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RESUMO 

Num recinto onde se realiza um jogo de futebol, por norma, acorrem milhares de 

pessoas. Esta modalidade desportiva pela sua essência é suscept ível de gerar emoções, 

st ress, ansiedade e descontrolo emocional. Por isso estar emocionalmente envolvido num 

jogo de futebol, parece poder aumentar a probabilidade de acontecer um acidente 

cardiovascular. 

No presente t rabalho, procedemos à análise de 30 recintos de futebol da zona norte 

de Portugal, nos jogos que decorreram durante a época futebolíst ica 2009/ 2010. Foram 

englobados os dist ritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Os recintos foram 

distribuídos da seguinte forma: 6 estádios da Superliga; 6 da liga de honra; 6 da II divisão B; 

6 da III Divisão e 6 dos campeonatos dist ritais. Neste estudo pretendemos averiguar o t ipo 

de assistência médica pré-hospitalar e sua funcionalidade nos recintos, nomeadamente: 1) 

verif icar se o número de

 

Desfibrilhador Automát ico Externo (DAE) é suficiente de acordo 

com as normas legais e se estão colocados em local estratégico e de fácil acesso aos 

profissionais de saúde; 2) verif icar quem está responsável pela assistência aos espectadores 

e de que modo chega ao seu conhecimento o pedido de auxílio; 3) quantificar, no espaço 

temporal de um ano, o número de vezes que

 

o DAE foi ut ilizado e se ocorreram óbitos; 4) 

analisar e comparar os dados recolhidos com o est ipulado na regulamentação de actos de 

desfibrilhação automát ica externa e, com o est ipulado no regulamento das condições 

técnicas e de segurança dos estádios. 

As principais conclusões do nosso estudo são: a) 57% das equipas que const ituem a 

nossa amostra (17) não possuem desfibrilhador; b) 27% dos clubes (8) não sabe como é 

dado o alerta em caso de acidente cardiovascular, nem possuem nenhum plano para fazer 

face a uma situação de emergência médica; c) Nos recintos de futebol que possuem 

assistência médica, em 68% (13) não existe art iculação pré-definida das equipas médicas 

com as outras forças, nomeadamente entre os stewar ds

 

e forças de segurança: Polícia de 

Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR); e) não se verif icaram óbitos 

nos jogadores das equipas, mas registaram-se 2 óbitos nos espectadores; f) 37% dos 

recintos de futebol por nós estudados, não possuem nenhum t ipo de assistência médica ao 

dispor do espectador.  

Palavras-chave: desfibrilhador automát ico externo; recinto de futebol; assistência médica 

pré-hospitalar; morte súbita nos recintos desportivos.
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ABSTRACT  

In a place where a football game takes place, as a rule, thousands of people 

flock. This sport in its essence is likely to generate emot ions, st ress, anx iety and emot ional 

imbalance. So being emot ionally involved in a football game can apparent ly increase the 

likelihood of a stroke happen.  

In this study, we analyzed the 30 soccer venues in the North of Portugal, and the 

games took place during the football season 2009/ 2010. I have included the dist ricts of 

Porto, Braga, Viana do Castelo and Vila Real. The enclosures were dist ributed as follows: six 

stages of Superliga, six  in League of Honor, six of the Second Division B,  six of Division III 

and six in Dist rict Championships. In this study I intend to ascertain the type of pre-

hospitalar care and its funct ionality in the precincts, namely: 1) verify that the number of 

AEDs is suff icient in accordance with the laws and are placed in st rategic locat ion and easy 

access to health professionals , 2) check  who is responsible for assist ing and how viewers 

come to their knowledge to request for assistance, 4) quant ify the t imeline of one year, the 

number of t imes that the automated external defibrillator (AED) was used and if any deaths 

occurred, 5) analyze and compare data collected with the regulat ions st ipulated in the acts 

of automatic external defibrillat ion, and with the condit ions st ipulated in the regulat ion of 

technical and safety of the stadiums.  

The main conclusions of our study are: a) 57% of the teams that make up our sample 

(17) haven t defibrillator b) 27% of clubs (8) do not know how it is given early warning of 

st roke, or have no plan to deal with a medical emergency, c) In football venues that have 

medical assistance, 68% (13) there is no articulation of pre-defined medical teams with other 

forces, part icularly among the "stewards" and portuguese policies ent it ies PSP/ GNR, e) there 

were no deaths in the players of the teams, but there were two deaths in the audience; f) 

37% of indoor soccer that we studied do not have any type of medical care available to the 

viewer.   

Keywords: automated external defibrillator, football grounds, pre-hospital care, sudden 

death in sports venues.     
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1 - INTRODUÇÃO  

O Futebol é um fenómeno antropológico e social que existe desde os primórdios da 

humanidade sendo considerado um dos desportos mais populares no mundo tendo, por 

isso um papel central e nuclear em quase todas as sociedades mundiais. É prat icado em 

centenas de países, despertando bastante interesse por quase todos os quadrantes da 

sociedade. Hoje em dia, o futebol movimenta receitas milionárias inf luenciando, desta 

maneira, a economia de cada país. Um jogador desperta paixões e, simultaneamente, é 

idolatrado por inúmeras pessoas.

 

O impacto social do Futebol é facilmente constatável por se t ratar de um fenómeno 

que, nas suas diversas facetas, se afigura, na nossa sociedade, como uma temát ica 

dominante, encontrando-se na ordem do dia, tanto para os programas televisivos como 

radiofónicos, ou, ainda, nos canais do ciberespaço, o mesmo sucedendo nos escritos de 

art iculistas ou, tão simplesmente, nas conversas quot idianas que têm lugar nas ruas e nos 

cafés13. 

A um estádio onde se realiza um jogo de futebol acorrem milhares de pessoas, entre 

jogadores, staff técnico, pessoal de enfermagem, pessoal afecto à segurança, recursos 

humanos de muitas ocupações e serviços, para além do adepto comum. Por se tratar de um 

desporto de mult idões, a probabilidade de ocorrerem acidentes cardiovasculares, ou mesmo 

casos de morte, é iminente. 

Num estudo realizado por Carroll 4 é referido que o aumento dos internamentos por 

enfarte do miocárdio pode ser provocado por distúrbios emocionais como, por exemplo, 

assist ir, mesmo pela televisão, a um jogo de futebol. Nesse estudo, é apresentado como 

caso concreto o jogo de futebol Argent ina 

 

Inglaterra para os oitavos de f inal do 

Campeonato do Mundo de 1998, cujo vencedor foi apurado através da marcação de grandes 

penalidades. Os autores constataram que, até 48 horas após o referido jogo, houve um 

aumento de casos de enfarte do miocárdio, com internamento no hospital, mais 

concretamente, um aumento de 25% em comparação com os dias que antecederam o 

supracitado jogo, facto que demonstra bem a importância destes eventos na precipitação de 

problemas cardiovasculares.  

Noutro estudo, referente ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2006, no período 

compreendido entre 9 de Junho e 9 de Julho do ano de 2006, foram detectadas queixas 

cardiovasculares em 4.279 pacientes. Estes pacientes deram entrada nos serviços de 

urgência de 15 hospitais, de várias localidades da Alemanha e, após diagnóst ico clínico, em 

todos eles foram detectados problemas do foro cardíaco. Observaram, também, os autores 
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que a maior incidência de problemas cardiovasculares, referentes aos dias dos jogos 

disputados pela selecção alemã, foram observados durante as primeiras duas horas depois 

do início de cada jogo de futebol. E acrescentam, ainda, que nesses dias houve um aumento 

signif icat ivo do número de eventos cardiovasculares em comparação com o número médio, 

durante o período temporal que decorreu o estudo19.  

Desde sempre ex ist iram situações de índole cardiovascular e

 

casos de morte súbita 

relacionados com o desporto. Com o avanço da tecnologia e a generalização dos midia , 

estes casos deixaram de permanecer no anonimato, para passarem a ser casos de elevado 

mediat ismo, pois, desde algumas décadas, passaram a entrar pela nossa casa dentro , 

através da televisão e, mais recentemente, através da internet. 

O primeiro caso que se conhece de morte súbita relacionada com a actividade física foi 

no longínquo ano de 490 a.C., em que o soldado grego Pheldippides, que percorreu 42 

quilómetros de maratona até Atenas para comunicar a vitória dos gregos sobre os persas e, 

após dar a not ícia, caiu inanimado13. Nos últ imos anos em todo o mundo, ocorreram mortes 

de atletas de várias modalidades e, naturalmente, também no futebol. 

Com o decorrer dos anos, foram, sucessivamente, aparecendo casos de morte súbita 

em at letas, todavia, por serem vários, optaremos por referir apenas alguns mais recentes e 

com elevada visibilidade social. Destarte, durante a Taça das Confederações, no ano de 

2003, o camaronês Marc-Vivien Foé, num jogo t ransmit ido em directo pela televisão para 

quase todo o mundo tombou no relvado e não mais se levantou. O mesmo desfecho 

sucedeu em Espanha com António Puerta (2007) e Dani Jarque (2009).

 

Em Portugal, o primeiro caso conhecido de morte súbita foi o do futebolista Pavão, 

(ainda hoje é bastante recordado), que faleceu em 1973 na sequência de uma paragem 

cardio-respiratória (PCR), aos 13 minutos de um jogo com o Vitória de Setúbal. A causa da 

sua morte parece ter sido uma estenose aórt ica , muito possivelmente uma miocardiopat ia 

hipert róf ica, uma vez que esta ent idade era muito pouco conhecida na época. 

Recentemente, vivenciamos os casos de Miklos Feher (2004), para a disputa do campeonato 

português de Futebol e Hugo Cunha (2005), futebolista da União de Leiria, que fazia um 

jogo com amigos e de repente caiu inanimado, de nada valendo as manobras de 

reanimação. 

