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Resumo 

  

No âmbito da unidade curricular “Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio” do 6º ano do 

Mestrado Integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), 

optei pela realização de um Estágio Observacional no Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM), pela sua forte componente prática e pelo sonho de longa data de estagiar no 

INEM. 

Este teve uma duração de 82 horas, distribuídas pelo Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) (4 horas), Ambulância de Emergência Médica (AEM) (24 horas), 

ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) (24 horas) e Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) (30 horas). Assisti a 34 ocorrências, das quais 30 foram por doença 

súbita, 3 por trauma e 1 simulacro. 

Considero que a realização deste estágio foi bastante útil e que cumpri os objetivos 

propostos, entre os quais queria destacar: (1) compreender a organização do INEM, bem 

como o funcionamento de cada um dos seus meios; (2) conhecer a dinâmica da equipa de 

intervenção; (3) aprender as técnicas life-saving, essenciais para a manutenção da vida no 

doente grave; (4) identificar as principais situações de emergência e aprender a agir nessas 

mesmas situações; (5) Familiarizar-me com os protocolos de atuação e aplicar os algoritmos 

de SBV e SAV. 

Esta experiência nada se pareceu com o quotidiano de um estudante de Medicina, 

mostrando um ramo da medicina (emergência pré-hospitalar) que ainda desconhecia, quer 

pela imprevisibilidade dos casos, quer pela necessidade de raciocínio e ação imediata, tendo 

sido uma mais-valia para o meu futuro como médico. 
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Abstract 

 

Within the course “Dissertação/Prejeto/Relatório de Estágio” of the 6th year of the 

Integrated Masters Medical Course of the Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS), I opted for making an Observational Internship at the National Institute of Medical 

Emergency (INEM), for its strong practical component and the longstanding dream internship 

at INEM. 

The internship lasted for 82 hours, distributed among the Orientation Center of Urgent 

Patients (CODU) (4 hours), Medical Emergency Ambulance (AEM) (24 hours), Immediate Life 

Support ambulance (SIV) (24 hours) and Emergency and Resuscitation Medical Vehicle 

(VMER) (30 hours). I attended 34 events, of which 30 were for sudden illness, 3 trauma and 1 

simulacrum. 

I believe that this internship was very useful and that I fulfilled the proposed objectives, 

among which I want to highlight: (1) understand the organization of INEM and the operation of 

its means; (2) know the dynamics of the intervention team; (3) learn the life-saving technics, 

essential for the maintenance of life in severely ill; (4) identify major emergencies and learn to 

act in those situations; (5) Familiarize myself with the performance protocols and apply the 

SBV and SAV algorithms. 

This experience had nothing to do with the daily life of a medicine student, showing a 

branch of medicine (pre-hospital emergency) still unknown for me, because of its 

unpredictability of cases and the need of reasoning and immediate action, being worthwhile 

for my future as a doctor. 
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I. Introdução 

  

A Emergência Médica é uma pequena porção da Medicina, no entanto, uma das mais 

importantes. Uma vez que temos muito pouca formação neste tema durante o nosso curso, 

penso ser uma mais-valia aprofundar os meus conhecimentos nesta área, enriquecendo o 

meu percurso académico enquanto aluno de medicina e, ao mesmo tempo, adquirindo 

experiência prática que é fundamental a todos os profissionais de saúde. 

Para além de ser importante na formação de qualquer estudante de medicina ou médico 

(em cuja formação há um claro predomínio teórico), optei por realizar um Relatório de Estágio 

em Emergência Médica, pois é uma experiência que sempre almejei ter. Já no meu 12º ano 

frequentei um curso de SBV na Cruz Vermelha pois pensava que, apesar de já saber que viria 

para medicina, toda a gente, e não apenas os médicos, deveriam ser capazes de agir numa 

situação de vida ou morte, potenciando a probabilidade de sobrevivência. O meu fascínio por 

Emergência Médica veio crescendo ao longo do curso, principalmente por cada vez mais 

perceber que “Tempo é Vida”, e que há casos em que é necessário, de facto, atuar o mais 

rápido possível de modo a minimizar os danos; daí a importância dos médicos e dos restantes 

profissionais desta área. 

O estágio foi realizado na Delegação Norte do INEM e teve a duração de 82 horas, 

repartidas pelos vários meios: CODU, AEM, ambulância SIV e VMER. 

Estruturalmente, este documento estará dividido numa primeira parte referente a um 

breve enquadramento teórico contextualizando o tema em questão; e uma segunda parte 

onde serão expostos os casos presenciados, assim como uma discussão dos mesmos e as 

conclusões retiradas no término deste trabalho. 

 

1. Emergência Pré-Hospitalar 

Segundo a Sociedade Europeia de Emergência Médica, “Medicina de Emergência é 

uma especialidade baseada no conhecimento e aptidões necessárias para a prevenção, 

diagnóstico e manutenção de aspetos urgentes e emergentes de doenças e lesões, que 

afetam doentes de todas as faixas etárias com um espetro completo de distúrbios físicos e 

comportamentais indiferenciados. É uma especialidade em que o tempo é crítico”. 

(www.eusem.org) 

 

1.1. Sistema Integrado de Emergência Médica 

Desde 1981, Portugal tem um Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM). 

http://www.eusem.org/
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O SIEM é constituído por um conjunto de entidades (PSP, GNR, Bombeiros, 

Cruz Vermelha Portuguesa, Hospitais e Centros de Saúde) que cooperam com o 

objetivo de prestar assistência às vítimas de doença súbita ou acidente. O sistema 

começa quando alguém liga o Número Europeu de Emergência (112). O INEM, 

fundado a 3 de Agosto de 1981 pelo Dr. Francisco Rocha da Silva é, atualmente, o 

organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento do 

SIEM, em Portugal Continental. (INEM, o SIEM) (Diário da República, Decreto-Lei nº 

220/2007, de 29 de Maio; Artigo 3º) 

Para que o sistema funcione corretamente, estabeleceram-se etapas (Deteção, 

Alerta, Pré-Socorro, Socorro no local do acidente, Cuidados durante o transporte e 

Transferência e tratamento definitivo) que correspondem a cada haste da “Estrela da 

Vida”, símbolo que deu origem ao do INEM. (www.inem.pt) 

 

 

Figura 1- Estrela da Vida com as etapas do SIEM 

 

1.2. Serviços 

Apenas irei detalhar o CODU pois foi o único serviço que tive a possibilidade de 

frequentar. Os restantes serviços serão descritos nos anexos (Anexo 1). 

 

1.2.1. Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

Os CODU são Centrais de Emergência Médica responsáveis pelas 

chamadas urgentes ou emergentes na área da saúde. Os pedidos de socorro 

provenientes do Número Europeu de Emergência – 112 – são atendidas em 

centrais da PSP, sendo as situações médicas transferidas para o CODU, 

atualmente em funcionamento em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. 

Compete aos CODU atender e avaliar rapidamente os pedidos de socorro 

recebidos, de forma a determinar os recursos necessários para cada caso. O seu 

http://www.inem.pt/
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funcionamento é assegurado, 24 horas por dia, por médicos e técnicos 

qualificados com formação específica para efetuar o atendimento, triagem, 

aconselhamento, seleção e envio dos meios de socorro. A triagem, através do 

programa TETRICOSY®, utilizado desde 2012, permite atribuir níveis de 

prioridade (Anexo 8), ativando os meios de acordo com a situação clínica das 

vítimas, proximidade e acessibilidade ao local da ocorrência. Podem ainda 

selecionar e preparar a receção hospitalar das vítimas. (www.inem.pt) 

 

1.3. Meios 

Mais uma vez optei por apenas descrever os meios nos quais estagiei: AEM, 

ambulância SIV e VMER. Os restantes serão detalhados nos anexos (Anexo 2). 

 

1.3.1. Ambulância de Emergência Médica 

As AEM, anteriormente designadas de ambulâncias de Suporte Básico de 

Vida, integram uma equipa de dois TAE do INEM, cujo objetivo é a deslocação 

rápida de uma equipa de emergência médica ao local da ocorrência, a 

estabilização da vítima de doença súbita ou trauma e o seu transporte assistido 

para o Serviço de Urgência mais adequado ao seu estado clínico. Estas dispõem 

de equipamento de avaliação, reanimação e estabilização clínica, de forma a 

cumprir os algoritmos de decisão médica definidos pelo INEM. 

