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RESUMO 

 

A Emergência Médica ocupa uma posição de importância inigualável na medicina, 

tornando o escasso contacto com esta área ao longo de 6 anos do curso de medicina uma 

desvantagem para um futuro médico. Assim, é essencial a obtenção de mais conhecimento e 

experiência neste domínio de modo a desenvolver a competência necessária para a 

abordagem de um doente em situação emergente. 

Desta forma, inserido na unidade curricular de 6º ano do Mestrado Integrado em 

Medicina ―Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio‖, realizei um estágio de observação no 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), organismo responsável pela emergência 

médica pré-hospitalar em Portugal Continental, com o objetivo de conhecer a organização e 

funcionamento do INEM e do SIEM (Sistema Integrado de Emergência Médica) e aprender as 

técnicas de atuação na emergência realizadas em ambiente pré-hospitalar. 

Este estágio iniciou-se em Outubro de 2014 e terminou em Março de 2015, e decorreu 

num total de 82 horas distribuídas por turnos no CODU e nos diferentes meios. Assim, realizei 

4 horas no CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) Porto, 24 horas na AEM 

(Ambulância de Emergência Médica), 24 horas na ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida), 

e 30 horas nas VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).  

O relatório elaborado contém uma revisão bibliográfica que dá a conhecer a atividade do 

INEM e o conceito do SIEM, com a descrição de como se encontra organizada a emergência 

médica pré-hospitalar no nosso país. De seguida encontra-se exposta toda a atividade 

realizada ao longo dos turnos com uma avaliação pessoal das mesmas. 

Atingidos os objetivos propostos, e após todos os conhecimentos adquiridos, acredito 

estar mais preparada para a minha profissão futura, com a consciência de que as 

competências em emergência são essenciais a uma formação médica completa. 
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ABSTRACT 

 

Medical Emergency occupies a position of unparalleled importance in medicine, making 

the little contact with this area over six years of medical school a disadvantage for a future 

doctor. Therefore, getting more knowledge and experience in this field in order to develop the 

necessary skills to approach a patient in an emergent situation is essential. 

Thus, inserted in the curricular unit of the 6th year of the Mestrado Integrado em Medicina 

"Dissertation / Project / Internship Report", I carried out an observational internship at the 

National Medical Emergency Institute (INEM), the responsible organism of pre-hospital medical 

emergency in Mainland Portugal, in order to know the organization and operation of the INEM 

and SIEM (Medical Emergency Integrated System) and to learn the emergency acting 

techniques performed in prehospital environment. 

This internship started in October 2014 and ended in March 2015, holding in a total of 82 

hours distributed in rotations in CODU and in different vehicles. Therefore, I performed 4 hours 

in Oporto CODU (Orientation Centre of Urgent Patients), 24 hours in AEM (Emergency Medical 

Ambulance) ambulance, 24 hours in SIV (Immediate Life Support) ambulance and 30 hours in 

VMER (Emergency and Resuscitation Medical Car). 

The prepared report contains a literature review providing information about the activity of 

the INEM and the concept of SIEM with a description of how the pre-hospital medical 

emergency is organized in our country. All the activity over the rotations is after exposed with a 

personal appreciation. 

After the achievement of the proposed objectives, and after all the acquired knowledge, I 

believe I am better prepared for my future profession and aware emergency abilities are 

essential to a complete medical formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A emergência médica pré-hospitalar é uma área da medicina realizada fora do âmbito 

hospitalar que visa a estabilização de doentes emergentes de doença súbita ou vítimas de 

trauma no local onde os factos ocorrem, com o objetivo de minimizar sequelas e reduzir a 

mortalidade, até ao tratamento definitivo realizado no estabelecimento de saúde adequado. 

Pela exposição a oportunidades de treino estimulantes e desafiadoras, em que o tempo 

de decisão é curto, cenário que sempre me aliciou e me provocava curiosidade, aliado ao facto 

do pouco contacto com a emergência médica ao longo do curso de medicina, no âmbito da 

unidade curricular de sexto ano do Mestrado Integrado em Medicina 

―Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio‖, propus-me a elaborar um Relatório de Estágio no 

INEM, através da realização de um estágio de observação no INEM. Desta forma, através da 

posição favorecida concedida pelo estágio, prevejo corrigir a minha falha académica na área da 

emergência e elucidar-me quanto ao processamento de uma resposta a um pedido de socorro, 

desde o acionamento de meios às corretas abordagens para cada situação. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos que proponho atingir são: (1) Obter uma visão global do funcionamento e 

atividade do INEM, (2) Observar a articulação dos diferentes meios do SIEM, (3) Conhecer a 

atuação pré-hospitalar na abordagem e estabilização do doente emergente, (4) Conhecer os 

protocolos de atuação e algoritmos de cada meio e (5) Troca de experiências e conhecimento 

com profissionais do INEM. 
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História e Evolução da Emergência Pré-Hospitalar em Portugal 

 

O primeiro serviço de socorro pré-hospitalar em Portugal foi estabelecido em 1965, altura 

em que foi criado o número nacional de socorro ―115‖, correspondente ao agora ―112‖, com o 

objetivo de transportar para o Hospital vítimas de acidentes na via pública em Lisboa numa 

ambulância dirigida por agentes da polícia.1 

O Serviço Nacional de Ambulâncias (SNA) surgiu em 1971, de modo a uniformizar e 

assegurar a eficácia dos primeiros-socorros e o transporte, criando-se postos de ambulâncias 

entregues à PSP e às Corporações de Bombeiros.1 

Em 1980 foi criado o Gabinete de Emergência Médica com o objetivo de conceber e 

coordenar um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e, após um ano, em 1981, foi 

fundado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).1 

Desde então a emergência pré-hospitalar tem revelado uma elevada qualidade, 

destacando-se nos diferentes setores da saúde, tendo nos últimos anos apresentado avanços 

significativos: o atendimento no CODU passou a ser realizado a nível nacional, aumentando o 

número de chamadas atendidas, o que resultou no aumento do número de accionamento de 

meios. Desta forma, houve necessidade de investir no número de meios de emergência 

(Tabela 1) e, consequentemente, nos recursos humanos (número de médicos, enfermeiros e 

TAEs).2 

Assim, após anos de contínua evolução, a emergência pré-hospitalar em Portugal 

apresenta-se mais qualificada e eficiente, adequando-se eficazmente à diversidade de 

situações que ocorrem. 

 

Tabela 1: Veículos de emergência ativos em 2014
3
 

6 Helicópteros de Emergência 

42 VMER 

37 SIV 

55 AEM 

8 Motociclos de Emergência Médica 

4 Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico  

265 Ambulâncias de Socorro, fixados em Postos de Emergência Médica 

188 Ambulâncias de Socorro, fixados em Postos Reserva 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

SIEM 

 

O SIEM corresponde a um grupo de entidades que realizam ações organizadas e 

estabelecem entre si uma relação que permite uma resposta rápida, eficaz e económica às 

necessidades nas emergências médicas. Deste sistema fazem parte o INEM, a PSP, a GNR, 

os Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, as Unidades de Saúde e a população.4 

O SIEM apresenta 6 fases na emergência médica que correspondem a cada uma das 

pontas da ―Estrela da Vida‖ (figura 1). São elas: 1. Deteção da vítima; 2. Alerta ligando o 112; 

3. Pré-socorro através de ações simples antes da chegada do socorro; 4. Socorro no local do 

acidente; 5. Cuidados durante o transporte com equipamento e tripulação adequada às 

necessidades e 6. Transferência e tratamento definitivo na unidade de saúde.5 

 

 

Figura 1: Estrela da vida (símbolo internacional dos serviços de Emergência Médica) 
5
 

 

INEM 

 