Se consultarmos o dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora, para tentarmos 

definir morte súbita teremos de definir as palavras em separado. Deste modo, morte 

signif ica acto ou efeito de morrer; interrupção definit iva da vida; termo da existência , 

enquanto súbita signif ica repent ina ou inesperada 8.  

Por sua vez, o dicionário médico, da Climepsi Editores, define morte como sendo a 

paragem completa e definit iva das funções vitais de um organismo vivo, com 
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desaparecimento da sua coerência funcional e nomeadamente da act ividade eléctrica de 

cérebro (t raçado electroencefalográfico plano) e, destruição progressiva das suas unidades 

teciduais e celulares, enquanto que o termo súbita apenas

 
é contemplado no lactente23.  

Em termos cient íf icos, morte súbita , segundo Pinto da Costa7 é a morte inesperada, 

cuja raridade não é tão grande como às vezes se pensa .  

Por sua vez, Catarino5 define morte súbita como a que ocorre de forma inesperada, 

tanto em pessoas doentes como sadias, durante a primeira hora, entre o início dos sintomas 

até ser considerado o óbito.

 

Para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, morte súbita cardíaca é uma morte de 

causa natural, quase sempre devido a uma doença cardíaca, caracterizada por uma perda 

súbita de consciência e que ocorre dentro de uma hora após o início dos sintomas agudos. 

A doença cardíaca subjacente pode ou não exist ir previamente, mas o momento e o modo 

de morte são inesperados12. 

A morte súbita com origem no sistema cardiovascular é a causa mais frequente no 

mundo ocidental. Em cerca de 25% dos casos, a morte súbita, é a primeira manifestação de 

doença cardiovascular25. 

A cardiomiopat ia hipert róf ica é considerada a principal causa de morte súbita cardíaca 

em jovens incluindo os at letas de alta compet ição25. Relat ivamente ao futebol, o factor 

cardíaco também parece ser o maior responsável, pois, quando a morte ocorre durante um 

jogo de futebol, as causas desta encontram fundamento em circunstancias bem definidas, 

na maior parte das vezes na doença coronária cardíaca, cardiopat ia hipertensiva ou 

estenose aórt ica 7. 

Estas mortes, por serem muitas vezes televisionadas em directo, repent inas e terem 

um elevado mediat ismo mundial, principalmente quando ocorrem durante um jogo de 

futebol, considerado o desporto mais popular a nível mundial, criam grande impacto na 

sociedade.  

Por ser uma modalidade mediát ica e de elevada oscilação emocional, o futebol, tal 

como a arte, visa despertar em quem assiste uma resposta emocional. Essa resposta é dada 

pelo adepto, que é um ser racional, organizado e que está disponível para responder 

emocionalmente16. 

Devido a esta oscilação emocional morre-se com alguma regularidade nos estádios de 

futebol ou nas suas imediações, seja através de actos de violência, acidentes, desordens e 

confrontos. No entanto, muitas vezes também se morre de excesso de emoção (st ress) 

provocada pela essência do jogo de futebol12 pois, estar emocionalmente envolvido num 

jogo de futebol, aumenta a probabilidade das pessoas sofrerem um ataque cardíaco2. 
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Sabemos hoje, por mais que o sistema de atendimento pré-hospitalar seja eficiente, o 

factor tempo é preponderante no salvamento de uma vida. Por isso, há a necessidade do 

pessoal médico ter conhecimentos necessários de primeiros socorros e suporte básico de 

vida, ou seja, a garant ia da circulação cardio-cerebral ef icaz. As técnicas de reanimação 

cardio-pulmonar e a ut ilização do desf ibrilhador automát ico externo (DAE) parecem 

fundamentais. Em Portugal, as doenças cardiovasculares const ituem um dos problemas de 

saúde mais graves para a população, representando a principal causa de morte. A maioria 

das mortes evitáveis associa-se à doença coronária e ocorrem fora dos hospitais. Na maior 

parte dos episódios de morte súbita, que ocorrem em ambiente extra-hospitalar, o 

mecanismo desencadeador foi a f ibrilhação ventricular, sendo o t ratamento mais eficaz a 

desfibrilhação eléctrica.   

Sempre que acontece uma situação de morte súbita, se for presenciada por alguém 

treinado em ressuscitação cardio-pulmonar e que disponha de um desfibrilhador externo 

automático, a probabilidade de recuperar e sobreviver será elevada6.  

A f iabilidade e segurança destes aparelhos são tão elevadas que, após a pesquisa por 

nós efectuada, corroboramos que a ut ilização de desfibrilhadores automáticos externos em 

ambiente extra-hospitalar, mesmo sem conhecimentos prévios de manuseamento, aumenta 

significativamente a probabilidade de sobrevivência das vítimas. 

Face ao panorama anterior, e pelo facto dos desfibrilhadores assumirem extrema 

importância no salvamento de vidas, foi necessário rever a legislação actual que regulava a 

sua ut ilização, uma vez que estes aparelhos apenas poderiam ser manuseados por médicos, 

isto é, se ex ist isse um desfibrilhador por perto, e se houvesse necessidade de o ut ilizar, tal 

não seria possível se não se encontrasse um médico por perto. Ora, esta situação poderia 

comprometer a eficácia deste procedimento.  

Costa6 af ina pelo mesmo diapasão quando refere que o principal factor determinante 

para salvar uma vida, quando estamos perante uma paragem cardíaca causada por 

fribrilhação ventricular, é o intervalo de tempo desde a perda de consciência até à 

desfibrilhação. Esta autora acrescenta ainda que a desfibrilhação precoce pode ser realizada 

em ambiente extra-hospitalar por profissionais de saúde ou outras pessoas com formação 

sobre a utilização dos desfibrilhadores.  

O desfibrilhador automát ico externo é um equipamento leve, pesa pouco mais de um 

quilo, e foi criado em 1965, por Paul Zoll, para ut ilização em ambiente extra-hospitalar por 

não médicos5.  

Para fazer face a estes imperat ivos legais, e agilizar a rapidez no socorro às vít imas de 

paragem cardíaca, no Japão, decorria o ano de 1991 quando as autoridades daquele país 
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decidiram proceder a alterações na legislação, permit indo o uso do DAE por pessoal não 

médico26. 

Também no nosso país, o Decreto-Lei nº 188/ 2009, de 12 de Agosto, veio determinar 

e regular a ut ilização de desfibrilhadores automát icos externos, pela primeira vez, por não 

médicos em ambiente extra-hospitalar no âmbito, quer do Sistema Integrado de Emergência 

Médica, quer de programas de acesso público à desfibrilhação.

 

No seguimento do supracitado Decreto-Lei, surgiu recentemente uma pet ição pública 

via online, a submeter à Assembleia da República, a f im de serem instalados 

desfibrilhadores automát icos externos em locais públicos, que sejam frequentados por 

muitas pessoas, incluindo-se, nesta perspectiva, os recintos de futebol.  

No Brasil, em alguns estados federais, a instalação do desfibrilhador é obrigatória em 

locais frequentados por muito público, como, por exemplo, em shoppings, hotéis, 

aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, estádios de futebol, ginásios de musculação, 

hipermercados, universidades, etc. No Japão, nas ruas mais movimentadas, ex istem 

desfibrilhadores que podem ser usados pelo cidadão comum, o mesmo se passa também, 

nos Estados Unidos da América (EUA), onde também as ambulâncias estão equipadas com o 

DAE, bem como alguns carros dos órgãos de polícia criminal.

 

Após efectuarmos uma pesquisa exaust iva pelas diversas bases de dados nacionais e 

internacionais, nomeadamente a Pubmed, Medline, B-ON (Biblioteca do conhecimento 

Online), Web Of Science, Repositório Cient if ico

 

de acesso aberto em Portugal, biblioteca do 

ICBAS (Inst ituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) e biblioteca da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto constatamos que, em Portugal, não existe nenhum estudo 

cient íf ico, propriamente dito, sobre esta temát ica. Verif icamos apenas, que o jornal 

Público , no ano de 2004, num trabalho denominado Assistência médica no desporto 

amador , fez uma visita a 18 recintos de futebol amador e juvenil. Desta visita, a conclusão 

geral do supracitado jornal foi de que são evidentes graves carências de assistência médica 

a que se sujeitam os espectadores e os prat icantes de futebol. Acrescentam, ainda, que 

mais de 70% dos recintos possuíam postos de primeiros socorros para os jogadores, no 

entanto para o público apenas, 33% dos recintos possuíam estes postos. Verif icaram, ainda, 

que em apenas 1 recinto foi encontrado 1 médico que acompanhava a equipa visitante, o 

mesmo sucedendo no que respeita à presença de ambulâncias, em que apenas um recinto 

possuía este t ipo de t ransporte de socorro. No que concerne ao equipamento de 

reanimação, constataram que a totalidade dos recintos (100%) não possuía qualquer t ipo de 

equipamento deste género18.  

Assim, desde que foi apresentado o anterior estudo, aludindo a graves carências, com 

risco eminente para a integridade física dos prat icantes e dos espectadores, o certo é que 
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nada parece ter sido feito para reverter os resultados apresentados, quando os mesmos 

deveriam ser de preocupação e reflexão dos vários quadrantes da sociedade, 

nomeadamente as entidades de cariz desportivo.    

Deste modo, por tudo o que foi mencionado anteriormente sobre esta temát ica, e 

também porque em Portugal não existe nenhum estudo cient íf ico sobre assistência médica 

pré-hospital nos recintos de futebol, para os adeptos, e para os at letas, julgamos muito 

pertinente elaborar o presente estudo.    