 

1.3.2. Ambulância de Suporte Imediato de Vida 

A missão das ambulâncias SIV é garantir cuidados de saúde mais 

diferenciados que as AEM, como manobras de reanimação, até estar disponível 

uma equipa com capacidade de prestação de SAV. As ambulâncias SIV integram 

um enfermeiro e um TAE, visando melhorar os cuidados prestados à população, 

num ambiente pré-hospitalar. Estas dispõem do mesmo equipamento que as 

AEM, acrescido de um monitor-desfibrilhador e vários fármacos. 

 

1.3.3. Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

A VMER está destinada ao transporte rápido de uma equipa médica ao 

local onde se encontra a vítima. A equipa é constituída por um médico e um 

enfermeiro e dispõe de equipamento de SAV. O seu principal objetivo é a 

estabilização pré-hospitalar e acompanhamento médico durante o transporte das 

vítimas de doença súbita ou acidente em situações de emergência. 

(www.inem.pt) 
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2. Cadeia de Sobrevivência 

Considera-se, baseado no conhecimento médico atual, que há três atitudes que 

modificam o resultado no socorro à vítima de PCR: (1) pedir ajuda acionando o SIEM; (2) 

iniciar imediatamente manobras SBV; (3) quando indicado, aceder à desfibrilhação o mais 

precocemente possível. 

Estes procedimentos realizam-se de forma encadeada, dando origem à atual Cadeia de 

Sobrevivência que é constituída por quatro elos: 

- Acesso precoce ao SIEM – “112”; 

- Início precoce de SBV; 

- Desfibrilhação precoce; 

- SAV precoce. 

 

 

Figura 2- Cadeia de Sobrevivência 

 

Cada elo da cadeia é vital e todos devem ter a mesma força uma vez que são igualmente 

importantes. Estes procedimentos devem suceder-se de forma encadeada, em que cada elo 

articula o procedimento anterior com o seguinte. A eficácia destas ações é fundamental para 

a sobrevivência das vítimas. (INEM, Cadeia de Sobrevivência) 
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3. Objetivos e Competências 

O Estágio de Observação teve como principais objetivos: 

- Compreender a organização do INEM, bem como o funcionamento de cada um 

dos seus meios; 

- Situar o papel do médico na emergência pré-hospitalar, reconhecendo o seu 

papel fundamental na liderança das equipas que prestam cuidados ao doente 

emergente; 

- Aprender as técnicas life-saving, essenciais para a manutenção da vida no 

doente grave; 

- Identificar as principais situações de emergência e aprender a agir nessas 

mesmas situações; 

- Familiarizar-me com os protocolos de atuação e aplicar os algoritmos de Suporte 

Básico e Avançado de Vida; 

- Aprender a gerir e atuar em situações de stress; 

- Adquirir competências de trabalho de equipa, bem como sedimentar a noção de 

responsabilidade ética e profissional; 

- Recordar e aprender técnicas de SBV e SAV e de estabilização de doentes 

emergentes, em situação de doença súbita ou trauma. 

 

 

II.  Metodologia 

 

Para elaboração deste relatório, realizei um Estágio Observacional com um total de 82 

horas nos meios INEM da Delegação Regional do Norte, nomeadamente 4 horas no CODU 

Norte, 24 horas na AEM Porto 1, 24 horas na SIV Gondomar, 24 horas na VMER S. João e 6 

horas na VMER Sto. António. 

Nas quatro horas que estagiei no CODU passei pela Triagem e pelo Acionamento, assim 

como me foi feita uma breve introdução sobre os vários postos que havia e para que servia 

cada um deles. 

Nestes turnos foram registados 34 ocorrências, das quais 30 corresponderam a doença 

súbita, 3 a trauma e um simulacro. 
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III. Resultados 

 

1. Estágio Ambulância de Emergência Médica 

1.1. 1º e 2º Turnos – AEM Porto 1 – 26/12/2014 

Saída 1: 

Ativação AEM 08h11 

Chegada ao local 08h17 

Local Albergue – Rua Mártires da Liberdade – 

Porto 

Informação CODU Masculino, 56 anos, hematemeses 

VMER também foi acionada. 

À nossa chegada deparamo-nos com um caso de epistaxis de grande volume. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Ex-consumidor de álcool e drogas. 

FC: 77 bpm; TA: 162/113 mmHg; Dx: 104; SpO2: 98% 

Aplicação de compressa para travar hemorragia e administração de soro fisiológico 

IV por acesso venoso braquial. 

Monitorização e transporte para o hospital. 

08h37 - Transporte para o HGSA. 

08h40 - Chegada ao HGSA. 

Comentários: 

Logo na minha primeira saída pude constatar que nem sempre a informação dada 

pelo CODU corresponde à realidade. 

Doente aparentemente alcoolizado e não colaborante. Fez-me pensar na dificuldade 

que os profissionais do INEM devem ter nas noites de grandes festividades (Queima 

das Fitas, Passagem de ano, entre outros) em que há sempre alguns excessos. 

 

Saída 2: 

Ativação AEM 09h25 

Chegada ao local 09h38 

Local Rua Azevedo – Campanhã 

Informação CODU Masculino, 73 anos, queda 

À nossa chegada encontrámos um idoso, com amaurose bilateral que teria caído da 

cama e não se conseguia levantar sozinho nem com ajuda da esposa e filho. Referia 

dor nos membros inferiores após a queda. 

Habitualmente caminhava pouco (apenas dentro de casa) e com apoio. 
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Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; Amaurose bilateral; HTA; Dislipidemia; 

Episódio prévio de AVC. 

Medicação habitual: Metformina; Cilazapril/Hidroclorotiazida; Sinvastatina. 

FR: 18 cpm; FC: 90 bpm; TA: 145/70 mmHg; Dx: 194 

Avaliação do movimento e força dos membros inferiores com e sem resistência. 

Ambos mantidos e simétricos. 

Ajudámos o doente a levantar-se e a coloca-lo na cama em decúbito dorsal. 

Referia uma melhoria franca, pelo que os TAE, após reavaliação dos sinais vitais, 

consideraram que não seria necessário recorrer ao hospital. 

09h54 - Saída do local. 

Comentários: 

Penso que o trabalho do INEM não é apenas tratar a doença emergente mas que 

também é útil nestes casos para avaliar o estado da vítima, uma vez que as quedas 

nesta idade muitas vezes resultam em fratura. 

 

Saída 3: 

Ativação AEM 10h11 

Chegada ao local 10h15 

Local Rua das Oliveiras - Porto 

Informação CODU Masculino, 39 anos, dor torácica 

Agravamento de dor torácica em pontada e sem irradiação que agravava com 

movimentos respiratórios (com início há 1 mês), associado a tonturas e náuseas sem 

vómitos. Nega ter realizado esforços. 

Testemunhas oculares relatam episódio de síncope, o qual o doente não se recorda. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Seguido em psiquiatria. 

Medicação habitual: Artane®; Risperidona; Oxazepam. 

FR: 16 cpm; FC: 60 bpm; TA: 102/50 mmHg; Dx: 142 

Pele pálida. Pupilas sem alteração. 

Avaliação geral e transporte para o hospital. 

10h26 - Transporte para o HGSA 

10h30 - Chegada ao HGSA 

 

Saída 4: 

Ativação AEM 11h28 

Chegada ao local 11h41 

Local Centro de Saúde de Campanhã 
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Informação CODU Feminino, 47 anos, intoxicação 

medicamentosa 

Doente dirigiu-se ao CS para pedir baixa. Médica assistente suspeitou de intoxicação 

e ligou para o INEM devido ao estado de consciência que a doente apresentava. 

À nossa chegada a doente encontrava-se extremamente sonolenta: respondia a 

estímulos verbais, tendo referido que no dia anterior, por volta das 19h00, tinha 

fumado canábis pela terceira vez nessa semana, “estando mais forte do que o 

habitual” (sic) e que, na manhã seguinte, após medicação habitual ficou muito 

sonolenta (negando esta sintomatologia das outras vezes que fumou canábis). Não 

nega a hipótese de se ter enganado na medicação. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Seguida em psiquiatria. Encontra-se de “baixa” 

clínica por depressão desde há 1 ano. Consumidora de drogas, nomeadamente 

canábis fumado. 

