

aluno concorda com todos aspectos desta conclusão, e acrescenta ainda que a UC de EM 

figura entre aquelas que mais o seduziu e que ao mesmo tempo mais o desafiou ao longo de 

todo o curso. 

Os pontos mais positivos 

desta UC são o uso de 

simuladores nas sessões 

teórico-práticas e a integração 

dos estagiários nas equipas de 

emergência. 

O recurso a simuladores 

possibilita a aprendizagem 

através da experimentação e da 

tentativa e erro, sendo sempre 

possível a repetição de 

qualquer exercício sem o risco 

de causar danos em pacientes reais, e permite um feedback imediato da prestação que o 

instruendo está a ter. De acordo com Croley et al2 os adultos tendem a memorizar 90% do que 
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fazem, mas apenas 10% do que lêem (figura 1), o que constitui outra vantagem do uso de 

simuladores como ferramenta formativa. 

Embora o recurso a esta ferramenta não seja novidade para os alunos, uma vez que a 

mesma foi usada noutras UC do CMIM, nomeadamente Anestesiologia e Obstetrícia, o modo 

como foi empregue nesta UC teve uma vantagem adicional, que foi a promoção do trabalho 

de equipa e a comunicação entre colegas. Aqui, ao contrario do que aconteceu nas outras UC 

onde o treino em simulador era individual, este acontecia em equipa com a nomeação prévia 

de um líder (que encarnava o papel do médico), de modo a melhor simular o ambiente real, e 

a situar o papel do médico na abordagem e tratamento do doente emergente, reconhecendo o 

seu papel fundamental na liderança da equipa de emergêncistas, como é objectivo da UC (ver 

Anexo I). Este tipo de treino já demonstrou poder ser eficaz no desenvolvimento de outras 

competências além das técnicas, como a comunicação interpessoal e trabalho de equipa3. 

Apesar de tudo isto, os simuladores não podem ser encarados como substitutos dos 

pacientes reais, e o ambiente clínico é sempre o melhor meio de aprendizagem (Okuda et al4), 

daí que ambas as modalidades de ensino sejam complementares, tendo isso sido posto em 

prática nesta UC. 

Em relação aos estágios, os 

mais atractivos foram, sem dúvida, 

os da VMER. Sendo a VMER o 

veículo equipado com 

equipamento SAV, nestes estágios 

existiu sempre uma motivação 

extra decorrente da possibilidade 

de poder ser posto em prática todos 

os conhecimentos adquiridos nas 

sessões teóricas. Infelizmente – 

observando do ponto de vista das 

oportunidades formativas e da motivação pessoal – isso não aconteceu. Das 12 saídas na 

VMER (gráfico 2), 4 foram por PCR, mas todas com decisão de não reanimação (ver anexo 

III). 

Os estágios em ambulância SIV e SBV foram pouco produtivos, uma vez que nas 18 

horas que estes duraram ocorreram apenas 2 saídas (ver Anexo III), não tendo sido possível 
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constatar diferenças 

entre o funcionamento 

das duas unidades. 

Assim, uma vez que 

nos estágios em VMER 

houve um maior 

número de saídas 

(gráfico 3), uma maior 

diversidade de casos, e 

até um seguimento 

parcial do trabalho das 

ambulâncias, quando o transporte é feito com acompanhamento médico, estes serão os 

estágios de maior interesse formativo. 

A integração nas diferentes equipas foi sempre fácil, e embora a importância do trabalho 

em equipa já tivesse sido vincado nos treinos com simulador, esta integração foi importante 

para ter uma real noção do modo como este se processa.  

Quanto às sessões teóricas e teórico-práticas, é vantajoso que se realizem antes dos 

estágios, o que nem sempre aconteceu no passado5. Isto permite aos estagiários terem uma 

melhor compreensão do que se passa em seu redor durante os estágios, bem como possibilita 

a sua participação activa nalgumas tarefas, o que não seria possível se não tivessem os 

conhecimentos teóricos que suportam essas atitudes. Relativamente ao seu conteúdo, são 

abrangidos todos os temas de conhecimento obrigatório, e este, complementado com o estudo 

do material fornecido (vide supra), oferece uma formação teórica sólida e suficiente para o 

sucesso no restante estágio e na futura actividade clínica. No entanto, e comparando com as 

restantes UC do CMIM foi notada a ausência de apresentação de casos clínicos. 