Face ao exposto, procedemos à análise de 30 recintos de futebol da zona norte de 

Portugal, nos jogos que decorreram durante a época futebolíst ica 2009/ 2010. Foram 

englobados os dist ritos do Porto, de Braga, de Viana do Castelo e de Vila Real. Os recintos 

referem-se às seguintes divisões: 6 estádios da Superliga; 6 da Liga de Honra; 6 da II Divisão 

B; 6 da III Divisão e 6 dos Campeonatos Distritais.  

Após a recolha dos dados nos estádios, iremos analisá-los, discut i-los e compará-los 

com outros dados internacionais, bem como se se verif icam os requisitos que são 

est ipulados pelo Decreto Regulamentar nº 10/ 2001, de 7 de Junho, do Ministério da 

Juventude e Desporto, e do Decreto-Lei nº 188/ 2009, de 12 de Agosto, que regulamenta a 

prática de actos de desfibrilhação automática externa. 

Assim, consideremos os seguintes objectivos principais para o nosso trabalho: 

1 - Caracterizar os meios disponíveis nos estádios de futebol para fazer face a situações de 

emergência; 

1.1 - Verif icar se ex istem DAEs e se estão colocados em local estratégico e de fácil 

acesso aos profissionais de saúde;

 

1.2 - Verificar se os DAE são sujeitos a revisões periódicas de manutenção;

 

1.3 - Verificar se os profissionais responsáveis pelo manuseamento e utilização do DAE 

possuem formação específ ica, assim como se estão acreditados com formação 

contínua;  

1.4 - Verificar quem está responsável pela assistência dos espectadores e de que modo 

chega ao seu conhecimento o pedido de auxílio; 

1.5 - Verif icar se ex iste boa art iculação com as outras ent idades (PSP, bombeiros e 

seguranças);  

1.6 

 

Quant if icar, no espaço temporal de um ano, o número de vezes que o DAE foi 

utilizado e se ocorreram óbitos 

 

2 - Averiguar quais as principais causas de morte súbita que ocorreram na amostra; 

 

3 - Analisar e comparar os dados recolhidos com o previsto na regulamentação da prática de 

actos de desfibrilhação automática externa; 
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4- Analisar e comparar os dados recolhidos com o previsto no Regulamento das Condições 

Técnicas e de Segurança dos Estádios. 

Deste modo, parece-nos importante reflect ir sobre um conjunto de questões 

fundamentais relacionadas com situações de possível morte súbita e analisar a assistência 

médica pré-hospitalar e sua funcionalidade nos recintos onde se realizam jogos de futebol. 

Para a consecução deste t rabalho monográfico, após esta int rodução, expomos e 

delimitamos o tema e sua pert inência bem como procedemos à delimitação dos object ivos 

propostos.  

No segundo ponto faremos a apresentação de materiais e métodos a part ir dos quais 

desenvolvemos o nosso trabalho. 

No terceiro ponto, iremos discorrer sobre a análise e discussão dos dados recolhidos, 

sustentando e confrontando com os conceitos ex istentes na literatura nacional e 

internacional. 

No quarto ponto apresentaremos o capítulo das conclusões, mais relevantes, ret iradas 

no âmbito da temática deste trabalho. 

Como forma de sintet izar e alertar para possíveis situações que possam ocorrer nos 

recintos, faremos no quinto ponto um comentário final ao estudo. 

Reportaremos também no sexto ponto as limitações

 

com que nos deparamos no nosso 

trabalho. 

No sét imo ponto reportamo-nos às referências bibliográficas que serviram de 

sustentação à realização e discussão deste estudo. 

E, por últ imo, colocaremos nos anexos o quest ionário que nos serviu de mote para a 

obtenção dos dados e outra documentação (a declaração que comprova a minha presença 

no jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e a União Desport iva de Leiria, no Estádio 

do Dragão, no dia 25 de Outubro de 2010, na companhia do coordenador da assistência 

médica, Dr.ª. Jacinta Sá, com o intuito de ver in loco

 

como estava organizada a assistência 

médica naquele recinto desportivo).        
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 - Caracterização da Amostra  

A amostra é const ituída por 30 recintos desport ivos pertencentes aos clubes de 

futebol, da Zona Norte, englobando os dist ritos do Porto, de Vila Real, de Braga e de Viana 

do Castelo.  

De salientar que seleccionamos 6 recintos desport ivos de cada divisão da Zona Norte. 

Ao iniciarmos a selecção da amostra, começámos por abranger todos os recintos 

desport ivos da Superliga, o que const ituía a totalidade de 6 recintos. Em virtude disto, e por 

uma questão equitat iva, optamos, também, por estudar o mesmo número de

 

recintos nas 

restantes divisões. Assim, foram divididos da seguinte forma: 6 recintos da Superliga, 6 

recintos da Liga de Honra, 6 recintos da II Divisão B, 6 recintos da III Divisão e 6 recintos 

dos Distritais de Futebol:  

Recintos da Superliga:

 

Estádio do Dragão (Futebol Clube do Porto), Estádio dos Arcos 

(Rio Ave Futebol Clube), Estádio do Mar (Leixões Sport Clube), Estádio D. Afonso Henriques 

(Vitória Sport Clube), Estádio da Mata Real (Futebol Clube de Paços de Ferreira), e Estádio 

Municipal de Braga (Sporting Clube de Braga).  

Recintos da Liga de Honra:

 

Estádio do Clube Desport ivo Trofense (Clube Desport ivo 

Trofense), Complexo Desport ivo do Sport Clube de Freamunde (Sport Clube Freamunde), 

Estádio Clube Desport ivo das Aves (Clube Desport ivo das Aves), Estádio Cidade de Barcelos 

(Gil Vicente Futebol Clube), Estádio do Varzim Sport Clube (Varzim Sport Clube), Estádio 

Municipal 25 de Abril (Futebol Clube de Penafiel).  

Recintos da II Divisão B:

 

Estádio S. Miguel (Gondomar Sport Clube), Estádio do Bessa 

(Boavista Futebol Clube), Estádio Municipal de Lousada (Associação Desport iva de Lousada), 

Estádio da Parteira (Aliados Futebol Clube de Lordelo), Estádio do Padroense (Padroense 

Futebol Clube), Cidade Desportiva de Paredes (União Sport Clube de Paredes).  

Recintos da III Divisão:

 

Estádio Municipal de Amarante (Amarante Futebol Clube), 

Complexo Desport ivo Monte Azevedo (Rebordosa At lét ico Clube), Estádio Municipal 22 de 

Junho (Futebol Clube Famalicão), Parque Municipal dos Desportos de Fafe (Associação 
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Desport iva de Fafe), Estádio Dr. Lourenço Raimundo (Sport Clube Valenciano), Campo do 

Cruzeiro (Associação Desport iva Os Limianos ).  

Distritais:

 
Complexo Desport ivo de Barrosas (Centro Recreio Popular de Barrosas), 

Estádio Municipal Dr. Machado de Matos (Clube Académico de Felgueiras), Campo das 

Acácias (União Futebol Clube de Barqueiros), Campo do Calvário (União Desport iva 

Valonguense), Estádio Municipal de Alpendorada (Futebol Clube de Alpendorada), Estádio 

Municipal Artur Vasques Osório (Sport Clube da Régua).  

2.2. 

 

Metodologia 

A metodologia aplicada consist iu no preenchimento de um quest ionário que segue em 

anexo. As questões foram abertas para que os intervenientes pudessem expor os seus 

pontos de vista de uma forma clara e a mais aprofundada possível. 

Assist imos também ao jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto (FCP) e a União 

Desport iva de Leiria (UDL), no Estádio do Dragão, no dia 25 de Outubro de 2010, tendo 

acompanhado o coordenador da assistência médica, Dr.ª. Jacinta Sá, com o intuito de 

observar como estava organizada a assistência médica naquele recinto desport ivo, por ser o 

estádio de maior referência da Zona Norte (conforme documento em anexo).  

2.3 - Recolha de dados 

A recolha de dados decorreu durante o ano de 2010 e reportou-se à época 

futebolíst ica 2009/ 2010. Os quest ionários foram efectuados nas instalações dos recintos 

desport ivos anteriormente mencionados. Responderam, aos quest ionários, os responsáveis 

médicos dos clubes (entenda-se medico, enfermeiro ou massagista, conforme a realidade do 

clube). De salientar que, sempre que o responsável médico não era possuidor de todos os 

dados por nós solicitados, éramos encaminhados para o director desport ivo do clube e, nos 

clubes que não possuíam este cargo, encaminhavam-nos para o Presidente ou para o Vice-

Presidente. Foram, também, por nós observados in loco

 

as infra-estruturas e os 

equipamentos disponíveis nos recintos. 

Paralelamente a este quest ionário, e com o intuito de validar os dados mencionados 

pelos clubes, deslocamo-nos às instalações das corporações de Bombeiros, que nos eram 

indicadas pelos clubes como sendo as que prestavam serviço nos recintos.  
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3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

Ao longo deste capítulo iremos confrontar os dados recolhidos com a nossa própria

 
opinião e com as opiniões de diversos autores constatados na literatura nacional e 

internacional. Iremos também socorrer-nos dos estudos cient íf icos ex istentes com a 

finalidade de, assim, estabelecer as principais conclusões.

    

3.1 - Comparação dos dados recolhidos com o estipulado na 

regulamentação da prática de actos de desfibrilhação automática 

externa (DAE)  

O Decreto-Lei nº 188/ 2009, de 12 de Agosto, no art igo 23º, nº3 menciona que o 

r esponsável médico envia semest r almente um r elatór io de ocor r ências ao Inst it uto Nacional 

de Emer gência Médica (INEM), I. P . No mesmo art igo, no nº 4 é referido que sem pr ejuízo 

do disposto no númer o anter ior , o INEM, I. P., pode solicitar , a qualquer

 

momento, 

informações sobr e as ocor r ências de par agem car dio-r espir atór ia . Verif icamos que, dos 

clubes que possuem DAE, nenhum deles envia relatórios semestrais para o INEM. Além disso 

fomos, também, informados pelos responsáveis médicos dos clubes que, até hoje, nunca o 

INEM solicitou quaisquer dados, nem nunca ninguém daquele organismo se deslocou às 

sedes dos clubes a fim de fiscalizar esta matéria.  