Medicação habitual: Lorazepam; Mirtazapina; Venlafaxina; Diazepam; Ácido 

Valpróico. 

FR: 16 cpm; FC: 68 bpm; TA: 108/50 mmHg; Dx: 93 

Pupilas simétricas e reativas. 

Avaliação geral e transporte para o hospital. 

11h54 - Transporte para o HSJ. 

12h02 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Ficou a dúvida se, neste caso, seria necessário a intervenção do INEM. 

Infelizmente, continua-se a ocupar a linha de emergência e ambulâncias de 

emergência, em situações não emergentes e sem necessidade de intervenção do 

INEM. 

 

Saída 5: 

Ativação AEM 13h06 

Chegada ao local 13h20 

Local Rua Dr. Vasco Valente - Ramalde 

Informação CODU Feminino, 61 anos, dispneia 

Refere dor torácica de início há uns dias, em aperto, que não varia com movimentos 

respiratórios, sem irradiação, desencadeada pela marcha. Nesse dia surge dispneia 

intensa associada. 

Suspendeu medicação habitual, por iniciativa própria, há 3 dias. 
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Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; HTA; Dislipidemia; Episódio prévio de AVC, 

sem sequelas. 

Medicação habitual: Cartia®; Sinvastatina; Metformina; Gliclazida; Olmesartan 

Medoxomilo/Hidroclorotiazida. 

FR: 20 cpm; FC: 120 bpm; TA: 148/66 mmHg; T: 38.7 °C; Dx: 323 

ECG sem sinais de isquemia aguda. 

Avaliação geral, arrefecimento corporal e transporte para o hospital. 

13h43 - Transporte para o HGSA. 

13h53 - Chegada ao HGSA. 

 

Saída 6: 

Ativação AEM 15h40 

Chegada ao local 15h43 

Local Rua de Camões – Porto 

Informação CODU Feminino, 77 anos, dor abdominal e 

vómitos 

Doente refere dor epigástrica em pontada, sem irradiação, associada a tonturas e 

vómitos desde há 2 dias. Nega alteração dos hábitos alimentares nos dias anteriores. 

Filha foi lá a casa e obrigou-a a ligar para o INEM. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Gastrite crónica; HTA; Depressão. 

Medicação habitual: Atenolol; Lorazepam; Omeprazol; Duloxetina. 

FR: 16 cpm; FC: 98 bpm; TA: 168/80 mmHg; T: 38 °C; Dx: 115; SpO2: 98% 

Avaliação geral e transporte para hospital. 

15h58 - Transporte para o HGSA. 

16h01 - Chegada ao HGSA. 

 

Saída 7: 

Ativação AEM 17h09 

Chegada ao local 17h15 

Local Domicílio – Campanhã 

Informação CODU Feminino, 89 anos, alteração do estado 

de consciência 

Familiares referem que a senhora “não dizia coisa com coisa” (sic) teria tido perda 

involuntária de urina 3 vezes no próprio dia. 

À nossa chegada, a doente estava orientada no tempo e espaço, referindo tosse com 

expetoração purulenta e febre desde há 2 dias. 
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Medicação habitual: Furosemida; Varfarina; Digoxina; Bisoprolol; Beta-histina; 

Actavis®; Monocordil®. 

FC: 111 bpm; TA: 173/91 mmHg; T: 38.4 °C; Dx: 125; SpO2: 95% 

Avaliação geral, arrefecimento corporal e transporte para o hospital. 

17h53 - Transporte para o HSJ. 

18h02 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Febre, tosse com expetoração purulenta e baixa saturação indicam possível infeção 

respiratória. A alteração da consciência poderia ser devido à febre. 

 

Saída 8: 

Ativação AEM 19h08 

Chegada ao local 19h14 

Local Rua Duque de Saldanha – Porto 

Informação CODU Feminino, 75 anos, suspeita AVC 

Quando chegámos ao local, já lá se encontrava a VMER e Mota. 

Doente encontrava-se com alteração da consciência: 12/15 de acordo com a Escala 

de Coma de Glasgow (4+2+6) (Anexo 3). Discurso incompreensível (disartria). Perda 

da força muscular e salivação abundante. 

Marido refere que por volta das 18h00 a doente se encontrava bem. Relata ainda dois 

episódios de AVC (2006 e 2007) sem sequelas. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Dislipidemia; Epilepsia; Dois AVC prévios; Utilização 

de Pacemaker. 

Medicação habitual: Losartan; Escitalopram; Lisinopril; Atorvastatina. 

FC: 74 bpm; TA: 183/89 mmHg; SpO2: 99% 

Avaliação geral e transporte para o hospital. 

19h43 - Transporte para o HSJ. 

20h00 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Sintomatologia semelhante à dos episódios anteriores, sendo provável que seja outro 

AVC. 

Pela primeira vez, pude assistir ao acionamento da via verde AVC (Anexo 4). 
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1.2. 3º e 4º Turnos – AEM Porto 1 – 10/04/2015 

Saída 1: 

Ativação AEM 08h20 

Chegada ao local 08h27 

Local Rua Abade Faria – Porto 

Informação CODU Feminino, 90 anos, dispneia e febre 

Doente prostrada, algaliada de longa data que, contrariamente ao habitual, não 

falava, apenas respondia com gemidos à pressão forte no esterno. 

Pneumonia há 2 semanas tendo terminado a medicação com antibiótico. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Neuropatia (não sabem especificar). 

Medicada com Tramadol para a febre. 

FC: 104 bpm; TA: 143/92 mmHg; Dx: 184; T: 38 °C; SpO2: 91% 

Auscultação sem achados. 

08h51 - Transporte para o HGSA. 

08h57 - Chegada ao HGSA. 

Comentários: 

Possivelmente tratava-se de uma infeção respiratória (pneumonia não resolvida ou 

resistência ao antibiótico) ou génito-urinária devido à algália. 

 

Saída 2: 

Ativação AEM 10h05 

Chegada ao local 10h12 

Local Escola - Praça Corujeira - Porto 

Informação CODU Simulacro 

Simulação de incêndio em que uma criança teria partido a perna. 

Oxigenoterapia e transporte em maca para a ambulância. 

Comentários: 

Penso que é útil haver estas simulações para as crianças aprenderem como agir em 

casos semelhantes. 

Foi uma boa experiência e engraçada, por ver as crianças todas no recreio alinhadas, 

muito entusiasmadas e a aplaudir quando intervimos. Assim, se conclui que a brincar 

também se aprende. 

 

Saída 3: 

Ativação AEM 11h40 

Chegada ao local 11h50 
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Local Rua Professor Bonfim Barreiros - 

Contumil 

Informação CODU Feminino, 64 anos, dispneia 

Doente que teve um internamento prévio de 10 dias por pneumonia. Teve alta, 

medicada com antibiótico por mais 3 dias. Entretanto piorou, referindo tosse e 

expetoração, astenia, agravamento de dispneia e ainda dor retroesternal que agrava 

com movimentos respiratórios e com a tosse. 

Medicação habitual: Atrovent®; Prednisolona; Salbutamol; Levofloxacina. 

FC: 89 bpm; TA: 160/90 mmHg; T: 36,8 °C; SpO2: 82% 

Administração de oxigénio a 5L/min e transporte para hospital. 

12h00 - Transporte para HSJ. 

12h08 - Chegada ao HSJ. 

 

Saída 4: 

Ativação AEM 13h11 

Chegada ao local 13h20 

Local Rua Sacadura Cabral – Porto 

Informação CODU Masculino, 86 anos, alteração do estado 

de consciência 

Familiares referem que o doente teve um episódio de lipotimia.  

À nossa chegada já estava consciente, orientado e dizia sentir-se bem. 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; AVC sem sequelas em 2012; Pacemaker 

implantado. 

FC: 65 bpm; TA: 85/48 mmHg; Dx: 173 

Assinou termo de responsabilidade para não ir para o hospital com o INEM uma vez 

que já tinha consulta de cardiologia nesse dia. 

 

Saída 5: 

Ativação AEM 16h22 

Chegada ao local 16h32 

Local Rua do Abade Correia da Serra - Porto 

Informação CODU Feminino, 10 anos, asmática, dispneia 

Mãe refere que a jovem asmática começou com dispneia intensa, sem nenhum fator 

precipitante. Diz ter feito Ventilan® em SOS mas não surtiu efeito. Tinha lanchado 

normalmente às 16h. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Asma. 
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Medicação habitual: Salbutamol (SOS). 