Em Portugal, o INEM é uma entidade pertencente ao Ministério da Saúde, componente 

constituinte do SIEM, ―dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio‖ 6 

tendo como função ―definir, organizar e coordenar as atividades e o funcionamento do SIEM, 

assegurando a sua articulação com os serviços de urgência (…) de forma a garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde‖. 6  

As principais funções do INEM correspondem à assistência e estabilização no local de 

ocorrência e o transporte adequado das vítimas para as urgências de um hospital, sendo ainda 
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da sua responsabilidade a referenciação e preparação da receção hospitalar do doente e toda 

a formação em emergência médica dos seus profissionais.1  

É através do 112 (Número Europeu de Emergência) que são realizadas as chamadas de 

pedidos de socorro atendidas em centrais de emergência da PSP. Caso correspondam a 

emergências na área da saúde, as chamadas são encaminhadas para o CODU.7 

 

Serviços do INEM 

 

CODU 

Existem quatro CODU em Portugal que se encontram localizados nas cidades de Lisboa, 

Porto, Coimbra e Faro, cada um a atuar a nível nacional, onde operam médicos e técnicos 

qualificados. O CODU tem como função receber as chamadas emergentes e fazer uma 

avaliação e triagem rápida do pedido de socorro, através de um sistema de algoritmos, com o 

objetivo de decidir os meios e recursos mais adequados a disponibilizar, dependendo do (1) 

estado clínico da vítima, (2) proximidade e acessibilidade ao local da ocorrência e (3) meios 

disponíveis. É ainda durante a chamada que são facultados conselhos para orientar o pré-

socorro. Caso a chamada não justifique o envio de meios, a mesma é transferida para a ―Linha 

Saúde 24‖.8 

Após o acionamento dos meios, o CODU faz ainda o acompanhamento das equipas no 

local do socorro e valida protocolos de atuação a não-médicos e, no caso de transporte, 

prepara a receção hospitalar dos doentes comunicando à unidade hospitalar apropriada e 

referencia-os, ativando as vias verdes se necessário.8 

 

Tabela 2. CODU-subsistemas 
5
 
8
 

CODU-MAR 

Uma equipa de médicos responde a pedidos de socorro com origem em embarcações, 

prestando aconselhamento médico acerca de condutas a seguir. É ainda possível retirar a vítima 

da embarcação e preparar a sua receção em terra e transporte para a unidade de saúde 

adequada, através da cooperação com outras entidades.  

CIAV 

Trata-se de um centro médico de informação toxicológica único e opera a nível nacional, 

que fornece informações sobre o diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e 

prognóstico da exposição a tóxicos, a qualquer hora. São recebidas chamadas provenientes de 

médicos e outros profissionais de saúde ou do público em geral. 

CAPIC 

Intervém nas necessidades psicossociais tanto da população como dos profissionais do 

INEM. É constituído por uma equipa de psicólogos com formação específica que atuam quando 

necessário nas chamadas realizadas para o CODU e em situações de exceção. O CODU pode 

ainda acionar a UMIPE que tem base nas delegações regionais e transporta um psicólogo que 

se desloca ao local de ocorrência quando o apoio psicológico se verifica necessário. 
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Meios INEM 

 

Para proceder à prestação de socorro de uma forma rápida e eficaz à diversidade de 

situações de emergência médica, o INEM dispõe de variados meios para a assistência pré-

hospitalar de diferentes caraterísticas que disponibiliza atendendo às necessidades. 

 

 

Figura 2. VMER 

A VMER é o meio mais diferenciado de emergência 

pré-hospitalar com equipamento de SAV, e possibilita o 

transporte rápido de uma equipa formada por um médico 

e um enfermeiro ao local da ocorrência. Têm base 

sediada num hospital.1 

 

Figura 3. Ambulância SIV 

As ambulâncias SIV localizam-se em unidades de 

saúde e são tripuladas por um enfermeiro e um TAE. 

Possibilita cuidados diferenciados como manobras de 

reanimação até à chegada da VMER com capacidade de 

prestação de SAV. Realiza ainda o transporte de doente 

crítico adulto inter-hospitalar.1 

 

Figura 4. AEM 

As AEM estão sediadas em bases do próprio INEM 

e integram uma equipa de dois TAEs que têm a função 

de estabilizar vítimas e providenciar assistência durante 

o transporte. Permite a aplicação de medidas de SBV.9 

 

Figura 5. Mota de Emergência 

A mota tem como vantagem uma maior agilidade, o 

que permite uma deslocação mais rápida entre o trânsito 

urbano. É tripulada por um TAE e transporta material 

limitado mas suficiente para a estabilização clínica inicial 

da vítima. Por vezes a sua intervenção é suficiente, 

ficando dispensadas as ambulâncias.9 

 

 

Outros meios para situações menos frequentes, e por isso existem em menor quantidade, 

são descritos de seguida (tabela 3).  
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Tabela 3. Ambulância TIP, Helicóptero de Emergência Médica, VIC e Hospital de Campanha.  

Ambulância TIP 

Este transporte transfere doentes dos 0 aos 18 anos de idade 

em estado crítico entre unidades de Saúde, sendo recebidos num 

hospital que disponha de um serviço com maior capacidade para o 

seu tratamento. Da tripulação fazem sempre parte um médico, um 

enfermeiro e um TAE, sendo constituídas pelo material necessário à 

estabilização dos doentes em idade pediátrica.
9
 

Helicóptero de Emergência Médica 

Realiza transporte secundário de doentes em estado grave 

entre hospitais e transporte primário, entre o local de ocorrência da 

situação emergente e o hospital. A equipa é composta por um 

médico, um enfermeiro e dois pilotos e possui material de SAV e de 

estabilização pré-hospitalar. 
9 

VIC e Hospital de Campanha 

A VIC é acionada em situações de exceção, no caso de 

acidente grave ou catástrofe dos quais resultam multivítimas. Possui 

variado material de SAV e permite o tratamento de 8 vítimas 

simultaneamente.
10

 

O Hospital de Campanha é acionado em situações de 

catástrofe ou calamidade, acidente multivítimas ou em caso de ataque 

terrorista. É constituído por 17 tendas insufláveis, fazendo parte uma 

estrutura hospitalar, zona de alojamento da equipa, zona de suporte e 

zona de comando da operação.
10
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Cadeia de sobrevivência dos doentes em PCR 

 

A PCR é a situação de maior emergência, acontece inesperadamente e para a sua 

reversão impõe-se rapidez e coordenação. Deste modo, existe o conceito de Cadeia de 

Sobrevivência, constituída por 4 elos, atitudes que se seguem umas às outras numa 

determinada ordem, sendo que quando realizadas de forma apropriada e com início o mais 

rápido possível permite aumentar a probabilidade de salvar uma vida. Os 4 elos têm igual 

importância, o modo como qualquer um é executado irá ter influência no resultado final, e são 

eles:11 

1. Reconhecimento precoce e pedido de ajuda (112): é muito importante que a pessoa 

que presencia a situação saiba reconhecer a sua gravidade e realize a chamada para o 112.  

2. SBV precoce e eficaz: iniciar manobras de reanimação o mais imediato possível é 

fundamental. 

3. Desfibrilhação precoce: pois a maior parte das PCR ocorre devido a fibrilhação 

ventricular. A probabilidade deste procedimento ser bem sucedido decresce de minuto a 

minuto, sendo por isso importante a sua precocidade.  