A motivação dos estudantes universitários é dependente de vários factores6, entre os 

quais a “percepção de auto-eficácia”, que representa a confiança do estudante na sua 

habilidade para suceder nas actividades em que está envolvido, e a “convicção no controlo da 

aprendizagem”, que se refere à convicção do estudante de que os seus esforços para aprender 

terão resultados positivos, e de que os resultados da sua aprendizagem dependem do seu 

esforço (Pintrich et al7). 
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Um estudo desenhado para avaliar o impacto dos períodos de treino em emergência 

médica na motivação dos estudantes de medicina e enfermagem6 demonstrou que a 

confrontação com eventos cujo desfecho é negativo está associada com um impacto negativo 

na percepção de auto-eficácia para a aprendizagem e sucesso na medicina de emergência, 

mesmo quando o seu envolvimento nesses eventos é nulo ou muito baixo, e que a convicção 

no controlo da aprendizagem se encontra deprimida nos estudantes que frequentaram 

previamente uma formação de emergência médica. A primeira conclusão é atribuída ao 

“condicionamento vicário”8, que descreve o facto de os estudantes aprenderem e formarem a 

sua percepção de auto-eficácia não só através da sua experiência como também da leitura ou 

observação da experiência de outros – aprendizagem por imitação; a segunda é atribuída ao 

facto de os estudantes imputarem os outcomes dos casos que assistiram a factores externos, 

como por exemplo à intervenção dos profissionais qualificados. 

Assim, no futuro os estudantes poderiam beneficiar da apresentação de casos clínicos 

com outcomes positivos, e nos quais houve a participação de estagiários, bem como de casos 

bem abordados e com outcomes negativos, sendo informados de que a competência dos 

profissionais é apenas um dos factores determinantes do outcome na medicina de emergência. 

Ainda em relação aos estágios, e no que toca à passagem pelo CODU, esta foi importante 

pela noção que transmite do funcionamento do centro e das dificuldades que podem surgir, 

nomeadamente no atendimento telefónico e na coordenação dos meios. No entanto neste 

estágio apenas foram acompanhados operadores de atendimento telefónico e de accionamento 

de meios, sendo que poderia ter interesse o acompanhamento de outros profissionais, 

nomeadamente o médico. 

Falando agora do funcionamento geral da UC, o período previsto de 2 horas para 

marcação de estágios (ver anexo II) não foi cumprido, e os estagiários foram obrigados a 

escolher, sequencialmente e sem conferência, a data e local destes. Isto foi motivo de 

desagrado geral, até porque devido ao número elevado de alunos (10), aos meios 

normalmente inoperacionais na zona do Porto (VMER do HPH e do Hospital Geral de Santo 

António), e ao facto de não ser possível fazer turnos nocturnos, não foi possível fazer uma 

distribuição justa dos estagiários pelos locais mais convenientes. Refere-se assim que o 

cumprimento deste item do horário seria um ponto importante, e que a resolução do 

impedimento aos estágios nocturnos também poderia ser benéfica. 



! "#!

Como ponto final desta discussão, refere-se o número de Unidades do Sistema Europeu 

de Acumulação e Transferência de Créditos (ECTS) atribuídos a esta UC. De acordo com o 

regulamento da Universidade do Porto (UP), 1 ECTS corresponde a 27 horas9 de trabalho 

global do estudante. Como pode ser constatado no Apêndice I, esta UC tem uma duração 

mínima de 86 horas, mesmo sendo negligenciado o tempo dedicado ao estudo do “Manual de 

Suporte Avançado de Vida” – o qual também deve ser aplicado nos cálculos – o que 

corresponde a 3 ECTS. No entanto, a UC é cotada no currículo do CMIM com apenas 1,5 

ECTS (ver Anexo VI), o que obriga os estudantes a frequentar uma segunda UC opcional, de 

modo a completarem os 360 ECTS exigidos para a obtenção CMIM na UP9,10. Este facto não 

só é extremamente prejudicial aos estagiários, principalmente num ano em que têm que se 

preparar para o Exame de Acesso à Especialidade, como pode ser um impedimento para que 

outros estudantes optem por esta UC. 

 

 

Conclusão 

 A frequência desta UC é muito recompensadora e os conhecimentos transmitidos são da 

maior importância, tendo estes sido suficientemente solidificados durante a UC para o 

desenvolvimento de competência para os pôr em prática, tal seja requerido. Assim, os 

objectivos propostos foram atingidos, e tratando-se de uma UC opcional, poderá ser definida 

como uma “escolha acertada”.  

Como principais pontos fortes da UC sublinham-se a utilização de simuladores, com a 

participação dos formandos em equipas, e a complementaridade deste treino com os estágios 

em equipas de emergência reais. Uma vez que no decurso dos estágios não ocorreu nenhum 

caso real com aplicação de SAV, pode-se mesmo afirmar que o treino com os simuladores foi 

a parte fundamental na consolidação de conhecimentos. 