À nossa chegada era possível visualizar tiragem supraclavicular e a utilização dos 

músculos acessórios da respiração, assim como era audível pieira à inspiração. 

FR: 40 cpm; FC: 141 bpm; TA: 108/65 mmHg; T: 37,7 °C; SpO2: 89% 

Administrado oxigénio a 10 L/min e transporte para hospital. 

16h45 - Transporte para o HSJ. 

16h54 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

As crianças têm particularidades anatómicas, fisiológicas e psicológicas diferentes 

dos adultos e, por isso, a emergência pediátrica tem uma abordagem diferente. É 

fundamental, nos primeiros segundos após o encontro com a vítima que o TAE 

verifique se o estado fisiológico da vítima é crítico ou não, com base no Triângulo de 

Avaliação Pediátrica (que envolve a aparência, trabalho respiratório e circulação 

periférica) (Anexo 5). (Manual TAS: Normas, Emergências Pediátricas e Obstétricas, 

INEM 2012, 1ª Edição) 

Em casos como este, em que a criança tem uma doença crónica, é de grande 

importância ter conhecimento da história médica da vítima e o apoio de um 

acompanhante. 

 

Saída 6: 

Ativação AEM 17h43 

Chegada ao local 17h57 

Local Zona industrial – Porto  

Informação CODU Feminino, 83 anos, dispneia 

Dispneia para pequenos esforços e febre (medicada com paracetamol) desde há 5 

dias, pelo que queria permanecer na cama. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Insuficiência respiratória crónica; Bronquite asmática; 

Bloqueio de ramo esquerdo; DM II. 

FC: 130 bpm; TA: 118/58 mmHg; T: 37 °C; Dx: 239; SpO2: 95% 

Administração de oxigénio a 6 L/min. 

18h41 - Transporte para o HSJ (que inicialmente recusou, acabando por aceitar dado 

a insistência da filha e dos TAE). 

18h54 - Chegada ao HSJ. 
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Comentários: 

Muitas vezes, os idosos preferem ficar em casa ao invés de ir ao hospital, só 

procurando ajuda quando alguém os obriga, pelo que pode agravar as doenças e 

dificultar o seu tratamento. 

 

2. Estágio Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

2.1. 1º e 2º Turnos – VMER S. João – 29/12/2014 

Saída 1: 

Ativação VMER 07h55 

Chegada ao local 08h14 

Local Rua de Matos – Moreira da Maia 

Informação CODU Feminino, 75 anos, hipoglicemia 

Filho refere que a doente tinha a glicemia baixa mas achava que, ainda assim, devia 

administrar insulina, pelo que o fez. 

Os bombeiros já estavam no local e já tinham tentado dar mel à vítima pois tinha uma 

glicemia capilar de 32. 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM I. 

Medicação habitual: Insulina. 

À nossa chegada deparámo-nos com uma doente prostrada e taquipneica. Score de 

4/15 na Escala de Coma de Glasgow (1+2+1). 

FC: 90 bpm; TA: 175/105 mmHg; Dx: 39; SpO2: 90% 

Após administração de 4 unidades de soro glicosado a 30%, verificou-se uma 

melhoria do valor glicémico (173). 

Foi administrado oxigénio a 6 L/min por máscara com Atrovent®. 

Ficou mais reativa mas não movia os membros do lado esquerdo. Começámos a 

pensar num possível AVC. 

Já na ambulância dos bombeiros, administraram soro glicosado a 10% (500mL). 

08h47 - Transporte para o HSJ com acompanhamento médico. 

09h01 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

O GPS não indicava a rua, pelo que perdemos muito tempo à procura do local. 

Ligámos para o CODU a pedir para sermos guiados até ao destino. 

Neste caso foi necessário a VMER para realizar acesso venoso para administração 

de glicose. No entanto, agora já é possível a ativação das AEM em certos casos de 

hipoglicemias uma vez que as ambulâncias já estão equipadas com glucagon, 

permitindo que as VMER estejam disponíveis para casos mais graves. 
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Habitualmente as hipoglicemias em diabéticos tipo II revertem com a administração 

de glicose IV e os doentes podem continuar em casa, já estáveis. No caso desta 

doente, por ser diabética tipo I foi mais difícil a recuperação, com a agravante de ter 

ocorrido um possível AVC durante a noite. Já não seria via verde AVC porque não se 

sabia qual era o tempo de evolução mas provavelmente já era superior ao protocolado 

para ser via verde (4,5 horas). (Manual TAS: Emergências Médicas, INEM 2012, 1ª 

Edição) 

 

Saída 2: 

Ativação VMER 10h30 

Chegada ao local 10h41 

Local Centro Saúde Castelo da Maia - Maia 

Informação CODU Feminino, 66 anos, dor retroesternal 

Dor precordial de carácter opressivo de início súbito, com 30 minutos de duração, 

após subir um lance de escadas. Agravamento com a inspiração, à pressão e quando 

mobiliza o braço esquerdo. Nega melhoria com Nitroglicerina (2 comprimidos, 

intervalados por cerca de 15 minutos). 

Antecedentes/Co-morbilidades: HTA; DM II; EAM (Outubro 2014). 

FC: 68 bpm; TA: 199/74 mmHg; Dx:119 

ECG sem sinais de isquemia aguda (sobreponível com ECGs anteriores). 

Na ambulância fez Diazepam SL para ficar menos agitada. 

11h00 - Transporte para o HSJ. 

11h09 - Chegada ao HSJ. 

 

Saída 3: 

Ativação VMER 11h33 

Chegada ao local 11h40 

Local Rua Novais da Cunha – Gondomar 

Informação CODU Feminino, 84 anos, PCR 

Segundo familiares, a doente durante a noite “respirava ruidosamente” (sic), teve 

febre e tosse com expetoração. 

De manhã encontraram-na a “respirar muito devagar” (sic) e não falava, pelo que 

ligaram para o INEM. 

Medicação: Ciamemazina; Atrovent®; Azitromicina; Augmentin®; Bromazepam; 

Carbamazepina; Cloridrato de ambroxol. 
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Quando os profissionais da ambulância SIV chegaram ao local, ela tinha uma 

bradicardia e bradipneia acentuadas que evoluiu para PCR. Seguiram imediatamente 

o algoritmo de SAV (Anexo 6), fazendo 5 ciclos de manobras de SBV (com ventilação 

mecânica por máscara laríngea), administrando 1 mg de adrenalina IV em ciclos 

alternados (primeira administração no primeiro ciclo), apresentando sempre ritmo não 

desfibrilhável, até que recuperou o pulso. 

FC: 154 bpm; TA: 187/46 mmHg; Dx: 222 

À nossa chegada ainda tinha pulso. Realizamos ECG (aparentemente normal) e a 

doente entrou em nova PCR. Voltaram a realizar manobras e administraram mais 2 

mg de adrenalina (em ciclos diferentes). Ao terceiro ciclo conseguiram pulso. TA: 

120/50 mmHg. Tensões foram baixando progressivamente até que entrou novamente 

em PCR e decidiram não realizar manobras. (12h07) 

Familiares já estavam conscientes da gravidade da situação e telefonaram ao médico 

de família para passar o óbito ainda durante as manobras. 

Comentários: 

Apesar de todos os esforços do INEM, e das várias reversões, não conseguiram 

estabilizar o doente.  

Uma vez que este foi o primeiro caso de PCR que observei no estágio, e a primeira 

pessoa que vi morrer, verifiquei que não é fácil lidar com esta situação. 

 

Saída 4: 

Ativação VMER 13h29 

Chegada ao local 13h33 

Local Rua de S.Tomé – Porto 

Informação CODU Feminino, 84 anos, inconsciente 

À nossa chegada a doente estava no chão do hall de entrada. Refere ter caído na 

cozinha, batido com a cabeça no chão e ter-se arrastado até lá. 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; HTA. 

Medicação habitual: Carvedilol; Metformina. 

FC: 101 bpm; TA: 227/118 mmHg; Dx: 378; SpO2: 93% 

Levantamo-la do chão e sentamo-la no sofá. 

Ao exame físico não apresentava nenhuma tumefação na cabeça. 