4. Cuidados pós-reanimação - SAV: permite estabilizar a vítima de modo a obter uma 

recuperação com a melhor qualidade de vida possível. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cadeia de sobrevivência da vítima adulta.
11
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Programa Nacional de DAE (PNDAE) 

 

Uma vez que a fibrilhação ventricular é a principal causa de PCR e a sua ocorrência é 

mais frequente em meio pré-hospitalar, a desfibrilhação precoce (um dos elos da cadeia de 

sobrevivência) é comprometida se só realizada por médicos. Assim, foi desenvolvido o PNDAE, 

criando-se uma rede de desfibrilhação automática externa, possibilitando que pessoal não 

médico seja treinado devidamente para o uso de DAE. 12 

Em Portugal, o INEM é responsável pela atividade de DAE em ambiente pré-hospitalar, 

concedendo permissão para a utilização de DAE tanto nos intervenientes do SIEM como em 

locais de acesso ao público e controla ainda o seu uso. No entanto, a realização de uma 

desfibrilhação necessita de consentimento ou supervisão de um médico.12 

 

 

Figura 7. Logótipo internacional de DAE, assinala o local onde se encontra um DAE de modo a ser 

reconhecido por qualquer cidadão.
13
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Vias verdes pré-hospitalares 

 

As vias verdes pré-hospitalares são sistemas de resposta rápida que permitem com 

maior facilidade o acesso do doente ao tratamento mais eficaz da sua doença aguda frequente 

e/ou grave, o mais rapidamente possível, reduzindo o tempo que decorre entre o início dos 

sintomas e os cuidados médicos mais adequados e específicos, diminuindo sequelas e 

mortalidade. 14 

Assim, os doentes são orientados através da via verde logo no local onde ocorre o 

evento, sendo referenciados ao hospital que oferece melhor tratamento.  

 

Tabela 4. Vias verdes 
15

 

Via verde AVC 

Os doentes são encaminhados para serviços de urgência que possibilitem 

diagnóstico clínico e imagiológico e tratamento trombolítico se indicado, sendo ainda 

possível nalguns a realização de técnicas de repermeabilização intraarterial. 

Via verde Coronária 

Os chamados centros coronários recebem os doentes com EAM, tendo 

capacidade para a realização de intervenção coronária percutânea primária 

permanente. 

Via verde Trauma 
É realizado o transporte para o hospital mais adequado com centro de trauma 

onde se procede ao tratamento sistematizado e definitivo do politraumatizado. 

Via verde Sépsis 
Procede-se à sua estabilização inicial e encaminhamento para os centros de 

tratamento de sépsis grave. 
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Triagem de Manchester 

 

O Sistema Triagem de Manchester encontra-se implementado na quase totalidade dos 

serviços de urgência em Portugal, e corresponde a um procedimento fulcral que permite 

identificar uma prioridade clínica no tempo de espera de atendimento, mas também é utilizado 

em ambiente pré-hospitalar em situações multivítimas.16 

Através de um fluxograma de decisão, com perguntas e observações, os doentes são 

avaliados e classificados segundo a gravidade da situação. É, assim, atribuído uma pulseira 

com a cor correspondente ao grau de urgência e com um tempo de espera recomendado 

(figura 8), e o atendimento é realizado de acordo com a prioridade estabelecida. 16 

 

 

Figura 8. Triagem de Manchester
16
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METODOLOGIA 

 

De modo a atingir os objetivos que defini neste relatório, realizei um estágio de 

observação no INEM, nos meios VMER, AEM e ambulância SIV e CODU Norte. 

A permissão para a realização deste estágio foi-me concedida na Delegação Regional do 

Norte do INEM, onde também ficou definido em que ia consistir o estágio, os meios com que ia 

contactar e a duração dos turnos. 

Após realizar um seguro de acidentes pessoais, assinar um Termo de Responsabilidade 

(Anexo 1) e uma Declaração do INEM relativa a Confidencialidade e Regulamento de Estágios, 

procedi à marcação dos turnos, com o cuidado de poder conhecer o mesmo meio em duas 

cidades diferentes de forma a poder comparar o tipo de ativações e dinâmica em duas regiões 

e realidades distintas. Os turnos definidos foram: 5 turnos com duração de 6 horas na VMER (3 

turnos na VMER Vale do Sousa e 2 turnos na VMER S. João) num total de 30 horas, 4 turnos 

com duração de 6 horas na AEM (2 turnos na AEM Braga 1 e 2 turnos na AEM Porto 2) num 

total de 24 horas, 4 turnos com duração de 6 horas na ambulância SIV (2 turnos na SIV 

Gondomar e 2 turnos na SIV Póvoa de Varzim) num total de 24 horas e 1 turno com duração 

de 4 horas no CODU Norte. No total, ficaram definidas 82 horas de estágio, que foram na 

realidade excedidas, uma vez que, na hora de dar por terminado alguns dos turnos, o meio 

ainda se encontrava em prestação de socorro.  

Inicialmente estava definido a realização de apenas 4 turnos no meio VMER mas, uma 

vez que não me foi possibilitada a realização do 2º turno no CODU Porto pelo número elevado 

de estágios, decidi realizar outro estágio na VMER pela maior experiência médica que me 

podia proporcionar. Optei por mais um turno na VMER Vale do Sousa por se encontrar na 

localidade onde resido e, por isso, ter maior curiosidade no tipo de ativações. 

O estágio no INEM teve início no dia 4 de Outubro de 2014 e término no dia 23 de 

Fevereiro de 2015. 
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RESULTADOS 

 

O estágio nos diferentes meios por onde passei e no CODU é descrito de seguida. A 

exposição das ativações de cada turno nos meios está organizada em tabelas, sendo seguidas 

no final por gráficos que comparam o número e tipo de ativações dos mesmos meios de 

diferentes regiões, e por um comentário ao estágio realizado no respetivo meio. Na descrição 

do estágio no CODU exibo um gráfico com o número e motivos das chamadas. Nos 

comentários dos meios e CODU refiro as minhas experiências e aprendizagens, procedimentos 

que observei e realizei e emoções vividas.  

As fichas de estágio preenchidas no final de cada turno, com observações minhas e dos 

responsáveis do meio INEM, encontram-se em anexo. 

 

Estágio na VMER 

 

O estágio no meio VMER consistiu em 5 turnos com 16 ativações ao todo, 10 de doença 

súbita, 1 de trauma, 3 classificadas como outras e 2 abortadas. Escolhi realizar o primeiro 

estágio no INEM neste meio precisamente por ser o mais diferenciado e daí poder 

compreender logo de início o máximo das competências na prestação de socorro na 

emergência pré-hospitalar. Além disso, visto ser o único meio onde iria estagiar com um 

médico, era uma experiência que me interessava mais e me provocava maior curiosidade 

como aluna de medicina de último ano, pois um dia poderei encontrar-me a realizar as mesmas 

funções.  
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1º Turno: VMER – São João (14h-20h) 04-10-2014 (Anexo 2) 

1º Ativação          

Motivo PCR 

Descrição Feminino, 93 anos. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Doença de 

Alzheimer; 

Insuficiência 

cardíaca; 

Medicação 

habitual 

Ácido acetilsalicílico (Tromalyt®) 

Trimetazidina (Vastarel®) 

Furosemida (Lasix®) 

Rosuvastatina (Crestor®) 

Hidróxido férrico-polimaltose (Ferrum Hausmann®) 

Lansoprazol  

Galantamina 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

1+1+1       _____ _____ ___ 
Cianosada 

e pálida 
Midríase Assistolia _____ _____ 

Atuação 

À chegada os TAEs já estavam a fazer SBV há 11 minutos e sempre ritmo não desfibrilhável. Não foram 

efetuadas manobras de SAV.  

Foi realizada verificação do óbito. 

Hipótese de 

diagnóstico 
PCR não reversível. 

 

2º Ativação          

Motivo PCR após obstrução da via aérea 

Descrição 
Masculino, 80 anos. 