Pelo que foi referido anteriormente, constata-se que a legislação existente não é 

cumprida pelos clubes e que, este assunto, também não parece ser prioritário para os 

mesmos, até porque não existe f iscalização apropriada pela ent idade que é responsável por 

exercer tal acto. Consideramos esta situação ainda mais grave porque, à excepção de um 

clube, nenhum elemento do departamento médico, dos clubes que const ituem a nossa 

amostra, t inha conhecimento desta obrigatoriedade. Ficamos, também, convencidos de que 

as ent idades que deveriam ser responsáveis pela verif icação e pela f iscalização se 

encontram alheadas da necessidade de f iscalizar tal procedimento. António Carraça, 

presidente do Sindicato de Jogadores, já no ano de 2004, parecia ir de encontro à nossa 

opinião pois, ao referir-se a um estudo elaborado pelo jornal Público , int itulado 

Assistência médica no desporto amador , salientou que não adianta ex ist irem leis, se 

ninguém as f iscaliza, isto é, devia ex ist ir uma f iscalização, um rastreio, para que, de um 

modo prof ilát ico, fossem punidos todos os infractores. É que em Portugal o principal 
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problema nem sequer é a ausência de leis ou regulamentos, mas sim a ausência de qualquer 

fiscalização e a consequente aplicação das sanções devidas"18. 

Opinava ainda que, grande parte dos mais de 100.000 futebolistas federados 

existentes em Portugal, bem como o grosso dos prat icantes de outras modalidades 

amadoras, tem um acompanhamento médico insuficiente.    

3.2 - Comparação dos dados recolhidos com o estipulado na 

regulamentação das condições técnicas e de segurança dos estádios

 

Após análise exaust iva

 

do Decreto Regulamentar nº 10/ 2001, de 7 de Junho, que 

regulamenta a classificação dos estádios em função da lotação, verificamos, desde logo, que 

existem alguns requisitos que não são cumpridos, nem implementados, nos recintos 

desportivos, cuja obrigatoriedade é exigida. Contudo e, dada a abrangência daquele decreto 

regulamentar, ir-nos-emos debruçar apenas naqueles que tenham interesse para a nossa 

temática. 

O âmbito daquele diploma, refere no art igo 2º, nº 1, que  As ent idades pr omotor as de 

obr as de const r ução de novos estádios, cujo pr ojecto esteja pendente de apr ovação à data 

de ent r ada em vigor do pr esente diploma, dever ão adaptar o mesmo às condições técnicas 

nele estabelecidas .  

Por sua vez, o nº 2 do mesmo art igo, diz-nos que Nos casos de obr as de 

r emodelação, ampliação, alter ação ou benef iciação de estádios, as normas do Regulamento 

anexo ao pr esente diploma aplicam-se em tudo o que dir ectamente concer ne às ár eas que 

sejam objecto de inter venção . 

Assim, após interpretação dos dois parágrafos anteriores, depreende-se que este 

diploma legal se aplica, apenas aos recintos que venham a ser construídos, bem como 

aqueles que venham a sofrer obras de ampliação ou alteração, a part ir da sua entrada em 

vigor. 

De seguida, citaremos os art igos de interesse deste diploma legal e os critérios que 

deveriam ser cumpridos na construção, ampliação, remodelação ou alteração dos recintos 

que constituem o nosso estudo. 

Destarte, o art igo 4º do supracitado diploma legal, com base nos critérios definidos no 

art igo 3º, classif ica os estádios de acordo com a lotação máxima N, que lhes for f ixada, nas 

seguintes classes: 

a) Classe A: N igual ou super ior a 35.000 espectador es; 
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b) Classe B: N igual ou superior a 15.000 e inferior a 35.000 espectadores; 

c) Classe C: N igual ou superior a 5.000 e inferior a 15.000 espectadores; 

        d) Classe D: N inferior a 5.000 espectadores. 

    Por sua vez, o artigo 27º do supracitado diploma refere que Os estádios das classes A, 

B e C devem ainda pr ever espaços par a uso das for ças de segur ança e ser viços de 

bombeir os, que const it uir ão o cent r o de coor denação e segur ança par a as oper ações de 

monitor ização dos sistemas de segur ança e aler ta, pr efer encialmente anexos ou ar t iculados 

funcionalmente com o centro de comando das instalações .

 

Relat ivamente a esta temát ica constatamos que, dos recintos por nós visitados, 

ex istem 2 recintos que foram ampliados na sua lotação e restaurados há cerca de 1 ano e 

que não cumprem as ex igências deste diploma legal, isto é, deveriam cumprir a 

obrigatoriedade de possuir e de prever um espaço para as forças de segurança e bombeiros, 

não englobando no entanto este espaço. 

O art igo 14º refere-se a Disposit ivos de controlo de espectadores , mencionando no 

seu ponto 1º que, os estádios das classes A, B e C dever ão estar dotados de sistemas de 

cont r olo e vigilância, const it uídos por equipamento de r ecolha e gr avação de imagens em 

supor te vídeo, em cir cuito fechado . 

No que concerne ao art .º 14º, na nossa amostra, deparamo-nos com 4 recintos que 

foram construídos, ampliados ou melhorados, depois da entrada em vigor deste diploma 

legal (7 de Junho e 2001), e que, em termos de lotação, preenchem os requisitos sobre a 

ex igibilidade dos sistemas de controlo e vigilância. Assim, após analisarmos os

 

dados 

recolhidos, verif icamos que estes recintos não cumprem o que está regulamentado, isto é, 

não possuem qualquer t ipo de sistema de controlo e vigilância. Consideramos esta lacuna 

crucial pois, um sistema de controlo e vigilância, pela sua especif icidade, agiliza os meios 

de socorro na assistência médica a determinada pessoa vít ima de acidente cardiovascular. A 

sua não existência torna a prestação de socorro mais vulnerável. 

Estes atropelos à lei, que detectamos, são o corolário lógico da não existência de 

fiscalização por parte das entidades competentes.       



   
3.3 - Media de Espectadores por jornada em cada divisão
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Liga de Honra:

 
O Varzim é o clube com o maior número de espectadores por jogo (3000). Por sua vez 

o Penafiel é o clube que menos assistência tem (700). É de ressalvar que à excepção do 

Varzim e do Penafiel, todos os outros clubes possuem assistência da mesma ordem de 

grandeza. 

De referir que, no recinto do clube com maiores espectadores (Varzim), a assistência 

médica é igual ao clube com menos espectadores (Penafiel), pois, ambos colocam ao dispor 

do público meios iguais, ou seja, 1 ambulância com 9 bombeiros. Esta situação

 

parece-nos 

contraproducente pois, um clube que alberga no seu recinto quase 5 vezes mais 

espectadores, em relação a outro clube, não pode ter os mesmos meios para fazer face a 

uma ocorrência.  

De salientar que, das ambulâncias que prestam serviço nos recintos destes 6 clubes, 

apenas duas delas possuem desfibrilhadores manuais. 

Destes 6 clubes da liga de honra, nenhum deles requisita assistência médica em 

função da lotação do recinto. 

2ª Divisão B:

 

O recinto do Boavista é o que possui a melhor média de espectadores por jogo (3.000), 

e a diferença é tão sintomát ica para os outros recintos, podendo afirmar-se que estão mais 

espectadores presentes no Estádio do Bessa que nos outros recintos todos. Em sent ido 

oposto surge o recinto do Paredes, com apenas 200 espectadores. 

Existem dois recintos nesta divisão que não possuem qualquer t ipo de assistência 

médica para os espectadores pelo que, se for necessário prestar socorro às vít imas, é 

accionado o número nacional de emergência (112).

 

Das ambulâncias que prestam serviço nos recintos destes 4 clubes, apenas uma delas 

possuem desfibrilhador manual. Verif icamos também que, num determinado clube, o 

médico nos referiu que a corporação de bombeiros que ali presta serviço nos jogos possui 

uma ambulância com desfibrilhador manual, mas não a ut ilizam no jogo de futebol, porque 

a corporação determinou que é preferível a mesma ficar ao dispor dos restantes cidadãos. 

Nesta divisão detectámos que 1 clube nos forneceu informações imprecisas, no que 

concerne à presença de ambulâncias, pois informaram-nos que possuíam assistência médica 

no recinto. Contudo, após confirmarmos nas respect ivas corporações de bombeiros, foi-nos 

referido que não prestavam ali serviço. 

De mencionar que, à excepção de um, nenhum dos outros clubes da nossa amostra 

reforça a assistência médica em função do número de espectadores presentes em cada 

evento.  
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3ª Divisão:

 
O Fafe é o clube com o maior número de espectadores por jogo (2000). Por sua vez o 

valenciano é o clube que menos assistência tem por partida (700).  

Existe um recinto nesta divisão que não possui qualquer t ipo de assistência médica 

para os espectadores, pelo que se for necessário prestar socorro às vít imas é accionado o 

número de emergência (112).

 

De salientar que, das ambulâncias que prestam serviço nos recintos destes 6 clubes, 

nenhuma delas possui desfibrilhadores DAE ou manuais. Obt ivemos informação através de 

uma das corporações de bombeiros que têm possibilidade de colocar num desses recintos 

uma ambulância com DAE, contudo não possuem pessoal habilitado para o seu 

manuseamento. 