Monitorização dos sinais vitais e transporte para hospital. 

13h50 - Transporte para o HSJ. 

13h56 - Chegada ao HSJ. 
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Comentários: 

Uma vez que a vítima não apresentava tumefação ou qualquer outro indício de queda, 

estando deitada muito confortavelmente (em cima do tapete e com almofada) e ainda 

pelo facto de uma vizinha nos ter avisado que não era a primeira vez que ela fingia 

uma queda (para ganhar atenção), pensámos que a senhora estava a simular. 

Simulações como esta não devem ser interpretadas como casos de menor 

importância, devendo ser encaminhadas posteriormente para especialista 

psiquiátrico. 

 

Saída 5: 

Ativação VMER 14h16 

Chegada ao local 14h26 

Local Avenida Brasil - Foz 

Informação CODU Masculino, 75 anos, PCR 

Doente terá entrado em PCR e filha (médica) iniciou manobras de SBV até à chegada 

dos Bombeiros. Estes continuaram manobras por 17 ciclos de 30 compressões, até à 

nossa chegada. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Colangiocarcinoma 

À nossa chegada o doente ainda tinha um ritmo desfibrilhável, pelo que se 

desfibrilhou. Filha pediu para continuarem manobras mas na avaliação seguinte o 

doente estava em assistolia e médica em concordância com a filha decidiu parar 

manobras (14h31). 

Comentários: 

Quando um doente entra em PCR, o SBV deverá ser iniciado o mais precocemente 

possível, o que, na maioria dos casos, não acontece.  

Neste caso, como estava uma médica presente, ela iniciou manobras SBV, 

aumentando as probabilidades de sobrevivência e diminuindo o grau de lesão no caso 

de conseguirem reverter. Infelizmente não conseguiram. 

Este caso em particular, custou-me muito a assistir uma vez que a nossa colega e 

filha da vítima estava a presenciar todos os passos (inclusive durante desfibrilhação) 

e era possível ver o seu sofrimento e sentimento de impotência. Para além disso, 

tentei meter-me na pele da médica do INEM quando teve que decidir parar as 

manobras ao pai da colega. 
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Saída 6: 

Ativação VMER 15h15 

Chegada ao local 15h23 

Local Via de Cintura Interna - Porto 

Informação CODU Masculino, 46 anos, encarcerado em 

veículo pesado 

Após despiste, homem encontrava-se encarcerado entre o camião e os rails da 

estrada. Enquanto o enfermeiro colocava os soros quentes (500mL cada) e a médica 

fazia perguntas à vítima (um de cada vez porque o acesso era muito reduzido), os 

bombeiros cortavam o vidro frontal do camião para conseguirem retirar o ferido. 

Quando o conseguiram retirar do veículo, levaram-no para a ambulância e colocaram 

outro acesso para soro. Administrado um total de 1,5L de soro fisiológico. 

A vítima apresentava uma hemorragia abundante (cabeça, nariz e boca). 

Estava consciente e colaborante. 

Queixava-se de dores muito fortes, principalmente no braço esquerdo.  

Pele e pupilas normais. Grande hematoma peri-orbitário. 

ECG sem alterações. 

Imobilizámos a vítima com colar cervical, imobilizadores de cabeça e aranha. 

FR: 17 cpm; FC: 130 bpm; TA: 111/57 mmHg (perna esquerda); SpO2: 90% 

Na ambulância a médica passou dados ao CODU, ativando a Via Verde de Trauma, 

para entrar imediatamente no bloco (Anexo 4). 

16h07 - Transporte para o Hospital Santos Silva. 

16h12 - Chegada ao Hospital Santos Silva. 

Comentários: 

A médica, após imobilização e analgesia, pediu para preparar anestesia para poder 

entubar o doente uma vez que ele tinha hemorragia das vias aéreas. No entanto, 

como já tinha excluído as hipóteses emergentes mais graves (tamponamento 

cardíaco, pneumotórax e hemotórax de grandes volumes), decidiu não entubar pois 

o hospital ficava muito perto. 

A preocupação principal era a via aérea, que nestes casos são muito delicados devido 

à possibilidade de vómito e aspiração, entre outros. É importante chegar rapidamente 

ao hospital e ir verificando se a vítima está consciente (se fala, deglute, não vomita, 

etc.). 

O soro quente foi utilizado para evitar o risco de hipotermia e também para o conforto 

da vítima, combatendo os sintomas da queda de temperatura (calafrios, tremores, 

entre outros). 
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Saída 7: 

Ativação VMER 16h45 

Chegada ao local 16h56 

Local Domicílio – Fânzeres, Gondomar 

Informação CODU Feminino, 89 anos, inconsciente 

Segundo a neta, a doente habitualmente falava, ria, alimentava-se e, naquele 

momento, não abria os olhos nem respondia. Tossia como habitualmente. 

Filhos e neta não queriam que ela fosse para o hospital. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Acamada desde queda em Setembro; 

FR: 14 cpm; FC: 77 bpm; TA: 131/45 mmHg; Dx: 94; SpO2: 95% 

Uma vez que a doente ventilava bem, os sinais vitais estavam normais e familiares 

não queriam que a transportássemos para o hospital, permaneceu em casa. 

 

2.2. 3º e 4º Turnos – VMER S. João – 17/03/2015 

Saída 1: 

Ativação VMER 09h51 

Chegada ao local 10h02 

Local V.N. da Telha - Maia 

Informação CODU Feminino, 70 anos, indisposição e 

bradicardia 

Filho conta que encontrou a doente na cama e que não respondia. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Neuropatia; Cancro intestinal tratado com 

radioterapia; ano passado - episódio de oclusão intestinal forçando a sua remoção; 

Osteoporose. 

Medicação habitual: Paroxetina; Prednisolona; Mesalamina; Amissulprida; 

Pantoprazol; Triticum®. 

À nossa chegada deparamo-nos com uma doente prostrada, com edemas e muito 

transudato dos membros (superiores e inferiores). 

FC: 95 bpm; TA: 117/70 mmHg; T: 34.5 °C; Dx: 14 

Foram administrados oxigénio e 4 unidades de soro glicosado a 30% após os quais 

começou a acordar (Dx=49). Na ambulância, administraram mais 2 unidades de soro 

glicosado a 30% e soro glicosado a 10% (0,5L). 

10h38 - Transporte para o HSJ. 

10h51 - Chegada ao HSJ. 

No hospital a glicemia capilar era de 59, mas já não estava tão responsiva como na 

ambulância. 
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Na área laranja recebeu mais 2 unidades de soro glicosado a 30%. 

Comentários: 

É muito estranho o facto de com 6 glicoses hipertónicas e 0,5L de soro glicosado a 

10%, continuar com estes valores extremamente baixos. Apesar das glicoses 

hipertónicas serem de efeito imediato e terem pouca duração, os valores deveriam ter 

subido muito mais. 

Ao fim da manhã ligaram ao médico do INEM a informar que a senhora tinha entrado 

em PCR e que conseguiram reverter. Informaram também que na gasimetria 

detetaram hipercalémia e após correção, a doente estabilizou. 

 

Saída 2: 

Ativação VMER 12h37 

Chegada ao local 12h45 

Local Centro Social em Aldoar – Porto 

Informação CODU Feminino, 89 anos, inconsciente 

Segundo funcionários do Centro Social, a doente estava a almoçar e terá tido uma 

síncope. Vomitou a sopa depois de a terem levado para outra sala e deitado em 

decúbito dorsal. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Alzheimer. 

Medicação habitual: Aspirina®; Lisinopril; Alprazolam; Furosemida; Omeprazol. 

À nossa chegada ainda estava confusa e desorientada e não tinha um discurso 

fluente, mas segundo os funcionários era o estado normal dela. 

FC: 89 bpm; TA: 103/46 mmHg; Dx: 175; SpO2: 93% 

Monitorização e administração de soro fisiológico (0,5L). 

13h10 - Transporte para o HSJ. 

13h19 - Chegada ao HSJ. 

 

Saída 3: 

Ativação VMER 14h42 

Chegada ao local 14h50 

Local Vermoim – Maia 

Informação CODU Feminino, 89 anos, inconsciente 

Vizinha dizia que a doente não comia desde há 2 dias. 

À nossa chegada, a doente na cama. Não falava mas tentava gesticular. 