A UC em si está muito bem organizada, e com um calendário cumprido quase 

religiosamente, como em nenhuma outra. Por este motivo, e considerando a carga horária de 

86 horas, e em conformidade com os Regulamentos da UP9,10, será justificada a atribuição de 

3 ECTS a EM no CMIM. Esta alteração curricular beneficiaria tanto os estudantes que 

escolhem EM, pois não teriam que frequentar uma segunda UC opcional no 6º ano do CMIM, 

como a sociedade em geral, pois seria escolhida por um maior número de estudantes, e os 
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conhecimentos que o CMIM transmite aos alunos não são suficientes para no final do mesmo 

estes serem competentes na aplicação das técnicas “life-saving”, caso não frequentem esta UC 

ou qualquer outro programa de formação extra-curricular. 

De referir ainda que o estágio em ambulância SIV e SBV são algo redundantes, podendo 

um dos dois ser suficiente. Caso para tal haja disponibilidade de meios, a troca de um destes 

estágios por um estágio em VMER poderia ser benéfico. Também não haverá necessidade de 

um estágio de 6 horas no CODU, sugerindo-se como alternativa a troca de parte deste por 

uma sessão de apresentação de casos clínicos. 
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=p_pagina=122231&pct_disciplina=&pct_grupo=180) 
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Anexo I - Ficha da Unidade Curricular de Emergência Médica 

(disponivel em: 

http://sigarra.up.pt/fmup/disciplinas_geral.FormView?P_CAD_CODIGO=MI028&P_ANO_

LECTIVO=2009/2010&P_PERIODO=A ) 

 

Língua de Ensino 

Português 

 

Objectivos, Competências e Resultados de aprendizagem 

• 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;  

• 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. 

 

Programa 

1. SESSÕES TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS  

a. EMERGÊNCIAS MÉDICAS 

i. Principais Emergências Médicas  

1. Emergências Respiratórias;  

2. Emergências Cárdio-Vasculares 
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3. Emergências Neurológicas 

4. Outras Emergências 

b. REANIMAÇÃO 

i. Suporte Básico de Vida 

ii. Suporte Avançado de Vida 

1. Abordagem da Via Aérea 

2. Desfibrilhação e pace externo 

3. Fármacos e vias de administração 

4. Disritmias peri-paragem e ritmos de PCR 

5. Algoritmo Universal de Suporte Avançado de Vida 

c. TRAUMA 

i. Abordagem da vítima traumatizada 

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

iii. Técnicas de Trauma   

2. VISITAS DE ESTUDO 

a. Delegação Regional do Porto do INEM 

i. CODU 

ii. Ambulância 

iii. Moto 

iv. VMER 

b. Base do Heli 2   

3. ESTÁGIOS 

a. Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) - 12 horas 
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b. Ambulâncias de Emergência (SBV e/ou SIV) - 16 horas 

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

 

Métodos de Ensino 

A metodologia a seguir consistirá no ensino teórico dos vários assuntos, através dos 

métodos expositivo, interrogativo e de discussão convergente. Nas sessões teórico-práticas 

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

para a simulação de situações/casos clínicos de Emergência. Os Estágios realizar-se-ão em 

meios do INEM, nas várias áreas de intervenção do Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM). As visitas de estudo serão acompanhadas por elementos da Delegação Porto do 

INEM. 

 

Modo de Avaliação 

Avaliação apenas com exame final 

 

Obtenção de Frequência 

Avaliação teórica e prática. Serão considerados “APTOS” os alunos que obtiverem uma 

classificação final igual ou superior a 9,5 valores. 

 

Cálculo da Classificação Final 

A avaliação será teórica e prática, com a classificação final a ser obtida pela média destas 

duas componentes, arredondada às décimas e expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Observações 

Bibliografia  Aconselhada 
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• Advanced Trauma Life Support for Doctors, ATLS® (Student Course Manual), 7th 

edition. Edited by American College of Surgeons. 2004.  

• Current Emergency Diagnosis & Treatment, 5th edition; Editors CK Stone, RL 

Humphries. Lange, 2004 (International Edition).  

• Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured, 8th edition. Editors 

Browner, Pollack et Gupton. Jones and Bartlett. 2002.  

• Emergency Medicine, A comprehensive Study Guide, 6th edition. Editors Tintinalli, 

Helen et Stapczynski. McGaw-Hill. 2004.  

• Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 8th Edition. McGraw-Hill. 2006.  

• Hndley A.J. et al; European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. 

Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. in 

Resuscitation (S7:S23). Elsevier. 2005.  

• Nolan J.P. et al; European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. 

Section 4. Adult advanced life support. in Resuscitation (S39:S86). Elsevier. 2005.  