Nesta divisão, detectámos que 1 clube nos forneceu informações imprecisas, no que 

concerne à presença de ambulâncias, pois informaram-nos que possuíam assistência médica 

no recinto. Contudo, após confirmarmos nas respect ivas corporações de bombeiros foi-nos 

referido que não prestavam ali serviço 

De mencionar que nesta divisão nenhum clube reforça a assistência médica em função 

dos espectadores presentes em cada evento. 

Distritais:

 

O Alpendorada é o clube com o maior número de espectadores por jogo (650). Por sua 

vez o Barqueiros é o clube que menos assistência tem por partida (40).  

Da totalidade dos recintos desta divisão, nenhum possui qualquer t ipo de assistência 

médica para os espectadores pelo que, se for necessário prestar socorro às vít imas, é 

accionado o número de emergência (112). De salientar que existe um clube que 

efect ivamente coloca uma ambulância (sem desfibrilhador) no interior do recinto, todavia 

foi-nos referido, de um modo explícito, que esta se dest ina apenas a socorrer os jogadores 

das equipas, não se encontrando disponível para o t ransporte e para o socorro dos 

espectadores. 

Nesta divisão detectámos que 3 clubes nos deram informações imprecisas, no que 

concerne à presença de ambulâncias, pois informaram-nos que possuíam assistência médica 

nos recintos. Contudo, após confirmarmos nas respect ivas corporações de bombeiros foi-

nos referido que não prestavam ali serviço. 

Em termos gerais pensamos que nos recintos de todas as divisões

 

que disponham de 

apenas uma ambulância, a prestação de socorro às vít imas está fragilizada, pois, se, por 

suposição, essa viatura t iver que ser accionada para t ransportar alguém ao hospital mais 
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próximo, momentaneamente não vai haver nenhum meio de socorro à disposição dos 

espectadores.   

3.4. 

 
Desfibrilhadores por divisões

     

Gráfico 2 

 

Desfibrilhadores existentes em cada divisão.    

Pela análise do gráfico constata-se que na Superliga a totalidade das equipas (100%) 

possui desfibrilhadores. Na Liga de Honra apenas uma equipa não possui desfibrilhador.  

Todos os clubes por nós estudados possuem apenas um desfibrilhador em cada 

recinto, com excepção do FCP, que possui 7 (5 manuais e 2 DAE), do VSCG que possui 2 (1 

manual e 1 DAE) e do SCB que também possui 2 (1 manual e 1 DAE).  

No que concerne à sua localização, no que concerne ao FCP, 4 encontram-se situados 

nas bancadas, um está no relvado, junto ao banco de suplentes, 1 no posto central e outro 

acompanha uma equipa móvel. No SCB e VSCG ambos se encontram no relvado e nos outros 

restantes clubes permanecem no relvado ou nas imediações deste.

  

De referir que, estes aparelhos no espaço temporal de uma época desportiva 

(2009/ 2010), apenas por 2 vezes foram ut ilizados e essas ut ilizações ocorreram

 

no Estádio 

do Dragão.  
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Todos os desfibrilhadores foram sujeitos a revisões periódicas de manutenção, e os 

elementos que são responsáveis pelo seu manuseamento possuem formação específica para 

exercer tais actos frequentando também periodicamente acções de formação continua. 

 
Em sent ido oposto, na 3ª Divisão e nos Dist ritais, nenhuma das equipas por nós 

estudadas possui qualquer t ipo de desfibrilhador, quer seja manual, quer seja automát ico. 

Em termos globais, constata-se que mais de metade das equipas que const ituem a nossa 

amostra, 57%, não possuem desfibrilhador. Num estudo efectuado por Borjesson, em 

diversos países europeus, e cujo principal object ivo foi o de invest igar os actuais 

procedimentos de segurança cardiovascular, dos principais recintos desport ivos, o autor 

verif icou que 28% dos clubes não têm um DAE disponível. Todavia, esta amostra, embora 

apresente uma percentagem inferior à nossa, é mais gravosa, ainda, em virtude deste 

estudo apenas englobar equipas de top, dos vários países2.  

Este autor parece evidenciar uma certa estupefacção, pois menciona ainda que, mesmo 

os recintos que se encontravam a mais de cinco minutos do hospital mais próx imo, 25%, 

não dispunham de desfibrilhadores automát icos externos. Refere, ainda, o mesmo 

especialista que cinco minutos são considerados o tempo máximo admissível para se 

realizar a desfibrilhação, em caso de paragem cardíaca2.  

As carências por nós detectadas nos campeonatos amadores (3ª Divisão e Dist ritais) 

vão de encontro ao único estudo realizado no nosso país sobre este assunto, pelo jornal 

Público , intitulado Assistência médica no despor to amador . Os invest igadores deste 

periódico, que

 

se deslocaram a 18 recintos de Norte a Sul do país, no ano de 2004, 

sat irizaram, na altura, a situação, af irmando que, se uma ambulância é uma utopia, um 

médico anda lá per to e até um massagista cr edenciado pode ser um caso sér io 18. 

Acrescentaram, ainda, que nenhuma das equipas visitadas possuía qualquer t ipo de 

equipamento de reanimação.  

Esta situação, com que nós e os invest igadores do Público nos deparamos, chega a 

ser incompreensível pois, cada recinto de futebol deveria ter desfibrilhadores semi-

automát icos disponíveis e, mesmo os leigos, deveriam ser t reinados para usá-los. Tofield 

acrescenta ainda que, o caso do futebolista espanhol  

Puerta, verif icado em Sevilha, foi um trágico exemplo de fragilidade de actuação. Conclui 

que, os desfibrilhadores podem ser úteis também para o público e que deveriam, inclusive, 

estar devidamente sinalizados, para a eventualidade de haver necessidade de serem 

utilizados32.  

Pensamos que nos recintos de futebol, onde não existe nenhum desfibrilhador, os 

espectadores estão forçosamente entregues a si próprios e, caso suceda uma situação de 
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aparente morte súbita, a probabilidade de recuperar é baix íssima pois, o factor tempo 

nestas situações é fulcral. 

 
A probabilidade de sucesso na desfibrilhação diminui rapidamente com o passar do 

tempo e a f ibrilhação ventricular tende a converter-se em assistolia em poucos minutos. 

Após f ibrilhação, e por cada minuto que passe sem se ter iniciado a desfibrilhação, as 

possibilidades de sobrevivência reduzem aproximadamente 10%, por cada minuto que 

passe. Após 5 minutos de f ibrilhação ventricular a possibilidade de sobrevivência baixa para 

50% e a partir dos 12 minutos essa possibilidade é de apenas 2% 6.  

Existem dirigentes desport ivos que alegam não dispor de pessoal médico habilitado 

para manusear um DAE, todavia parece-nos que esta questão nos encaminha para a falta de 

conhecimento e de divulgação destes aparelhos. Este equipamento é de fácil manuseamento 

e o seu uso por leigos tem mais vantagens do que desvantagens. A confirmar a nossa 

opinião surge um estudo prospect ivo de 2 anos nos aeroportos de Chicago que refere que, 

21 pessoas sofreram paragem cardíaca não t raumática e destas, 18 t iveram fibrilhação 

ventricular. À excepção de duas situações, o DAE foi manuseado por leigos na matéria. Dos 

pacientes que foram ressuscitados, em 11deles foi possível reverter a f ibrilhação sem 

qualquer t ipo de sequelas e 8 recuperaram a consciência antes de chegarem ao Hospital, 

não sendo possível determinar se houve lesões cerebrais3. De referir que, as pessoas que 

ut ilizaram o aparelho nunca t inham recebido t reino, nem possuíam experiência prévia no 

manuseamento do DAE. 

Num estudo retrospectivo aplicado, através de um quest ionário enviado para os 20 

estádios que sediaram os jogos do campeonato holandês profissional de futebol, durante os 

períodos de 2006/2007 e de 2007/2008, verificou-se que quase 13 milhões de 

espectadores assist iram aos jogos. Para este estudo, as equipas de emergência médica 

colocaram-se entre os espectadores tendo-se, de igual modo, equipado 95% dos estádios 

com DAE durante o período do estudo. Os resultados demonstram bem a importância do 

desfibrilhador pois, 93 espectadores sofreram problemas cardíacos, havendo necessidade 

de utilizar o desfibrilhador 22 vezes. A reanimação foi bem sucedida em 18 casos (82%) 33.  

Um estudo efectuado com o DAE colocado em locais públicos em que, devido à sua 

especificidade o risco de paragem cardio-respiratoria é elevado, tais como casinos, 

companhias aéreas e aeroportos tendo a desf ibrilhação  

ocorrido no período temporal entre 3 e 5 minutos apresentou taxas de sobrevivência que 

variaram entre 41% e 74%. De referir também que o manuseamento do DAE neste estudo foi 

feito por socorristas e restantes pessoas sem experiencia previa no manuseamento deste 

desfibrilhador10. Embora este estudo apresente uma taxa de reanimação com resultados um 

pouco inferiores ao estudo do parágrafo anterior, estes dados devem ser considerados 
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Sobressai, desde logo, que, mais de 1/ 4 dos clubes (27%) não sabem como é dado o 

alerta em caso de aparente morte súbita, nem possuem nenhum plano para fazer face a 

uma situação deste tipo.  

Parece exist ir uma certa anarquia e uma certa confusão pois, parece-nos que os 

responsáveis dos clubes não têm como prioridade a prevenção e a segurança dos 

espectadores que se deslocam aos recintos para assist ir a um jogo de futebol. O estudo de 

Borjesson, durante a época futebolíst ica de 2005/ 2006, em 187 estádios de 10 países 

europeus, apresenta resultados similares aos nossos pois, diz-nos que, 36% dos clubes 

analisados não possuíam qualquer plano de acção sobre questões como localização dos 

equipamentos de reanimação, sobre o pessoal médico, sobre a localização do hospital mais 

próximo, etc2. 