FC: 67 bpm; TA: 104/80 mmHg; Dx: 44; SpO2: 98% 

ECG demonstrava um bloqueio de ramo direito antigo, sem novas alterações. 
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Administração de 4 unidades de soro glicosado a 30% e soro glicosado a 10% 

(250mL). 

15h17 - Transporte para o HSJ. 

15h28 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Casa sem condições, suja, desarrumada, com muitas tralhas e lixo empilhado em 

todos os quartos e corredores que nem permitia a passagem. O filho tinha uma 

aparência suja e despreocupada, o que demonstrava a falta de cuidados consigo e 

com a sua mãe. 

Vizinhos referiam revoltados que o filho era alcoólico, não tratava da mãe e inclusive 

lhe batia e, por isso, é que a senhora não teria saído de casa nos últimos dias. 

Isto era um caso social, pelo que se deveria ter chamado as autoridades ao local para 

poderem considera-lo um caso emergente. 

Situação já em tribunal por maus tratos. 

 

Saída 4: 

Ativação VMER 16h41 

Chegada ao local 16h45 

Local Rua Costa Cabral – Paranhos - Porto 

Informação CODU Feminino, 57 anos, dor torácica após 

crise convulsiva 

Dor torácica retroesternal com irradiação para axila e agravamento com respiração. 

Dor precedida por tonturas sem síncope e vómitos de conteúdo alimentar. Nega 

intoxicação medicamentosa. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Depressão, HTA. 

Medicação habitual: Aspirina®, Triticum®, Zanipress®. 

À nossa chegada a doente queixou-se de dor à palpação do tórax.  

FC: 55 bpm; TA: 175/100 mmHg; Dx: 109; SpO2: 100% 

ECG e gasimetria sem alterações. 

Oxigenoterapia e transporte para o hospital sem acompanhamento da VMER. 

Comentários: 

Tive a possibilidade de fazer a gasimetria e de ver como funciona a única máquina 

portátil de leitura de gasimetrias da VMER do Porto. 
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Saída 5: 

Ativação VMER 19h21 

Chegada ao local 19h27 

Local Rua 5 de Outubro 

Informação CODU Masculino, 64 anos, atropelamento por 

veículo ligeiro, com projeção 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; Neurosarcoidose (sem implicação nas AVD). 

Medicação habitual: Azatriopina; Metformina. 

À nossa chegada deparámo-nos com um homem deitado no chão imóvel, que terá 

sido atropelado na estrada e projetado numa distância de 5 metros contra um portão. 

Após o colocarmos sobre o plano duro e imobilização com aranha e imobilizadores 

de cabeça, transportámo-lo para a ambulância para melhor avaliação uma vez que 

estava de noite (sem luz), havia muita gente à volta dele e a discutir uns com os 

outros. 

Consciente e colaborante, apesar de não se recordar do acidente. Referiu uma dor 

muito intensa na anca do lado direito, onde tinha um hematoma visível. Referiu 

também “dor nas costas” (sic) aquando da palpação do tronco. 

FC: 75 bpm; TA: 133/78 mmHg; Dx: 100; SpO2: 100% 

Laceração no sobreolho esquerdo e ligeiras escoriações occipitais. Teve episódio de 

incontinência urinária. Mantém força dos membros e consegue mover membros 

inferiores. Hemodinamicamente estável. 

Administração de 0,1mg de fentanil, 600mL de soro fisiológico. 

Apesar de não ter sinais de fratura da anca, é possível que tivesse fraturado pois 

mesmo após administração de fentanil a dor continuava intensa. 

Imobilização da perna com talas. 

19h52 - Transporte para o HSJ. 

19h59 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Numa situação de trauma, é fundamental acalmar a vítima e imobilizar a zona afetada. 

Se possível, em casos como este em que a vítima se encontra no meio de um clima 

de tensão entre os civis à volta, devemos deslocar a vítima para um local mais calmo, 

onde se possa fazer uma melhor avaliação. 

A monitorização e avaliação do estado da vítima devem ser constantes uma vez que 

a evolução do traumatizado pode ser imprevisível. 
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2.3. 5º Turno – VMER Sto. António – 20/03/2015 

Saída 1: 

Ativação VMER 08h03 

Chegada ao local 08h05 

Local Estação S. Bento – Porto 

Informação CODU Masculino, 51 anos, dor torácica 

À nossa chegada o doente refere dor retroesternal em aperto com irradiação para o 

braço esquerdo. Desconhece fator precipitante (não se irritou, não fez esforços, etc.). 

Antecedentes/Co-morbilidades: EAM tendo realizado bypass em Março 2014. 

Medicação habitual: Tromalyt®; Ramipril; Atorvastatina. 

FC: 83 bpm; TA: 195/122 mmHg; Dx: 94; SpO2: 98% 

ECG sem sinais de isquemia aguda. 

Administração de morfina (2mg bólus), nitroglicerina SL, aspirina (300mg), ticagrelor 

(180mg) e soro fisiológico (100mL). 

08h27 - Transporte para o HGSA. 

08h31 - Chegada ao HGSA. 

Comentários: 

Nem sempre os quadros suspeitos de SCA se verificam. Há muitas causas que o 

podem mimetizar, como por exemplo, crises de ansiedade. Neste caso, o ECG não 

detetou nenhuma alteração mas, por si só, não nos permite excluir SCA. Uma vez 

que os sintomas eram altamente sugestivos de SCA e semelhantes aos do enfarte no 

ano anterior, optou-se por seguir imediatamente o algoritmo da abordagem inicial de 

um SCA (Anexo 7). 

 

Saída 2: 

Ativação VMER 10h25 

Chegada ao local 10h33 

Local Rua da Fábrica – Sto. Ildefonso 

Informação CODU Feminino, 25 anos, doente oncológica 

com dor torácica 

Antecedentes/Co-morbilidades: Cancro da mama esquerda, tendo iniciado 

quimioterapia em Janeiro (ainda será operada); sinusite. 

Medicação habitual: Pantoprazol; Valeriana; Lorazepam; Zolpidem. 

À nossa chegada refere dor em pontada na grade costal esquerda, com irradiação 

para as costas, que agrava com a respiração, de início há 2 dias, tendo agravado 

neste dia. 
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ECG com inversão das ondas T em V3, V5 e V6. No hospital já não tinha alterações. 

FR: 18 cpm; FC: 101 bpm; TA: 131/76 mmHg; SpO2: 100% 

Foi administrado fentanil (0,2mg), tendo começado com tonturas e náuseas, pelo que 

se administrou 4mg de Ondasetron e melhorou. 

Fluidoterapia com soro fisiológico (100mL) e oxigenoterapia a 2L/min. 

11h11 - Transporte para o HSJ. 

11h20 - Chegada ao HSJ. 

 

Saída 3: 

Ativação VMER 12h13 

Chegada ao local 12h18 

Local Rua Calouste Gulbenkian – V.N. Gaia 

Informação CODU Feminino, 44 anos, convulsão 

Familiares referem que a doente caiu e começou a convulsivar. Dizem ainda que ela 

não tinha comido nada de manhã mas que já era costume a 1ª refeição ser o almoço. 

Negam antecedentes de epilepsia. 

À nossa chegada a doente encontrava-se em estado pós-ictal, deitada no chão, 

desorientada no tempo e no espaço, sem reconhecer ninguém. Escoriação na 

cabeça. 

FC: 66 bpm; TA: 90/51 mmHg; Dx: 86; SpO2: 96% 

Oxigenoterapia com cânula nasal (2L/min) e administração de soro fisiológico (0,5L) 

12h35 - Transporte para o HSJ. 

12h44 - Chegada ao HSJ. 

  

3. Estágio ambulância Suporte Imediato de Vida 

3.1. 1º e 2º Turnos – SIV Gondomar – 30/12/2014 

Saída 1: 

Ativação SIV 08h49 

Chegada ao local 08h57 

Local Travessa de Trás - Gondomar 

Informação CODU Masculino, 77 anos, PCR 

À nossa chegada deparamo-nos com um senhor algaliado, com sinais de morte 

evidente: rigidez generalizada por todo o corpo, midríase paralítica. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Doença de Parkinson; HBP; Hérnia inguinal direita; 

Escara de decúbito; Antecedentes de litíase ureteral. 
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Medicação habitual: Carbidopa-levodopa; Sertralina; Gabapentina; Omeprazol; 

Betametasona tópica. 