• PHTLS, Basic and Advanced Prehospital Trauma Life Support, 5th edition. Editors 

McSwain et Frame. Mosby. 2003.  

• Prehospital Trauma Care. Editors Søreide et Grande. Marcel Dekker, 2001.  

• Soar J. et al; European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. 

Section 7. Cardiac arrest in special circumstances. in Resuscitation (S135:S170). Elsevier. 

2005.  

• Trauma, 5th edition. Editors Moore, Feliciano et Mattox. McGraw-Hill, 2004. 
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ANEXO II – Horário
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ANEXO III – Material Fornecido
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Anexo IV – Valências do INEM onde decorreram os estágios 

(retirado do site do INEM – http://www.inem.pt) 

 

CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

Os Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes são Centrais de Emergência Médica 

responsáveis pela medicalização do Número 

Europeu de Emergência - 112. Na prática são 

transferidos para os CODU os pedidos de socorro 

efectuados por aquela via, referentes a situações 

de urgência ou emergência na área da saúde. O 

seu funcionamento é assegurado ao longo das 24 

horas do dia por uma equipa de profissionais 

qualificados (médicos e operadores) com formação específica para efectuar o atendimento, 

triagem, aconselhamento, selecção e envio de meios de socorro. 

Compete aos CODU atender e avaliar no mais curto espaço de tempo os pedidos de 

socorro recebidos, com o objectivo de determinar os recursos necessários e adequados a cada 

caso. Para o efeito os CODU dispõem de um conjunto de equipamentos na área das 

telecomunicações e informática que permitem coordenar e rentabilizar os meios humanos e 

recursos técnicos existentes. 

Os CODU coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro (ambulâncias de 

socorro, viaturas médicas e helicópteros) seleccionados com base na situação clínica das 

vítimas, com o objectivo de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo. 

Ou seja seleccionam e mobilizam de forma criteriosa os recursos necessários a cada caso. Os 

CODU asseguram ainda o acompanhamento das equipas de socorro aquando da sua actuação 

no terreno e, de acordo com as informações clínicas recebidas, é ainda possível seleccionar e 

preparar a recepção hospitalar dos doentes, com base em critérios clínicos, geográficos e de 

recursos da Unidade de Saúde de destino. O INEM tem quatro CODU em funcionamento, em 

Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve. 
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VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimaçaõ 

A Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) é um veículo de 

intervenção pré-hospitalar, concebido para o 

transporte rápido de uma equipa médica 

directamente ao local onde se encontra o doente. 

Com uma equipa constituída por um médico e 

um enfermeiro ou tripulante de ambulância de 

socorro, dispõe de equipamento de Suporte 

Avançado de Vida. 

Actuando na dependência directa dos CODU, as VMER têm base hospitalar, tendo como 

objectivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de 

vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência. 

 

 

 

Ambulância SIV – Suporte Avançado de Vida 

A denominada ambulância de Suporte Imediato de Vida é uma ambulância destinada a 

garantir cuidados de saúde diferenciados, designadamente manobras de reanimação, até estar 

disponível uma equipa de suporte avançado de vida. Este conceito é extensível às situações 

que poderão evoluir para Paragem Cárdio-Respiratória, caso não sejam imediatamente 

tomadas as medidas necessárias. A sua tripulação é constituída por um enfermeiro e por um 

técnico de ambulância de emergência. 

Este meio operacional do INEM visa melhorar os cuidados prestados em ambiente pré-

hospitalar à população, missão do INEM de acordo com a sua lei orgânica enquanto 

coordenador do Sistema Integrado de Emergência Médica. Estas ambulâncias significam um 

upgrade relativamente aos cuidados prestados pelas ambulâncias de socorro. 
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Ambulância SBV – Suporte Básico de Vida 

É uma ambulância de socorro, destinadas à 

estabilização e transporte de doentes que necessitem 

de assistência durante o transporte, cuja tripulação e 

equipamento permitem a aplicação de medidas de 

Suporte Básico de Vida. 
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Anexo V – Fichas de Realização de Estágio 
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Anexo VI–ECTS atribuídos a cada UC opcional de áreas clínicas no CMIM 

(disponível em http://sigarra.up.pt/fmup/planos_estudos_geral.formview?p_Pe=71) 
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Apêndice I – Cálculo dos ECTS de acordo com a carga horária 

 

Módulo teórico-prático = 16 horas 

Visitas de estudo = 16 horas 

Estágio CODU = 6 horas 

Estágios VMER = 30 horas 

Estágios SIV = 12 horas 

Estágios SBV = 6 horas 

 

 

16+16+6+30+12+6 = 86 horas 

 

27 horas = 1 ECTS9,10 

 

86 : 27 = 3,19ECTS 

 