PCR com obstrução alimentar total da via aérea. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Síndrome 

parkinsónico; 

Doença de 

Alzheimer; 

Medicação 

habitual 

 

Levodopa 

Bromazepam 

Memantina 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

1+1+1     _____ _____ _____ 
Cianosada e 

pálida 
Midríase Assistolia _____ _____ 

Atuação 

À chegada, os bombeiros estavam a fazer SBV há 7 minutos.  

Procedeu-se à colocação de laringoscópio e à desobstrução da via aérea com pinça de Maguil. Ritmo não 

desfibrilhável. Não foram efetuadas manobras de SAV. 

Foi realizada verificação do óbito. 

Hipótese de 

diagnóstico 
PCR não reversível. 
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3º Ativação          

Motivo Enforcamento. 

Descrição 
Masculino, 39 anos. 

Visto última vez com vida há 10 horas. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

HIV-1 +  

Tuberculose 

pulmonar  

Meningite 

Sífilis 

Hábitos tabágicos 

e etílicos pesados 

Medicação 

habitual 

 

 

 

Anti-retrovirais: toma assistida. 

 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

1+1+1 Não respira ___ ___ Pálida Midríase Assistolia ____     ____ 

Avaliação 
Em PCR, em posição sentado com corda em circular na região cervical e nó posterior. Rigidez 

cadavérica, edema da face e livores cadavéricos.  

Atuação Foi realizada verificação do óbito. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Cadáver. 

 

4º Ativação          

Motivo Vítima inconsciente na via pública. 

Descrição Masculino, 58 anos. 

Caraterização do estado 

de saúde 
Desconhecido. 

Medicação 

habitual 
Desconhecido. 

Monitorização Recusou avaliação médica. 

Avaliação Encontrado desperto com discurso incoerente e extrema agressividade. 

Atuação Ficou no local com a autoridade. 

Hipótese de diagnóstico Etilisado. 
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2º Turno: VMER – Vale do Sousa (14h-20h) 18-10-2014 (Anexo 3) 

1º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição 
Masculino, 70 anos. 

Dispneico há 2 horas, após o almoço. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Cirrose 

alcoólica 

Encefalopatia 

Insuficiência 

renal 

HTA 

DM tipo 2 

Medicação 

habitual 

Insulina Novomix 30® 

Vildagliptina/Metformina (Zomarist®)  

Furosemida (Lasix®)  

Neurobion®  

Folifer®  

Lactulose  

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+1+4 22 153 172/80 Cianose 
Sem 

alteração 

Ritmo 

sinusal 
70%  400 

Avaliação Não reativo com dispneia intensa. Roncos e sibilos à auscultação.  

Atuação 

Criação de acesso venoso. 

Flumazenil (2 ampolas EV) com obtenção de reação com abertura dos olhos.  

Hidrocortisona 200mg 

Furosemida 40 mg  

Salbutamol + Brometo de ipatrópio, 2 comprimidos 

Aspiração de secreções com alimentos 

Oxigenoterapia a 5L/min   

Ocorreu melhoria após a terapêutica. Foi transportado pela ambulância dos bombeiros para o hospital. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Depressão da consciência após medicação sedativa com obstrução da via aérea por conteúdo alimentar. 
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2º Ativação          

Motivo Queda de uma altura de 6m com perda de consciência. 

Descrição 
Masculino, 69 anos. 

Queda de uma árvore com perda de consciência momentânea e lombalgia. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Hábitos alcoólicos 

pesados 

Hábitos tabágicos 

HTA 

Dislipidemia 

Medicação 

habitual 

Ácido acetilsalicílico 

Atorvastatina 

Ramipril 

Hidroclorotiazida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 18 72 186/94 
Sem 

alterações 

Sem 

alteração 

Ritmo 

sinusal 
99% 91 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente estável, 

consciente e colaborante. Hematoma supraciliar esquerdo, escoriação lombar esquerda e deformidade do 

punho esquerdo. 

Etilisado. 

Atuação 

À chegada apresentava-se em imobilização na ambulância, ação realizada por bombeiros. 

Acesso venoso. 

Obtenção de amostra de sangue para análise. 

Morfina 4mg. 

Metaclopramida 10mg. 

Colocação de ligadura no punho deformado. 

Foi transportado de ambulância para o hospital. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Politraumatizado: TCE + Trauma membros 

 

3º Ativação          

Motivo Hematemeses. 

Descrição Feminino, 42 anos. 

Abortada.  

 

3º Turno: VMER – São João (14h-20h) 19-01-2015 (Anexo 4) 

1º Ativação          

Motivo Vítima inconsciente na via pública. 

Descrição Feminino, 31 anos. 

Abortada. 
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2º Ativação          

Motivo Dor retroesternal. 

Descrição 
Masculino, 29 anos. 

Dor retroesternal em aperto enquanto caminhava. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Fumador 

HTA 

Medicação 

habitual 

Hidroclorotiazida. 

Testosterona (último ciclo há 3 semanas). 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 16 110 160/75 
Sem 

alteração 

Sem 

alteração 

Sem 

alteração 
99% 94 

Avaliação 
Sem SDR.  

ACP: normal. 

Atuação 

Acesso venoso. 

Morfina 3 mg. 

Foi levado ao hospital pela AEM. 

Hipótese de 

diagnóstico 
SCA por abuso de drogas. 

 

3º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição 
Masculino, 80 anos. 

Dispneia intensa. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Antecedentes 

de AVC 

Antecedentes 

de sépsis após 

ITU 

Medicação 

habitual 
Desconhecida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+1+4 22 200  120/60 Pálida 
Sem 

alterações 

Arrítmico. 

Taquicardia 

ventricular. 

96% 92 

Avaliação 

T: 39,1⁰C. 

Adejo nasal e tiragem supraclavicular. 

Malnutrido. 

Atuação 

Acesso venoso 

Ladelol 

NaCl a 0,9% 

Transportado para o hospital na ambulância dos bombeiros. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Infeção respiratória baixa. 
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4º Turno: VMER – Vale do Sousa (08h-14h) 22-02-2015 (Anexo 5) 

1º Ativação          

Motivo PCR. 

Descrição 
Masculino, 80 anos. 

Visto última vez com vida há 8 horas. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Bronquite 

crónica 

Medicação 

habitual 
Salbutamol (Ventilan®) 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

1+1+1 _____ _____ _____ Pálida Midríase Assistolia _____ _____ 

Avaliação Em rigidez cadavérica e presença de livores cadavéricos.  

Atuação Foi realizada verificação do óbito. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Cadáver. 

 

2º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição Feminino, 80 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Adenocarcinoma 

pulmonar com 

metástases 

cerebelares. 

Obesidade. 

HTA. 

Medicação 

habitual 

 Ácido fólico (Folicil®) 

Clorazepato dipotássico (Tranxene®) 

Esomeprazol 

Ácido alendrónico e colecalciferol (Adrovance®) 

Fenobarbital (Bialminal®) 

Brotizolam (Lendormin®)  

 Indapamida  

Ácido acetilsalicílico (Tromalyt®) 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 21 65 93/71 Pálida 
Sem 

alterações 

Ritmo 

sinusal 
70% 273 

Avaliação 

T: 38⁰C 

Respiração ruidosa e evidentes sinais de dificuldade respiratória. 

AP: Crepitações. 

Atuação 

Acesso venoso 

Furosemida 

Hidrocortisona 200mg 

Morfina 2mg 

Salbutamol + Brometo de Ipatrópio 

Foi transportada pela ambulância dos bombeiros ao hospital. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Infeção respiratória baixa. 
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3º Ativação          

Motivo PCR. 

Descrição Feminino, 74 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Neoplasia 

esofágica 

Medicação 

habitual 
Desconhecida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

1+1+1 _____ _____ _____ 
Cianosada 

e pálida 
Midríase Assistolia _____ _____ 

Atuação 
À chegada os bombeiros já se encontravam a realizar SBV há 10 minutos sem indicação para 

desfibrilhação. Sem critérios para SAV. Foi realizada verificação do óbito. 