Como não estava nenhum médico presente para declarar o óbito, tivemos de ligar o 

monitor e colocar as placas desfibrilhadoras. O doente estava em assistolia, pelo que 

iniciamos manobras de SBV. Devido à rigidez mandibular, não era possível realizar 

ventilação mecânica. Não foi administrada adrenalina. Após 21 minutos de manobras, 

a equipa VMER chegou e disse imediatamente que podíamos parar (09h20). 

Comentários: 

Uma vez que era evidente que o doente já se encontrava morto, o enfermeiro permitiu 

que eu realizasse as manobras de SBV (alternando com o TAE ao fim de cada dois 

ciclos). Foi uma mais-valia para mim, uma vez que nunca tinha realizado em contexto 

real, apenas em simuladores. 

 

Saída 2: 

Ativação SIV 10h26 

Chegada ao local 10h30 

Local Rua da Restauração – Gondomar 

Informação CODU Feminino, 36 anos, dor torácica 

À nossa chegada a doente referiu dor súbita precordial de carácter opressivo, sem 

irradiação que agravava com movimentos respiratórios associada a dispneia para 

pequenos esforços (como já seria habitual). 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; HTA; Insuficiência cardíaca. 

Medicação: Ramipril; Atrovent®; Sinvastatina; Metformina; Nateglinida. 

FC: 90 bpm; TA: 155/86 mmHg; Dx: 118; SpO2: 95% 

Ausência de edema, pele sem alterações, pupilas reativas e simétricas. 

Auscultação cardíaca normal. 

ECG sem sinais de isquemia aguda, pelo que não foi necessário realizar nenhuma 

medicação SOS.  

Transportada para o HGSA pelos Bombeiros. 

Comentários: 

O enfermeiro permitiu que eu colaborasse, pelo que fiz a avaliação geral da doente 

(auscultação, colocação dos elétrodos do ECG, saturímetro e braçadeira do medidor 

de tensões, avaliação da reatividade pupilar e exame físico dos membros inferiores). 

 

  



Relatório de Estágio em Emergência Médica: “Tempo é Vida” 

34 

Saída 3: 

Ativação SIV 11h50 

Chegada ao local 11h55 

Local Rua Teixeira Sousa – Rio Tinto 

Informação CODU Masculino, 91 anos, dispneia 

Filha refere que o doente terá ido 3 dias antes ao SU por dispneia, tendo sido 

diagnosticado uma infeção respiratória. Teve alta medicado com antibiótico 

(Amoxicilina/Ácido clavulânico). Refere ter ligado para o INEM porque o doente se 

encontrava a “respirar muito ofegante e olhos franzidos, como quando tem dores” 

(sic). 

Antecedentes/Co-morbilidades: DM II; HTA; Colite isquémica em 2012; Acamado 

desde há 5 anos, após EAM; vários AVC sem repercussões. 

Medicação habitual: Gliclazida; Ácido Acetilsalicílico; Carvedilol; Nitroderm®. 

À nossa chegada o doente encontrava-se com febre, resíduos de vómito na boca, 

eupneico, pupilas reativas e simétricas, sem edemas. 

Auscultação cardíaca e pulmonar sem alterações. ECG sem novas alterações 

(enfarte da parede anterior já antigo). 

FR: 18 cpm; FC: 87 bpm; TA: 177/99 mmHg; T: 38.3 °C; Dx: 196; SpO2: 96% 

Após avaliação médica do CODU, acompanhámos o doente para o hospital. 

Médico terá dito para realizar paracetamol, mas apenas com arrefecimento corporal 

reduziu a temperatura para 36.7 °C. 

12h26 - Transporte para o HGSA. 

10h30 - Chegada ao HGSA. 

 

3.2. 3º e 4º Turnos – SIV Gondomar – 09/04/2015 

Saída 1: 

Ativação SIV 08h30 

Chegada ao local 08h31 

Local “Rendez Vous” perto da Base da SIV 

Informação CODU Masculino, 57 anos, dispneia e 

taquicardia 

Refere dor abdominal difusa desde há 3 dias que agrava à palpação. Febre de início 

concomitante. 

Antecedentes/Co-morbilidades: Fumador desde os 12 anos (2,5 maços/dia); HIV 

positivo; enfisema; enterectomia e ileostomia em 2014 por oclusão intestinal; 

neoplasia vesical (recusa cistectomia). 
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Medicação habitual: Efavirenz; Zidovudina; Lamivudina. 

FR: 28 cpm; FC: 147 bpm; TA: 102/65 mmHg; T: 38,2 °C; Dx: 155; SpO2: 92% 

Pele quente e ictérica. 

ECG aparentemente sem alterações (enviado para CODU para análise do médico) 

CODU autorizou dar paracetamol mas, uma vez que o doente já tinha feito em casa, 

deram tramadol e metoclopramida. 

Administração de soro fisiológico (100mL) e oxigénio (4L/min). 

09h11 - Transporte para o HSJ.  

09h24 - Chegada ao HSJ. 

Comentários: 

Os profissionais do INEM referem-se a “Rendez Vous” quando a vítima já está a 

caminho do hospital (numa outra ambulância, por exemplo, dos Bombeiros) e vão 

encontrar-se com eles num local combinado para monitorizar e avaliar a necessidade 

de terapêutica ou acompanhamento até ao destino. 

 

Saída 2: 

Ativação SIV 16h01 

Chegada ao local 16h10 

Local “Rendez Vous” 

Informação CODU Feminino, 87 anos, dor abdominal e 

dispneia 

Doente acamada há 2 meses após AVC, com dor abdominal muito intensa à palpação 

e dispneia desde a noite anterior. 

Familiares referem que desde ontem a urina era esverdeada. 

Antecedentes/Co-morbilidades: AVC hemorrágico em Fevereiro do presente ano com 

hemiparesia esquerda sequelar; DM II; EAM; HTA 

Medicação: Aspirina®; Furosemida; Carvedilol; Pantoprazol; Alprazolam; Lisinopril 

FR: 27 cpm; FC: 65 bpm; TA: 98/39 mmHg; Dx: 198 

Administração de oxigénio a 7L/min e transporte para o HSJ sem acompanhamento. 
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4. Estágio Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

 

4.1. 1º Turno – CODU Porto – 22/12/2014 

 

Uma vez que o meu estágio no CODU foi de apenas 4 horas, distribuídas pelas várias 

secções, não colhi dados, tendo optado por apenas perceber como funciona. 

Tive a oportunidade de assistir ao modo como se processa o atendimento geral das 

chamadas. Demonstraram-me o programa informático utilizado para a triagem, que permitia 

uma avaliação rápida das condições clínicas das vítimas, de forma a estabelecer prioridades 

no acionamento dos meios de emergência médica (Anexo 8). 

Mostraram-me também que podiam fazer transmissão de informação clínica da vítima 

para os profissionais no terreno, quer via telefónica quer eletrónica. Demonstraram ainda que 

têm um mapa, com a posição em tempo real de cada veículo de emergência, pelo que podiam 

orientar os tripulantes no caso de eles não saberem que direção seguir. Aprendi também a 

acionar corretamente os diferentes meios disponíveis. 
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IV. Discussão 

 

Durante as 82 horas de estágio nos diferentes meios INEM, participei em 34 ativações, 

nas quais houve 33 vítimas e um simulacro. Durante as 24 horas que estive na AEM, fui 

ativado 14 vezes; nas 24 horas que estive na ambulância SIV, fui ativado 5 vezes; e nas 30 

horas que estive de permanência na VMER, fui ativado 15 vezes (Gráfico 1). 

 

Percentualmente, segundo a minha pequena amostra, houve um aumento no acionamento 

da VMER e diminuição das ambulâncias, comparativamente com 2014 (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2- Percentagem de ativações por meio INEM, a nível nacional, em 2014 
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Gráfico 1- Percentagem de ativações por meio INEM durante estágio 
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Assisti 19 vítimas no domicílio, 9 na via pública, 2 em centros de saúde, 2 em instituições 

e 1 numa escola. Também fiz parte de um simulacro numa escola (Gráfico 3).  

 
Gráfico 3- Distribuição das ativações por local 

 

Destas, 67% eram do sexo feminino e 33% do sexo masculino (Gráfico 4). 