No nosso estudo, o meio mais ut ilizado para dar o alerta, a f im de ocorrer a uma 

situação de aparente morte súbita, foi através dos espectadores (11 clubes).

 

Esta situação parece-nos bastante rudimentar, além de que está longe de ser ef icaz na 

pront idão e execução da act ivação dos meios de socorro. Isto porque, num jogo de futebol, 

com toda a sua envolvência, desde o barulho, a rivalidade e a ansiedade, a detecção de 

qualquer situação de aparente morte súbita, no meio de tanta confusão e adversidade, é 

dif ícil. Mesmo após ser detectada, o accionamento dos meios está longe de ser rápido e 

ágil.  

Sabemos que, o factor tempo é preponderante no salvamento de uma vida, sendo os 

primeiros 2-3 minutos cruciais para garant ir a reanimação cardio-cerebral, Por isso deveria 

ex ist ir um plano eficaz de emergência local. Um estudo efectuado em 2007, com vít imas de 

paragem cardio-respiratória, vai de encontro ao que é defendido por nós pois, a 

invest igadora refere que, devido ao forte impacto epidemiológico e social, é importante que

 

nos recintos de futebol ex ista um plano de emergência e meios de coordenação para dar o 

alerta e que os espectadores estejam orientados sobre a forma como devem proceder, 

activando o serviço médico de emergência local6. 

A ex istência de uma boa rede de comunicação eficiente, ident if icada e programada 

deve ser desenvolvida e implementada para permitir a qualquer socorrista activar o plano de 
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reunião ou reuniões prévias, com a f inalidade de se atribuir funções, de prever e de 
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socorro a vítimas de paragens cardíacas.    

3.7 - Localização do DAE e tempo de actuação até chegar ao 

sinistrado    
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Num estudo, realizado no estádio do Barcelona, Camp Nou, durante a compet ição 

oficial da temporada 2000/ 2001, em que também se registaram sete casos de paragem 

cardio-respiratória, verif icou-se que, apenas um desses casos resultou em óbito. Os 

invest igadores concluíram que, a disponibilidade de serviços médicos para os espectadores 

ajudou a garant ir o diagnóst ico precoce e o t ratamento de todos os casos

 

de aparente morte súbita, possibilitando a estabilização do paciente e sua t ransferência em 

segurança para o hospital de referência, dentro 

dos prazos estabelecidos. O tempo decorrido entre a detecção da paragem  

e a chegada ao hospital foi inferior a 45 minutos15.  

De salientar que, nos dist ritais de futebol, das 6 equipas analisadas, apenas uma 

proporciona presença de bombeiros. Resultados semelhantes foram encontrados num 

estudo realizado no nosso país, no ano de 2004, pois, nos 18 recintos analisados, em 17 

deles, não se detectou a presença de qualquer ambulância18. 

Esta ausência total de qualquer meio de socorro e de pessoal habilitado, levará a que a 

assistência médica a uma vít ima de uma paragem cardíaca seja morosa, podendo levar 

vários minutos até a vít ima ser socorrida, o que poderá ser fatal, isto porque, a f ibrilhação 

ventricular é responsável por cerca de 85% dos casos de paragem cardio-respiratória em 

adultos em ambiente extra-hospitalar e o atendimento adequado pode elevar os níveis de 

sobrevivência. Esta sobrevivência é muito baixa sendo que muitos factores podem contribuir 

para este facto.  

Noutro estudo, realizado nos Estados Unidos da América, é referido que 40% das 

vít imas a que foram prestadas as primeiras manobras de reanimação cardio-pulmonar até 4 

minutos, e que receberam o primeiro choque de desfibrilhação até 8 minutos após a 

paragem cardio-respiratória, recuperaram totalmente sem sequelas1.  

Entendemos que deverá ser da responsabilidade da organização de um evento 

garant ir o acesso dos espectadores e dos profissionais a cuidados médicos de emergência. 

Pensamos, até, que esta situação é tão grave que não deveria ser de todo permit ida a não 

existência de um plano e que deveria levar à intervenção das mais altas autoridades de cada 

país.  

Num estudo realizado por Sanders, o autor defende que, em todos os eventos 

desport ivos onde confluem muitas pessoas, é necessário que o disposit ivo de emergência 

médica possua um plano art iculado entre as várias forças presentes. Salienta, ainda, que 

nesse plano devem constar os aspectos essenciais, cuja presença no evento considera 

obrigatória, e que passam por: 1) Primeiros socorros e suporte básico de vida, minist rado 

por um tripulante de ambulâncias, com conhecimentos primeiros socorros, acessível a 

qualquer espectador em menos de 4 minutos; 2) Suporte avançado de vida e t ratamento em 
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situações de emergência médica, minist rado por médicos e 3) Capacidade para evacuar uma 

vítima para o hospital em menos de 30 minutos30.    

3. 10 

 

Tempo de transporte do sinistrado ao Hospital mais próximo 

   

Gráfico 8 

 

Tempo de transporte do sinistrado ao Hospital mais próximo.

    

Pela análise do gráfico 8, podemos depreender que, em 59% dos recintos que não 

possuem desfibrilhador, o hospital mais próx imo f ica localizado a uma distância superior a 

5 minutos. Sabe-se que cinco minutos são considerados o tempo máximo admissível para se 

realizar a desfibrilhação em caso de paragem cardíaca2. Nestes recintos, para além de não 

exist ir qualquer t ipo de assistência médica, o hospital mais próx imo, em mais de metade da 

amostra, f ica localizado a uma distância superior a 5 minutos, o que, segundo os 

especialistas, coloca a vida da pessoa afectada em risco de morte não reanimável . 

Curiosamente, em todos os recintos que possuem desfibrilhadores, o hospital localiza-

se a uma distância máxima inferior a 5 minutos.  

No estudo realizado pelo jornal Público , verificou-se que a distância para o hospital 

ou para o centro de saúde mais próx imo variava bastante e, se em alguns casos, apenas 

algumas centenas de metros distavam de um hospital ou quartel de bombeiros, noutros, 
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esta ampliava-se para algumas dezenas de quilómetros

 
(chegando aos 47km numa part ida 

disputada no Campeonato Distrital de Beja) 18. 

Num estudo efectuado em 187 estádios de 10 países europeus, durante a época 

2005/ 2006, embora a percentagem seja substancialmente menor, verif icou-se que, em 28% 

dos casos (53), os recintos não dispunham de desfibrilhadores automát icos externos, 

mesmo encontrando-se a mais de cinco minutos do hospital mais próx imo. Nesse estudo, 

refere, ainda, o autor que, cinco minutos é considerado o tempo máximo admissível para se 

realizar a desfibrilhação, em caso de paragem cardíaca2.  

Tal como nós, este invest igador, observou que estes clubes também não possuem 

nenhum programa de treino de reanimação cardio-pulmonar. 

Parece difícil compreender que, num evento como um jogo de futebol, cujas 

característ icas, especif icidade e dimensões são previamente conhecidas, se aceitem os 

valores que actualmente ex istem no que concerne às enormes distâncias que distam para o 

Hospital mais próx imo2. Esta situação torna-se ainda mais intolerável nos recintos em que 

não existem meios de socorro do foro cardiovascular.   

3.11 

 

Ocorrência de óbitos nos jogadores

 

Na época futebolística 2009/2010, nos 30 clubes por nós estudados, e que utilizaram 

a totalidade de 607 jogadores, verif icamos que não ocorreu nenhum óbito nestes 

profissionais. 

De referir que em toda a literatura por nós pesquisada, verif icamos que a causa 

principal de morte súbita dos desportistas é do foro cardiovascular, maioritariamente devido 

à cardiomiopat ia hipert róf ica. Ex istem vários estudos que abordam esta temát ica, todavia 

optamos apenas por escolher um que nos parece bastante fundamentado. Este estudo foi 

realizado com 1.866 at letas, que morreram de repente, e foi realizado nos Estados Unidos 

da América, ao longo de 26 anos (período compreendido entre 1986 e 2006). Os autores, 

também, concluíram que as causas mais comuns de morte súbita

 

foram as de índole 

cardiovascular, nomeadamente a cardiomiopat ia hipert róf ica

 

(36%) e anomalias congénitas 

das artérias coronárias (17%) 24.      
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3.12 

 
Ocorrência de acidentes cardiovasculares nos jogadores 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o acidente vascular cerebral 

(AVC) é a segunda causa mais frequente de mortalidade a nível mundial e a terceira nos 

países industrializados, logo a seguir à doença coronária e ao cancro em geral. Em cada 

ano, o AVC causa cerca de 5,54 milhões de mortes a nível mundial.

 

No ano de 1999, por exemplo, em Portugal, o AVC chegou inclusive a ser a principal 

causa de morte, sendo responsável por 20,3% do total de óbitos. Com taxas de mortalidade 

padronizadas por idade, usando a mesma população padrão mundial da OMS, verif icou-se a 

morte de 129/100.000 para homens e de 107/100.000 para mulheres34.  

Com uma padronização por idade feita para a população padrão europeia, constatou-

se que, para o ano de 2006, o valor da taxa de mortalidade por doença cerebrovascular em 

Portugal, por 100.000 habitantes, foi de 80,7 9.  

Embora os dados da Direcção Geral de Saúde

 

(DGS) nos mostrem que as taxas de 

mortalidade por doença cerebrovascular, em Portugal, tem vindo a descer ao longo dos 

últ imos anos, constatamos que os dados estat íst icos, anteriormente mencionados, 

relat ivamente ao risco de morte súbita, na população em geral, são bastante superiores ao 

risco de morte súbita nos at letas que está est imada aproximadamente numa média de 

1/100.000.  