Hipótese de 

diagnóstico 
PCR não reversível. 

 

5º Turno: VMER – Vale do Sousa (14h-20h) 23-02-2015 (Anexo 6) 

1º Ativação          

Motivo Dor retroesternal que alivia com nitratos. 

Descrição 
Masculino, 74 anos. 

Dor retroesternal que alivia com nitratos associada a náuseas e vómitos. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Dislipidémia 

HTA 

Medicação 

habitual 

Atorvastatina 

Enalapril+Hidroclorotiazida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 17 75 140/70 Pálida 
Sem 

alterações 

Sem 

supraST 
99% 180 

Avaliação Hipersudorese e palidez. 

Atuação 
Foi transportado pela ambulância dos bombeiros para o hospital. 

Ativação da via verde coronária. 

Hipótese de 

diagnóstico 
EAM. 
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2º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição Feminino, 50 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Linfoma 

avançado 

Medicação 

habitual 
Desconhecida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 25 95 115/50 Pálida 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
94% 155 

Avaliação T: 38,5⁰C 

Atuação 

Acesso venoso 

Diclofenac 75mg EV 

NaCl a 0,9% 

Ativação da via verde sépsis. 

Foi transportada pela ambulância dos bombeiros ao hospital. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Choque séptico. 

 

3º Ativação          

Motivo Crise convulsiva. 

Descrição Masculino, 15 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 
_____ 

Medicação 

habitual 
_____ 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 16 70 120/60 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99% 150 

Avaliação Sem movimentos tónico-clónicos. 

Atuação 

Acesso venoso 

NaCl a 0,9% 

Foi transportado pela ambulância dos bombeiros ao hospital. 

Hipótese de 

diagnóstico 
Simulação de crise convulsiva. 
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Gráfico 1. Motivos de ativação na VMER 

 

Pelo gráfico, verifica-se que em ambas as VMER as ativações por doença súbita 

prevaleceram. Apenas presenciei uma situação de trauma, tendo ocorrido num dos estágios da 

VMER Vale do Sousa. 

No 1º turno foi-me apresentado o equipamento e materiais da VMER, nomeadamente 

monitor-desfibrilhador, saco de reanimação, saco de trauma, fármacos e soros fisiológicos, 

material de imobilização e transporte, entre outros. Neste dia tive também o primeiro contacto 

com o rádio de telecomunicações que permite aos profissionais do INEM contactar com o 

CODU, sendo a viatura acionada com a descrição da situação emergente e informação do local 

da ocorrência e sendo realizada a passagem de dados de cada situação do médico para o 

CODU. 

Durante o estágio na VMER passei por várias experiências, tendo-me sido dada a 

oportunidade de assistir a numerosos procedimentos e participar na realização de muitas das 

ações. Assisti a manobras de SBV (Anexo 7) e presenciei a difícil decisão de suspensão de 

manobras de SBV e de não iniciar técnicas de SAV (Anexo 8) devido a ritmo não desfibrilhável 

há tempo considerável. Compreendi a importância da escolha de palavras simples e honestas 

utilizadas ao dar a informação do falecimento aos familiares, juntamente com tom de voz e 

postura adequada, tentando uma abordagem que não dificulte ainda mais o momento que é 

marcante e ao mesmo tempo permitir que os familiares fiquem bem informados do que 

aconteceu e esclareçam as suas dúvidas. Apliquei estas regras de comunicação com os 

familiares por 2 vezes, pedindo informação sobre a medicação e relatórios médicos do falecido 

para o preenchimento da ficha médica. Apercebi-me ainda que nem todas as pessoas reagem 

da mesma forma à morte de um familiar e que é necessário estar preparado para qualquer tipo 

de reação, como aconteceu com a filha de uma das vítimas de PCR que apresentou um 
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desequilíbrio emocional, tendo sido tranquilizada com benzodiazepina. Coloquei elétrodos do 

ECG em 4 situações e interpretei juntamente com o médico todos os traçados 

electrocardiográficos que foram realizados. Participei 2 vezes na verificação de sinais de morte 

como ausência de reflexos pupilares à luz e de reflexos córneos, rigidez e livores cadavéricos e 

da assistolia no traçado eletrocardiográfico. Auxiliei na realização dos exames físicos e 

monitorização de sinais vitais, realizei 3 pesquisas glicémicas, coloquei 2 acessos venosos, 

participei no preenchimento das fichas de avaliação médica e assisti ao preenchimento dos 

documentos de verificação do óbito. Apliquei o protocolo de avaliação primária ABCDE (Anexo 

9) e compreendi como se processa a ativação da via verde coronária e da via verde sépsis. 

Aprendi as terapêuticas realizadas em cada situação e participei na reposição do material em 

falta.  

O contacto com este meio permitiu-me compreender a dinâmica dos profissionais da 

VMER com outros profissionais como TAEs, bombeiros e ainda agentes policiais e testemunhei 

que por vezes o motivo de acionamento da VMER não corresponde à real situação, como 

ocorreu no 1º turno em que o motivo não era afinal uma vítima inconsciente, levando à 

ocupação desnecessária da VMER. Também nesta precisa situação me apercebi dos riscos 

que os profissionais do INEM correm com as tentativas de agressão a que por vezes são 

sujeitos. 

A situação de suposto suicídio e as situações de PCR fizeram-me lidar com a questão da 

morte de uma forma que ainda não me tinha acontecido, e apercebi-me que se trata de um 

momento difícil e ainda desconfortável para mim. Ainda assim, penso que apresentei o 

comportamento e postura adequados que são exigidos e que desenvolvi uma maior 

capacidade para encarar este tipo de situações. 

O estágio na VMER demonstrou-se muito produtivo para mim pois contactei com 

variadas situações com as quais nunca tinha lidado, permitindo aumentar os meus 

conhecimentos sobre este meio e a emergência médica pré-hospitalar. 
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Estágio na AEM 

 

No meio AEM realizei 4 turnos com 11 acionamentos no total (5 de doença súbita, 4 de 

trauma e 2 classificadas como outras). 

 

1º Turno: AEM – Braga 1 (14h-20h) 01-11-2014 (Anexo 10) 

1º Ativação          

Motivo Pré-síncope. 

Descrição 
Masculino, 72 anos. 

Sensação de dispneia, tonturas e visão turva. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Antecedentes de 

EAM 

IC 

HTA 

Dislipidemia 

Hábitos alcoólicos 

Medicação 

habitual 

Pravastatina 

Lorazepam 

Lisinopril 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16  59  199/102 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
97% 97 

Avaliação Consciente e colaborante. Já sem queixas. 

Atuação Transportado ao hospital devido ao pico tensional. 
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2º Ativação          

Motivo Dor torácica. 

Descrição 

Masculino, 59 anos. 

Dor retroesternal em aperto que irradia para o MS direito associada a dispneia, vómitos, 

palidez e hipersudorese, após carregar lenha. 

Caraterização do 

estado de saúde 

Hábitos 

alcoólicos 

Hábitos 

tabágicos 

HTA 

Medicação 

habitual 

 

 

Lisinopril 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

18 68 123/79 Pálida 
Sem 

alterações 
96% 130 

Avaliação 
À chegada da AEM já se encontrava a VMER: 

- ECG: supraST. 

Atuação 

Ações da VMER: 

-Oxigenoterapia 

-Ácido acetilsalicílico 200mg 

-Morfina 3mg 

-Clopidogrel 300mg 

Foi transportado para o hospital para a unidade de hemodinâmica para a realização de 

angioplastia (ativação da via verde coronária). 