A comprovar a afirmação por nós referida no parágrafo anterior, mencionamos um 

estudo comparat ivo de at letas de várias modalidades desport ivas entre a cidade de 

Minnesota (Estados Unidos) e a cidade de Veneto (Itália), durante o período compreendido 

entre 1993 e 2004. Os autores concluíram que as duas regiões

 

não diferiram 

significativamente neste período pois, em Veneto, verif icaram que o risco de morte súbita é 

de 0,93/ 100.000 at letas/ ano e, em Minnesota, é de 0,87/ 100.000 atletas/ano. Neste 

mesmo estudo, mas num período bastante mais abrangente (compreendido entre os anos 

de 1985 e 2007), a média referida no parágrafo anterior (1/ 100.000/ ano), mantêm-se pois, 

Veneto, surge com um risco de morte súbita de 1,87/ 100.000 ano e, Minnesota, com 

1,06/100.000 ano 24.  

Embora a nossa amostra seja bastante inferior, ela parece provar a tal tendência do 

risco de morte súbita nos futebolistas ser inferior à da população em geral, uma vez que, 

durante a época futebolíst ica 2009/ 2010, nos 30 clubes por nós estudados, foram 

ut ilizados um total de 607 jogadores e verif icamos que não ocorreu nenhum óbito, nem 

nenhum acidente cardiovascular nestes at letas. Em contrapart ida, nos espectadores 

verificaram-se 2 óbitos e 35 acidentes do grupo cardiovascular.
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Outro estudo, realizado na época 2005/ 2006, em 187 estádios de 10 países europeus 

(Reino Unido, França, Holanda, Espanha, Suécia, Grécia, Noruega, Sérvia, Áustria e Itália), 

também, apresenta resultados idênt icos aos nossos. Os autores concluíram que, durante a 

época analisada, não se verif icou nenhum acidente cardíaco entre os jogadores2. De referir 

que, nestes 187 estádios de futebol, pelo menos foram analisados 4.114 jogadores (num 

mínimo de 22 jogadores por estádio).   

3.13 

 

Ocorrência de óbitos nos espectadores   

Gráfico 9 

 

Ocorrência de óbitos nos espectadores.

  

Durante a época futebolíst ica 2009/ 2010, nos 30 recintos desport ivos por nós 

analisados, verif icaram-se 2 óbitos. Esses óbitos ocorreram apenas na Superliga, 

nomeadamente no Estádio do Dragão (FCP) e no Estádio AXA (SCB). Saliente-se o facto do 

óbito ocorrido no Estádio do Dragão, ter sido submet ido a desfibrilhação eléctrica, tendo 

sido efectuada com sucesso a reanimação no local, todavia, obt ivemos informação que a 

vít ima posteriormente veio a falecer no Hospital de S. João, não nos sendo possível apurar 

mais factos. No óbito que ocorreu no Estádio AXA, não se procedeu a reanimação através de 

desfibrilhação eléctrica, porque apesar de ter sido prontamente assist ida, informaram-nos 

que a vít ima já se encontrava cadáver sem nenhuns sinais vitais, não nos sendo possível 
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apurar mais factos.De referir que estes são os dois recintos da zona norte onde afluem mais 

espectadores.  

Resultados, idênt icos aos nossos, foram observados num estudo realizado no estádio 

do Barcelona, durante a compet ição oficial, na temporada de 2000/ 2001, em que também 

se registaram 7 casos de paragem cardio-respiratória, sendo que, um deles resultou em 

óbito15. De referir, também, que o estádio do Barcelona é um dos recintos espanhóis onde 

se verificam, quase sempre, elevadas assistências de espectadores.   

3.14 

 

Ocorrência de acidentes cardiovasculares nos espectadores   

Gráfico 10 

 

Ocorrência de acidentes cardiovasculares nos espectadores.   

Durante a época futebolíst ica 2009/ 2010, nos 30 recintos desport ivos por nós 

analisados, assist iram à totalidade dos jogos das 30 equipas, 1.522.487 e verificaram-se 35 

acidentes do grupo cardio-vascular, tendo estes ocorrido no Estádio do Dragão e no Estádio 

AXA. Em apenas um caso houve paragem cardio-respiratória tendo a vit imas sido 

reanimadas através de ressuscitação cardio-pulmonar ut ilizando, para o efeito, as manobras 

de compressão torácica e ainda desfibrilhação com o DAE tendo a reanimação sido bem 

sucedida no local. 
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As restantes 34 ocorrências foram essencialmente devido a situações de síncope e 

não houve necessidade de recorrer a desfibrilhação. 

Um estudo realizado na época 2005/ 2006 apresenta resultados semelhantes aos 

nossos. Os autores concluíram que, durante a época analisada, não se verif icou nenhum 

acidente cardíaco entre os jogadores ou entre os responsáveis das equipas, mas isso 

aconteceu a 77 espectadores, o que significa uma incidência de uma por 589.000 pessoas2. 

De Agosto de 2006 a Maio de 2007, 800.000 pessoas assist iram aos jogos de futebol 

no estádio do AZ Alkmaar, na Holanda. Ocorreram 4 eventos cardíacos e a reanimação com 

desfibrilhadores foi bem sucedida em todos eles. Para o sucesso desta operação, a presença 

de equipas de emergência médica, assim como os DAE, foram de vital importância para o 

atendimento imediato de pacientes e para a sua reanimação no local20. 

Noutro estudo, envolvendo 20 estádios do campeonato profissional de futebol 

holandês, durante as épocas 2006/ 2007 e 2007/2008, verificou-se que quase 13 milhões 

de espectadores assist iram aos jogos e foram detectados 93 eventos cardíacos 

(0,73/ 1.000.000). Estes invest igadores, embora sem apresentarem dados concretos, 

referem que a ocorrência de eventos cardíacos nos espectadores, que se deslocam aos 

estádios da Holanda, é mais baixo do que o da restante população 33. 

No estádio do Barcelona, durante a compet ição oficial, na temporada de 2000/ 2001, 

embora não saibamos a quant idade de espectadores, também se registaram casos de 

paragem cardio-respiratória, sendo que um deles resultou em óbito. Neste estudo, 

verificaram-se 7 casos de paragem cardio-respiratória. Destes 7 casos, 1 pessoa veio a 

falecer, 4 t iveram enfarte agudo do miocárdio e 2 angina inicial15. De salientar que o Estádio 

do Barcelona é uma dos maiores de Espanha e onde por norma estão presentes bastantes 

espectadores por jogo.   

3.15 - Causas de morte súbita

 

nos óbitos

 

registados 

Existem várias causas de morte súbita sendo a f ibrilhação ventricular responsável por 

85% das paragens cardio-respiratórias em ambiente extra-hospitalar6. Na nossa amostra, 

verificaram-se 2 óbitos nos espectadores, tendo ocorrido um no Estádio do Dragão e outro 

no Estádio AXA. No entanto, não foi possível determinar a causa provável de morte destes 

dois espectadores mas, segundo os médicos dos clubes envolvidos, parece ter sido a 

paragem cardíaca. 
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Existem vários factores que poderão conduzir à morte súbita. Abordaremos, de 

seguida, algumas dessas causas ex istentes. Não foi possível aceder à f icha clínica dos dois 

óbitos nem conhecer os resultados das autópsias, para podermos fazer uma comparação 

com as várias causas cient if icas de morte súbita ex istentes na literatura, todavia, 

mencionamos nos quadros seguintes as causas mais usuais na morte súbita, em que 

pensamos estarem englobados os dois óbitos verificados no nosso estudo.

  

Causas mais usuais de morte súbita:

    

              1 - Cardiomiopatia hipertrófica

  

Abaixo de 30-35 anos:                 
                      2 - Cardiomiopatia de VD  

    
3 - Origem anómala de coronárias

    

     1 - Doença arterial coronariana  

     2 - Arritmias  

Acima de 30-35 anos:                      3 - A concussão cardíaca  

4 - Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

  5 - Síndrome de QT Longo 

    6 - A Síndrome de Brugada 

7 - Outras causas     
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4 

 
CONCLUSÕES   

 
Mais de metade (57%), dos recintos por nós visitados, não possuem desfibrilhador;

   

37% dos recintos de futebol, por nós estudados, não possuem nenhum t ipo de 

assistência médica organizada;   

 

Mais de 1/4 (27%) dos clubes, que constituem a nossa amostra, não sabe como é dado o 

alerta em caso de morte súbita, nem possuem nenhum plano para ser accionado, face a 

uma situação de emergência médica;  

 

Em mais de metade da nossa amostra (54%), o tempo de actuação até chegar ao 

sinistrado é superior a 3 e inferior a 5 minutos;  

 

Em 59% dos recintos que não possuem desfibrilhador, o hospital mais próx imo f ica 

localizado a uma distância superior a 5 minutos. Sabe-se que, cinco minutos é 

considerado o tempo máximo admissível para se realizar a desfibrilhação, em caso de 

paragem cardíaca;  

 

Apenas 2 clubes (7%), da nossa amostra, reforçam a assistência médica para o público 

em função do número de espectadores; 

   

Não foram registados óbitos nos jogadores e nos espectadores, no entanto verificou-se 

a ocorrência de 2 óbitos nos espectadores, ambos em recintos da Superliga;

   

Em 68% dos recintos que possuem assistência médica, os meios de socorro ex istentes 

não estão art iculados, nem ex istem reuniões prévias com as restantes forças de 

segurança, nomeadamente com os Stewards e com a PSP/GNR;  

 

Existem 6 recintos desport ivos que não preenchem os requisitos que estão est ipulados 

no Decreto Regulamentar nº 10/ 2001, de 7 de Junho, que regulamenta a classif icação 

dos estádios em função da lotação;  
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Em todos os clubes portadores de DAE verif icou-se que nenhum deles envia relatórios 

semestrais para o INEM, conforme está estipulado no Decreto-Lei nº 188/2009, de 12 de 

Agosto;                              
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COMENTÁRIO FINAL 

O futebol devido ao seu mediat ismo é um desporto que movimenta mult idões em 

todo o mundo. Em torno do futebol movimentam-se bastantes recursos, quer para aquisição 

de jogadores, quer para o melhoramento e para a ampliação dos recintos desportivos. 