 

2º Turno: AEM – Porto 2 (14h-20h) 15-11-2014 (Anexo 11) 

 

1º Ativação          

Motivo Traumatismo. 

Descrição 
Masculino, 12 anos. 

Acidente de viação com embate entre dois carros. 

Caraterização do 

estado de saúde 
  _____ 

Medicação 

habitual 
_____ 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 100 137/81 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
98% 120 

Avaliação 

À chegada da AEM a vítima já se encontrava fora do veículo. 

Consciente, sem queixas dolorosas, sem vómitos. 

Laceração cervical devido ao cinto de segurança. 

Atuação 

Recusou transporte ao hospital. 

Alertou-se os pais para no caso de eventual dor, vómitos, cefaleias ou perda da consciência 

chamarem a ambulância ou levarem-no ao SU. 
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2º Ativação          

Motivo Pré-síncope. 

Descrição 
Feminino, 45 anos. 

Visão turva, tonturas e fraqueza.  

Caraterização do 

estado de saúde 
_____ 

Medicação 

habitual 
Lorazepam 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 76 142/95 Pálida 
Sem 

alterações 
97% 113 

Avaliação 
T: 36⁰C.  

Refere mal-estar há 1 mês com retorragias e dor ao defecar. Abdómen mole e depressível. 

Atuação Transporte ao hospital. 

 

3º Ativação          

Motivo Inconsciente. 

Descrição Masculino, 60 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 
Desconhecida 

Medicação 

habitual 
Desconhecida 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

14 68 
135/8

0 

Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
98% 91 

Avaliação 
T: 36⁰C.  

Etilisado. 

Atuação Transportado ao hospital. 

 

3º Turno: AEM – Porto 2 (14h-20h) 21-01-2015 (Anexo 12) 

1º Ativação          

Motivo Lipotímia. 

Descrição 
Masculino, 21 anos. 

Lipotímia, tonturas e síndrome febril. 

Caraterização do 

estado de saúde 
_____ 

Medicação 

habitual 
_____ 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 75 120/60 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99% 90 

Avaliação T: 37,5⁰C 

Atuação 
Não foram realizados procedimentos. 

Transportado ao hospital. 
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2º Ativação          

Motivo Dor lombar após queda da própria altura. 

Descrição Masculino, 78 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 
Desconhecida. 

Medicação 

habitual 
Desconhecida. 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 75 120/60 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99% 90 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente 

estável, consciente e colaborante. 

Sem traumatismo visível. 

Atuação 
Não foram realizados procedimentos. 

Transportado ao hospital. 

 

3º Ativação          

Motivo Diminuição da força do MS direito. 

Descrição 
Masculino, 79 anos. 

Diminuição da força e parestesias do MS direito. 

Caraterização do 

estado de saúde 
IC 

Medicação 

habitual 
Enalapril 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 60 170/80 Pálida 
Sem 

alterações 

97% no MS 

esquerdo 
100 

Avaliação Pulsos fracos no MS direito. 

Atuação Transportado ao hospital. 

 

4º Turno: AEM – Braga 1 (14h-20h) 24-01-2015 (Anexo 13) 

1º Ativação          

Motivo Queda da própria altura. 

Descrição Feminino, 80 anos. 

Caraterização do 

estado de saúde 
HTA 

Medicação 

habitual 
Hidroclorotiazida+Losartan 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 73 174/78 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
97%  124 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente 

estável. Sem diminuição da consciência, alterações neurológicas, cervicalgias ou dorsalgias. 

Lesão parietal com hemorragia abundante mas controlável. 

Atuação 
Desinfeção e colocação de compressa e ligadura na lesão parietal. 

Transportada ao hospital. 
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2º Ativação          

Motivo Queda da própria altura. 

Descrição 
Feminino, 62 anos. 

Vertigem, tonturas e diminuição da força dos MIs.  

Caraterização do 

estado de saúde 

Doença de 

Parkinson 

Dislipidemia 

Medicação 

habitual 

Dipiridamol 

Metoclopramida 

Sinvastatina 

Omeprazol 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 117 135/81 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
95%  107 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente 

estável. Sem diminuição da consciência, cervicalgias ou dorsalgias. 

Postura instável e dificuldade na marcha. 

Atuação Transportada ao hospital. 

 

3º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição 
Feminino, 40 anos. 

Ataque de pânico associada a síndrome febril. 

Caraterização do 

estado de saúde 
_____ 

Medicação 

habitual 
_____ 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

26 98 116/69 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99%  110 

Avaliação T: 37,5⁰C 

Atuação Transportada ao hospital. 

 

 

Gráfico 2. Motivos de ativação da AEM 
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No gráfico observa-se que as saídas na AEM Braga 1 por doença súbita e trauma foram 

em maior e igual quantidade. Na AEM Porto 2, as saídas por doença súbita foram em maior 

quantidade, seguidas pelas de trauma. Em ambas as AEM foram realizados acionamentos das 

3 classificações (doença súbita, trauma e outras). 

No 1º turno, por se tratar do primeiro contacto com este meio, os TAEs explicaram-me a 

dinâmica do trabalho em equipa e apresentaram-me a ambulância e o equipamento disponível, 

que corresponde a material que permite a aplicação de procedimentos de SBV, desfibrilhador 

automático externo, garrafas de oxigénio, saco de trauma e material de imobilização e de 

transporte. Esclareceram-me ainda que, em determinadas situações em que seja necessário, 

os algoritmos de decisão médica, essencialmente farmacológicos, podem ser executados mas 

apenas se validados pelo médico a prestar apoio no CODU. Apresentaram-me ainda a 

aplicação I CARE (Integrated Clinical Ambulance REcord) com a qual ainda não tinha tido 

contacto, por onde são recebidas as informações referentes às situações para as quais são 

acionados e onde é realizado o registo clínico eletrónico enviado para o CODU e para o 

hospital que recebe o doente. 

Durante o estágio, participei em todos os casos na anamnese, exame físico e 

monitorização dos sinais vitais dos doentes, fiz 5 pesquisas glicémicas, por 4 vezes realizei o 

registo clínico no I CARE e por uma vez observei o preenchimento do documento de recusa de 

transporte. Observei e participei no algoritmo de abordagem à vítima (Anexo 14) e de 

abordagem à vítima de trauma com a avaliação ABCDE, assisti à ativação da Via verde 

coronária e acompanhei 9 transportes de doentes. Realizei ainda a Check List do material da 

ambulância com a equipa que iniciava o turno. No final de cada saída participei na reposição 

do material em falta e por 2 vezes ajudei na limpeza da ambulância. 

As minhas expectativas para este estágio foram superadas e os objetivos cumpridos, 

nomeadamente compreender o funcionamento da AEM, as competências e o trabalho em 

equipa dos TAEs e observar a dinâmica com o meio VMER, o CODU e os centros hospitalares, 

o que contribuiu para a minha melhor compreensão e perceção da prestação do socorro pré-

hospitalar. Concluí que os TAEs são profissionais fundamentais na emergência médica pré-

hospitalar, cuja atuação pode ser determinante. 
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Estágio na Ambulância SIV 

Na ambulância SIV realizei 4 turnos com apenas 6 ativações no total pois num dos turnos 

não chegou a ocorrer saídas. Assim, houve 3 ativações por doença súbita, 2 por trauma e 1 

classificada como outras. 

 

1º Turno: SIV – Póvoa de Varzim (14h-20h) 29-11-2014 (Anexo 15) 

1º Ativação          

Motivo 
Transporte inter-hospitalar com transferência de doente do Hospital da Póvoa de Varzim para 

o Hospital Pedro Hispano. 

Descrição 

Masculino, 46 anos. 

Duas convulsões no SU, membros superiores e inferiores com diminuição da força e sinal de 

babinski +. 