Deverá ser da responsabilidade dos clubes melhorar as infra-estruturas dos recintos 

desport ivos, a f im de oferecer o melhor conforto e segurança possíveis aos adeptos que ali 

se desloquem para assistir a um jogo de futebol. 

Se consideramos que muitos directores dos clubes entendem que factores como a 

aquisição de jogadores, a melhoria das condições dos estádios e a sua ampliação, são 

imperat ivos essenciais para a evolução desta modalidade desport iva, em que patamar está 

colocada a saúde dos jogadores e dos espectadores que se deslocam aos recintos 

desportivos? 

Pelas conclusões do nosso estudo, verif icamos que se coloca a carroça à frente dos 

bois , ou seja, a saúde e a segurança dos espectadores parece passar para segundo plano, 

pois verif icamos que existem muitos recintos que não dispõem de qualquer t ipo de 

assistência médica organizada para o espectador comum e, devido a esta ausência de meios 

de socorro e de reanimação cardio-pulmonar, é por demais evidente que os espectadores 

correm maiores riscos de virem a ser acomet idos de morte súbita. Deste modo, 

consideramos que é urgente assegurar determinadas acções para proporcionar um nível 

adequado da segurança cardiovascular no futuro.  

Sabemos, também, que alguns desses recintos, que não dispõe de assistência 

médica, já foram submet idos a obras de ampliação e melhoramento das infra-estruturas, no 

entanto continuam sem qualquer tipo de assistência médica. 

Face a isto, e porque consideramos que a vida das pessoas é um bem supremo e 

importante demais para ser ostracizada, defendemos que é necessário criar legislação para 

a implementação obrigatória de meios de socorro em todos os recintos de futebol. Mas, não 

basta criar legislação adequada, é necessário que as ent idades responsáveis por essa 

f iscalização actuem com um cariz prevent ivo e, se necessário, punit ivo, isto na 

eventualidade de detectarem incumprimentos.  

Defendemos também que, sempre que seja criada nova legislação, deverá ex ist ir um 

período de adaptação, divulgação e esclarecimentos sobre essa mesma legislação, porque 

verificamos que existe pouca divulgação sobre o funcionamento, manuseamento e ut ilidade 

do Desfibrilhador Automát ico Externo. Por mais incrível que pareça, alguns dirigentes e 

massagistas de clubes da 3ª divisão e dist ritais, não sabiam o que era um desfibrilhador. 

Para alem disso, mesmo alguns médicos de clubes da Superliga e Liga de Honra, não t inham 
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conhecimento da obrigatoriedade do envio de relatório semestral de ocorrências para o 

INEM, tendo, inclusive, alguns deles nos solicitado informações sobre este diploma legal. 

Focamos este ponto porque, constatamos no nosso estudo que, as ent idades que 

deveriam ser responsáveis pela verif icação da prát ica de actos de desfibrilhação automát ica 

externa não exercem qualquer tipo de fiscalização. 

Consideramos que esta realidade que assola os recintos desport ivos da maioria da 

zona norte do país representa a expressão do desleixo em que caiu a assistência médica 

pré-hospitalar. Por isso, esta temát ica deve suscitar a atenção de todas as ent idades 

privadas ou públicas para que, de uma vez por todas, surjam recomendações específ icas 

sobre as estratégias de segurança cardiovascular dos recintos desportivos. 

Para f inalizar, e com o intuito de alertar para a prevenção da população em risco, 

apresentamos dados importantes para que sejam objecto de análise e ponderação pelas 

entidades responsáveis. No nosso estudo, com uma amostra de 1.522.487, verificaram-se 

35 ocorrências de índole cardíaca. De referir que, em todos estes jogos que se realizaram, 

em nenhum deles se recorreu à marcação de grandes penalidades, mas, caso tal sucedesse, 

muito provavelmente, as incidências sobre ocorrências cardíacas poderiam ter valores muito 

superiores. Foi o que sucedeu no jogo de futebol Argent ina - Inglaterra para os oitavos de 

f inal do Campeonato do Mundo de 1998, cujo vencedor foi apurado através da marcação de 

grandes penalidades e onde os autores constataram que, até às 48 horas após o jogo, 

houve um aumento de 25% de casos do enfarte do miocárdio das pessoas que estavam a 

assistir ao evento, em comparação com os dias que antecederam o supracitado jogo. Se no 

próximo Campeonato do Mundo de Futebol, por suposição, Portugal jogar a f inal com a 

Espanha, e o jogo for decidido através da marcação de grandes penalidades de acordo com 

o estudo anterior, ex iste a possibilidade de um acréscimo muito signif icat ivo entre a 

população portuguesa que esteja a ver o jogo de vir a ser acomet ida de precipitações 

cardiovasculares até às 48 horas após o jogo, o que deverá alertar as ent idades 

competentes para a implementação de medidas de assistência médica pré-hospitalar de 

urgência.        
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LIMITAÇOES DO ESTUDO 

Teria sido deveras interessante termos orientado os nossos estudos no sent ido de 

ser possível determinar, com orientações credíveis, que t ipo de socorro foi prestado, bem 

como o t ipo de patologia e de relatório médico, de modo a confrontarmos os nossos dados 

com os dados do hospital. Em relação às vít imas que foram socorridas e encaminhadas para 

os hospitais pensamos, também que seria extremamente út il sabermos o que lhes 

aconteceu, e que tipo de sequelas tiveram. 

A const ituição da nossa amostra, composta por 635 jogadores, parece apenas 

demonstrar uma confirmação de que o risco de acidente cardiovascular é superior na 

população em geral do que nos prat icantes de futebol. No entanto, para que obt ivéssemos 

dados que nos permit issem padronizar e orientar pelas normas estat íst icas internacionais 

(1/ 100.000), de modo f idedigno, seriam necessários vários anos, para at ingir esse valor, 

mesmo que o estudo decorresse a nível nacional. 

O número de espectadores que nos foi fornecido na 2ª divisão, 3ª divisão e nos 

Campeonatos Dist ritais foi um número aproximado, que poderá não ser o oficial, isto 

porque os clubes envolvidos não dispunham de registo oficial do número de espectadores 

por jogo.                 
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Mestrado em Medicina Legal  

Recintos da zona norte  

1 - Denominação do recinto   

_______________________________________________________________________________________ 

1 

 

Localização Geográfica 

1.1 - Concelho onde se localiza   

_______________________________________________________________________________________ 

2 - Lotação: 

2.1 Capacidade   

_______________________________________________________________________________________ 

2.2 Média de espectadores por jogo   

_______________________________________________________________________________________ 

2.3 Jogo onde se verificou mais espectadores. Quantos? Foi reforçada a assistência 
médica nesse jogo?   

_______________________________________________________________________________________ 
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3 - Assistência médica: 

3. 1 A equipa possui médico e massagista? Estão presentes nos jogos?  

_______________________________________________________________________________________ 

3.2 Existe posto de primeiros socorros para os jogadores? (obrigatório para recintos com 
lotação superior a 1000 espectadores)   

_______________________________________________________________________________________ 

3.3 Existe posto de primeiros socorros para o público (obrigatório uma por cada 15000 
espectadores)?   

_______________________________________________________________________________________ 

3.3 A quantos minutos de distância fica o hospital mais próximo?

  

_______________________________________________________________________________________ 

3.4 Assistência médica presente em cada jogo (especificar: médicos, enfermeiros, 
bombeiros e nº de viaturas)   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.5 As ambulâncias têm entrada directa nos recintos?   

_______________________________________________________________________________________ 

3.6 As ambulâncias possuem desfibrilhadores? DAE ou manuais?  

_______________________________________________________________________________________ 

3.7 Como é dado o alerta para socorrer uma pessoa?   

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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4 - Desfibrilhadores por recinto 

4.1 Possui desfibrilhador? Em que parte do recinto se encontra? Já foi utilizado? (se 
responder não , passa para o ponto 5)   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4.2 É dada formação continua a quem os manuseia?   

_______________________________________________________________________________________ 

4.3 Os espectadores têm conhecimento da sua existência?   

_______________________________________________________________________________________ 

4.4 Como é dado o alerta em situação de aparente morte súbita?

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4.5 São sujeitos a revisões periódicas de manutenção?

  

_______________________________________________________________________________________ 

4.6 Já foi utilizado alguma vez? Com sucesso ou insucesso?  

_______________________________________________________________________________________ 

4.7 É enviado semestralmente um relatório de ocorrências ao INEM?

  

_______________________________________________________________________________________ 

5 

 

Espectadores 

5.1Que corpo clínico está responsável pela sua assistência? 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5.2 Já ocorreu algum óbito? Qual a causa?

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5.3 Já ocorreu algum acidente a nível cardiovascular, tipo desmaiar, ficar inconsciente?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6 

 

Jogadores 

6.1 Que corpo clínico está responsável pela sua assistência?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6.2 Já ocorreu algum óbito? Qual a causa?

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6.3 Já ocorreu algum acidente a nível cardiovascular, tipo desmaiar, ficar inconsciente?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________    
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7 - Os estádios da classe A( 35000), classe B ( 15000 < 35000) e classe C ( 5000  
15000) possuem espaço para uso dos bombeiros e policia para as operações de 
monitorização dos sistemas de alerta?    

_______________________________________________________________________________________    
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