Caraterização do 

estado de saúde 
HTA 

Medicação 

habitual 
Hidroclorotiazida + Losartan 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

22 91 164/105 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99%  105 

 

2º Turno: SIV – Gondomar (14h-20h) 02-12-2014 (Anexo 16) 

1º Ativação          

Motivo Queda da própria altura. 

Descrição 
Feminino, 61 anos. 

Queda por fraqueza dos MIs.  

Caraterização do 

estado de saúde 

Adenocarcinoma 

gástrico 

metastizado. 

Gastrectomia 

subtotal. 

A realizar QT há 

1 semana. 

Antecedentes de 

AVC. 

HTA. 

Dislipidémia. 

Medicação 

habitual 

Metoclopramida 

Cloridrato de fluoxetina 

Clonazepam 

Hidroclorotiazida 

Sinvastatina 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

16 62 122/63 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
98%  174 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente 

estável. Sem diminuição da consciência, exame neurológico sem alterações. 

Escoriação craniana parietal de 0,5cm. 

Atuação Transportada ao hospital na ambulância dos bombeiros. 
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2º Ativação          

Motivo Traumatismo. 

Descrição 
Masculino, 50 anos. 

Acidente de viação contra o metro. Dor abdominal. 

Caraterização do 

estado de saúde 
_____ 

Medicação 

habitual 
_____ 

Monitorização 

FR FC PA Pele Pupilas SaO2 Glicose 

18 100 170/98 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99%  130 

Avaliação 

Avaliação primária – ABCDE: via aérea permeável e boa ventilação, hemodinamicamente 

estável, consciente. 

Muito ansioso. 

Dor abdominal no local do cinto de segurança. Exame abdominal normal. 

Atuação Recusou transporte para o hospital. 

 

3º Ativação          

Motivo Dispneia. 

Descrição Masculino, 81 anos. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

DPOC. 

Dispneia 

para 

pequenos 

esforços. 

Dislipidemia. 

Medicação 

habitual 

Atorvastatina. 

 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 
Glicos

e 

4+1+6 24 126 
170/

100 

Pálida e 

cianótica 

Sem 

alteração 

Sem 

alteração  
95% 245 

Avaliação 

Agitado. 

Inspeção: tiragem intercostal. 

AP: roncos e crepitações  

Atuação 

Brometo de ipratrópio. 

Acesso venoso. 

Furosemida 40mg. 

Morfina 3mg.  

Transporte ao hospital. 

 

 

 

 



 

36 
 

3º Turno: SIV – Póvoa de Varzim (14h-20h) 31-01-2015 (Anexo 17) 

1º Ativação          

Motivo Melenas. 

Descrição Masculino, 60 anos. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

Cirrose 

Hepática. 

Hábitos 

alcoólicos. 

Medicação 

habitual 

 

Desconhecida. 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 14 75 160/80 Pálida 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
98% 158 

Avaliação Etilisado. 

Atuação 
Não foram efetuados procedimentos. 

Transporte ao hospital pela ambulância dos bombeiros. 

 

2º Ativação          

Motivo Alteração do estado de consciência. 

Descrição Masculino, 63 anos. 

Caraterização 

do estado de 

saúde 

IC 

Antecedentes 

de epilepsia 

Medicação 

habitual 

 

Furosemida 

Monitorização 

Glasgow FR FC PA Pele Pupilas ECG SaO2 Glicose 

4+5+6 15 68 140/65 
Sem 

alterações 

Sem 

alterações 

Sem 

alterações 
99% 156 

Avaliação 
Consciente, exame neurológico normal. 

Mordedura da língua. 

Atuação 

Acesso venoso. 

NaCl a 0,9%. 

Transportado ao hospital. 

 

4º Turno: SIV – Gondomar (14h-20h) 21-02-2015 (Anexo 18) 

Sem saídas. 
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Gráfico 3. Motivos de ativação da ambulância SIV. 

Pelo gráfico observa-se que em ambas as ambulâncias SIV as ativações por doença 

súbita foram em maior número. Na SIV Gondomar não houve ativações classificadas como 

outras e na SIV Póvoa de Varzim não houve ativações por trauma. 

Realizei o 1º turno deste meio na Póvoa de Varzim e, tal como na AEM, a equipa 

apresentou-me a ambulância e o equipamento, que corresponde ao mesmo que existe na AEM 

mas com o acréscimo de um monitor-desfibrilhador e material de SAV (material de via aérea e 

de circulação incluindo alguns fármacos), explicaram-me as principais diferenças entre os 

motivos de acionamentos da SIV comparativamente com a AEM e advertiram-me para as 

recomendações de segurança. 

Tal como nos outros estágios, nos acionamentos da SIV auxiliei na recolha de informação 

para a anamnese, realização do exame físico, monitorização dos sinais vitais, realizei 2 

pesquisas glicémicas e por 3 vezes registei a informação no I CARE. Acompanhei o transporte 

na ambulância de 4 doentes sendo que num dos casos tratou-se de um transporte inter-

hospitalar, do Hospital da Póvoa de Varzim para o Hospital Pedro Hispano, e observei o 

preenchimento do documento de recusa de transporte. Realizei 1 acesso venoso com a 

orientação do enfermeiro e observei a colocação em prática do protocolo de abordagem à 

vítima e à vítima de trauma com a avaliação ABCDE e protocolo de dispneia de causa 

cardíaca. Coloquei numa situação elétrodos do ECG e interpretei o traçado electrocardiográfico 

juntamente com o enfermeiro. No início do turno de uma equipa participei na Check List do 

material e no final de cada saída ajudei na recolocação do material utilizado. 

No turno sem saídas, a equipa falou-me das suas experiências e casos mais memoráveis 

e explicou-me melhor o papel da SIV na emergência pré-hospitalar. 
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Apesar das poucas saídas que tive neste meio penso que foram as suficientes para 

compreender a importância da ambulância SIV na prestação de cuidados ao doente em 

ambiente pré-hospitalar. Apercebi-me que as intervenções terapêuticas e técnicas mais 

diferenciadas que observei e participei possibilitam uma estabilização do doente eficaz 

enquanto não está disponível uma equipa médica. 
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Estágio no CODU 

 

Turno: CODU Norte (16h-20h) 09-12-2014 (Anexo 19) 

 

Gráfico 4. Motivos de chamadas no CODU 

Decidi realizar o estágio no CODU só depois de ter passado pela experiência de estar na 

VMER e nas ambulâncias AEM e SIV pois dessa forma conheci primeiro a atuação no terreno 

de cada um dos meios com o objetivo de no CODU compreender melhor as decisões da 

seleção dos meios a acionar para cada situação. 

O estágio que realizei teve uma duração de 4 horas, sendo que nas primeiras 3 horas 

permaneci na receção de chamadas e triagem e a restante hora foi dedicada ao acionamento 

de meios, sempre com a orientação de um TOTE. 

Como se verifica no gráfico, durante 3 horas assisti à receção de 24 chamadas, 11 de 

doença súbita, 10 de trauma e 3 classificadas como outras. Tive a oportunidade de orientar 2 

chamadas de acordo com o algoritmo de triagem e realizar o devido aconselhamento em cada 

uma das situações. Por uma vez observei o pedido de apoio ao CAPIC numa situação em que 

a pessoa que realizou a chamada ameaçava suicidar-se. 

Apercebi-me da dificuldade que por vezes os TOTE têm em que as pessoas transmitam 

devidamente o tipo de situação, pois ou realizam a chamada num ponto longe da vítima em 

que não a observam, por vezes devido à falta de rede que as obrigam a deslocar-se, ou 

apresentam dificuldade em traduzir as queixas principais ou as alterações que observam o que 

faz aumentar o tempo da chamada e o atraso do envio dos meios adequados. Muitas vezes 

também não conseguem definir o local onde se encontram nem informar sobre pontos de 

referência, o que dificulta ainda mais. 
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Após a situação em que foi necessário pedir apoio do CAPIC, explicaram-me que o 

CODU recebe com frequência chamadas de pessoas com problemas que pretendem apenas 

conversar e para isso criam um motivo para chamar a atenção que desejam. 

No acionamento de meios observei como se realiza a gestão dos meios existentes, 

através da seleção e ativação dos meios adequados que estejam disponíveis e que se 

encontrem mais próximos do local da ocorrência. 

Apesar de preferir o contacto e intervenção no terreno que os estágios nos meios me 

proporcionaram, este estágio demonstrou-se uma experiência enriquecedora, pois para além 

de ouvir chamadas provenientes de todo o país e ter uma perceção das situações emergentes 

que vão ocorrendo, tive a oportunidade de observar todo o processamento que dá origem ao 

início de uma resposta a uma situação emergente. 
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DISCUSSÃO 

 

O INEM revela uma enorme importância na prestação de socorro pré-hospitalar e na 

redução da morbilidade e mortalidade das vítimas, mostrando preocupação na melhoria dos 

serviços prestados à população ao estar em constante evolução. Isto verifica-se com as 

medidas mais ou menos recentes como a implementação das Vias verdes, o desenvolvimento 

do Programa Nacional de DAE e o aumento do número de meios e de recursos humanos, 

alterações que, após contacto com a emergência médica pré-hospitalar, me apercebi serem de 

caráter essencial. 

Apesar do bom funcionamento do INEM em todos os seus serviços, há certas 

particularidades que me fui apercebendo durante o meu estágio que merecem uma reflexão. 

Durante o estágio no CODU apercebi-me que o TETRICOSY ® (modelo de triagem por 

algoritmo) apesar de se mostrar eficaz ao evitar subjetividades na triagem, também aumenta o 

envio de meios que afinal não seriam necessários, como aconteceu num dos casos do meu 

estágio na VMER, ocupando-os quando poderiam ser necessários para outras situações e é 

necessário acionar viaturas mais distantes do local da emergência. Assim, as tentativas de 

melhorar cada vez mais este modelo de triagem são importantes. 

Também durante o estágio no CODU, foi notória a dificuldade com que várias pessoas 

que realizavam as chamadas de emergência tinham em descrever corretamente a situação ou 

mesmo a incompreensão face às questões realizadas pelo TOTE na tentativa de informação 

detalhada. Desta forma, considero importante o alerta da população para nas chamadas para o 

112 informem de forma simples e clara as queixas e alterações observadas, sabendo referir a 

localização. Esta situação poderia alterar-se através do envolvimento dos meios de 

comunicação social ou ações educativas nas escolas. Importantes são também as 

intervenções de prevenção de chamadas falsas. 

Outra alteração realizada no INEM foi a integração da ambulância SIV no serviço de 

urgência, uma modificação aplicada em 2011 com a qual me deparei no meu estágio na 

ambulância SIV da Póvoa de Varzim. Apesar de concordar que o transporte secundário 

realizado pela SIV contribui para uma maior capacidade de resposta às necessidades dos 

doentes, na minha opinião o tempo de saída da ambulância SIV para uma ocorrência aumenta 

pelo facto do enfermeiro se encontrar no serviço de urgência e não na base preparado para a 

saída a qualquer momento. 

Algo que considero importante referir relaciona-se com o que verifiquei num caso de PCR 

no estágio na VMER, em que pessoas que diziam estarem habilitadas a realizar manobras de 

SBV realizaram-nas incorretamente antes da equipa de emergência chegar. Assim sendo, 

considero fundamental que o INEM possibilite formação em SBV apropriada à população em 
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geral, pois uma intervenção imediata com manobras de SBV antes da chegada do meio de 

socorro tem influência na sobrevivência e na qualidade de vida da vítima. 

Ainda assim, considero que o INEM tem vindo a realizar modificações que resultam em 

várias e importantes melhorias. Verifiquei, por exemplo, que pelo facto das chamadas de 

emergência no CODU passarem a ser atendidas a nível nacional em 2011, em vez do 

atendimento ser realizado por apenas um dos 4 CODU dependendo da localização da origem 

da chamada, os tempos para atendimento são bastante reduzidos.  

Outra mais valia instituída foi o registo clínico efetuado no I CARE desde 2012, que se 

verificou muito útil nos estágios em que o utilizei pois as informações eram enviadas 

automaticamente para o CODU e para os hospitais que recebem o doente, diminuindo o tempo 

perdido com telefonemas de passagem de informação e possibilitando oferecer uma maior 

atenção e qualidade nos cuidados ao doente. 
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CONCLUSÃO 

 

O INEM revelou-me a realidade da emergência pré-hospitalar através da oportunidade de 

presenciar a sua boa organização nos recursos disponíveis e nas abordagens realizadas, e de 

experienciar o espírito de equipa tão importante dos profissionais, que congratulo pela 

competência e pelos riscos a que se sujeitam todos os dias.  

O estágio foi para mim uma experiência gratificante a todos os níveis, numa área médica 

que sempre me fascinou, pela possibilidade de exposição a uma variedade de situações 

comuns na emergência, desde casos de doença súbita a trauma, e ainda pelas emoções que 

experimentei. Os conhecimentos que adquiri durante a minha formação no curso de medicina 

foram enriquecidos e ganhei maior habilidade e confiança para lidar com situações de 

emergência.  

Assim, considero os objetivos a que me propus cumpridos, admitindo ter-me aliciado 

ainda mais pela área da emergência. Acredito que esta experiência terá um efeito benéfico no 

meu futuro como médica e, neste contexto, penso que a implementação do ensino em 

emergência médica é imprescindível num curso de medicina e seria importante a reflexão 

sobre a possibilidade deste complemento à formação de um futuro médico.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Termo de Responsabilidade  
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Anexo 2 - 1º Turno: VMER – São João (14h-20h) 04-10-2014 
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Anexo 3 - 2º Turno: VMER – Vale do Sousa (14h-20h) 18-10-2014 
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Anexo 4 - 3º Turno: VMER – São João (14h-20h) 19-01-2015 

  



 

49 
 

Anexo 5 - 4º Turno: VMER – Vale do Sousa (08h-14h) 22-02-2015 
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Anexo 6 - 5º Turno: VMER – Vale do Sousa (14h-20h) 23-02-2015 
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Anexo 7 – Algoritmo de SBV 
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Anexo 8 – Algoritmo de SAV 
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Anexo 9 – Algoritmo de Avaliação Primária 
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Anexo 10 - 1º Turno: AEM – Braga 1 (14h-20h) 01-11-2014  
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Anexo 11 - 2º Turno: AEM – Porto 2 (14h-20h) 15-11-2014  
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Anexo 12 - 3º Turno: AEM – Porto 2 (14h-20h) 21-01-2015  
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Anexo 13 - 4º Turno: AEM – Braga 1 (14h-20h) 24-01-2015  
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Anexo 14 – Algoritmo de Abordagem à Vítima 
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Anexo 15 - 1º Turno: SIV – Póvoa de Varzim (14h-20h) 29-11-2014 
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Anexo 16 - 2º Turno: SIV – Gondomar (14h-20h) 02-12-2014 
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Anexo 17 - 3º Turno: SIV – Póvoa de Varzim (14h-20h) 31-01-2015  
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Anexo 18 - 4º Turno: SIV – Gondomar (14h-20h) 21-02-2015 
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Anexo 19 - Turno: CODU Norte (16h-20h) 09-12-2014 
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Anexo 20 – Declaração 1 
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Anexo 21 – Declaração 2 

 