Relativamente à idade, a sua média situou-se nos 67 anos, com a distribuição etária visível 

no Gráfico 5. 

 
Gráfico 4- Distribuição das ativações por sexo 
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Gráfico 5- Distribuição etária das vítimas 

 

Relativamente ao transporte das vítimas, 14 foram transportados para hospital sem 

acompanhamento médico, 13 foram transportado para o hospital com acompanhamento 

médico, 3 não foram transportados, e registaram-se 3 óbitos (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6- Distribuição do destino das vítimas 
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Entre todas as vítimas, 30 corresponderam a situações de Doença Súbita e 3 a Trauma, 

sendo possível observar a sua distribuição no Gráficos 7 e 8 respetivamente. 

 

Gráfico 7- Distribuição das ativações por Doença Súbita 

 

 

Gráfico 8- Distribuição das ativações por Trauma 
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o pedido de socorro através do “112”, até ao acionamento do meio para o local. A boa 

articulação entre os vários intervenientes do SIEM é fulcral para rentabilizar o tempo e 

recursos necessários para uma atuação eficaz, o que só se consegue com profissionalismo e 

trabalho em equipa. Na minha opinião este sistema está bem estruturado e é eficaz uma vez 

que consegue satisfazer a maioria das emergências pré-hospitalares. 

Apesar de o estágio ter sido curto, penso que alguns aspetos poderiam ser melhorados. 

Para além de muitas vezes as pessoas que ligam “112” estarem bastante nervosas e em 

pânico, o que dificulta o diálogo e o processo de triagem, notei que muitas vezes o número é 

utilizado em situações erradas. Isto não ocorre apenas com a população em geral mas 

também com os profissionais de saúde. É fundamental esclarecer que uma necessidade de 

deslocação ao hospital é diferente de requisição de um meio de emergência médica. 

Também presenciei casos em que doentes deveriam fazer pedido de socorro mas 

apenas o fazem em último recurso - por receio, ignorância ou procrastinação - podendo, 

quando o fazem, já ser tarde demais. 

Um bom uso dos serviços de emergência pré-hospitalar depende do entendimento 

público, de quando e como requerê-los. Desta forma, são necessárias medidas educativas e 

elucidativas como campanhas publicitárias ou ações de esclarecimento nas escolas, centros 

de dia para que a população comece a utilizar os serviços de emergência de forma correta. 

Estas intervenções poderiam resultar numa redução de chamadas inapropriadas e 

consequentes acionamentos dispensáveis, reduzindo os custos e melhorando o tempo de 

resposta dos meios. 

Há também uma falha generalizada no que diz respeito ao conhecimento de pré-

socorro, nomeadamente manobras SBV ou até mesmo a colocação de uma vítima em posição 

lateral de segurança. Sendo as manobras SBV uma técnica crucial para a sobrevivência de 

um doente em PCR e para a redução de sequelas pós-reversão, que deve ser iniciada o mais 

precocemente possível, devia ser do conhecimento de grande parte da população. Dito isto, 

penso que seria uma mais-valia investir na sensibilização e educação das futuras gerações, 

a nível escolar e/ou através de campanhas de consciencialização na televisão e redes sociais. 

Para além desses alvos, penso que é uma falha muito grave, o SBV e SAV não estarem 

integrados, com carácter obrigatório, no mestrado integrado de medicina. 

Em relação ao estágio propriamente dito, como estudante de medicina, decidi realizar 

uma maior carga horária na VMER, apesar de ter tido de abdicar de algumas horas no CODU, 

uma vez que é o meio que me suscitou mais interesse e no qual sinto que obtive mais 

conhecimentos práticos que poderei usar no futuro.  
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V. Conclusão 

 

Estou contente com a minha decisão de realizar este estágio no INEM e considero que 

foi um final perfeito para o curso de Medicina. Para além de ser uma experiência gratificante 

e enriquecedora, diferente de tudo a que estava habituado, foi como um teste ao 

conhecimento adquirido ao longo destes 6 anos e às minhas capacidades de raciocínio rápido, 

em situações emergentes. Sinto que cumpri os objetivos a que me propus e que estou mais 

preparado para prestar auxílio a vítimas em situação extremas, até à chegada dos meios do 

INEM. 

Quero ainda realçar algumas mensagens que considero que nunca devem ser 

esquecidas:  

 Segundos podem ditar a diferença entre a vida e a morte, pelo que o SBV 

precoce e eficaz pode representar essa diferença, daí a necessidade de alargar 

o conhecimento desta técnica ao maior número possível de pessoas; 

 A necessidade de deslocação ao hospital é diferente de requisição de um meio 

de emergência médica, e toda a gente deve estar alertada que apenas se deve 

ligar o “112” em situações de emergência, para não ocupar meios INEM que 

poderiam estar a ser necessários noutro local; 

 O trabalho em equipa é crucial para que todo o sistema SIEM funcione, devendo 

cada um fazer a sua parte com seriedade e profissionalismo. 

Este estágio teve, certamente, um grande impacto na minha formação médica e 

pessoal. A emergência médica fascinou-me e espero que no futuro possa voltar aos meios 

INEM, já não como estagiário, mas como médico. 
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VII. Anexos 

 

Anexo 1: Descrição dos restantes serviços do INEM 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar) 

O CODU-Mar é constituído por uma equipa de médicos que, com a cooperação das 

estações Radionavais, estações Costeiras, Centros Navais de Busca e Salvamento e 

Autoridade Marítima Local, tem a missão de prestar aconselhamento médico a situações de 

emergência que se verifiquem a bordo de embarcações. A equipa de médicos garante os 

cuidados a prestar, podendo também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento 

em terra e encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado. 

  

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 

O CIAV é um centro médico de consulta telefónica na área da toxicologia, responsável 

pela prestação atempada das informações adequadas, quer a profissionais de saúde, quer ao 

público geral, objetivando uma abordagem eficaz a vítimas de intoxicação. 

 

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) 

O TIP é um serviço que assegura o transporte secundário (entre Unidades de Saúde) 

de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico. As ambulâncias que fazem este 

transporte, são tripuladas por um médico, um enfermeiro e um TAE e estão equipadas com 

todo o material necessário à estabilização de doentes dos 0 aos 18 anos de idade, permitindo 

o transporte para hospitais onde existam unidades com capacidade para o seu tratamento. 

 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 

O CAPIC foi criado pelo INEM em 2004 para responder às necessidades psicossociais 

da população e dos profissionais. É formado por psicólogos clínicos com formação específica 

em emergências psicológicas, intervenção psicológica em crise e psicossocial em catástrofe. 

 

Centro de Intervenção Para Situações de Exceção (CIPSE) 

Ao CIPSE compete o planeamento e coordenação estratégica de operações de 

emergência médica em cenários de exceção. É ainda responsável por planear e coordenar 

os eventos de alto risco que contem com a intervenção do INEM, bem como planeamento e 

coordenação das equipas do INEM destacadas em missões internacionais. Compete-lhes 

ainda a elaboração de planos de emergência no âmbito da realização de exercícios em que 

o INEM participa, para garantir a prontidão e eficácia das equipas de emergência. 

(www.inem.pt) 
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Anexo 2: Descrição dos restantes meios do INEM 

 

Motociclos de Emergência Médica 

O motociclo de emergência médica é um meio vocacionado para o trânsito na cidade, 

permitindo chegar rapidamente ao local onde se encontra o doente. É tripulado por um técnico 

do INEM e está equipado com um aparelho de DAE, oxigénio, adjuvantes da via aérea e 

ventilação, equipamento para avaliação dos sinais vitais e glicemia capilar e outros materiais 

de SBV, o que permite adotar as medidas iniciais necessárias à estabilização da vítima, até 

que estejam reunidas as condições necessárias para o seu transporte. 

 

Helicópteros de Emergência Médica 

Os helicópteros de emergência médica são utilizados para o transporte de doentes 

graves, permitindo também o transporte rápido de equipas de emergência para qualquer 

ponto do país. É tripulado por um médico, um enfermeiro e dois pilotos, estando equipados 

com material de SAV. 

 

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) 

A UMIPE é a unidade móvel que presta auxílio a vítimas no local da ocorrência, em 

situações específicas como acidentes graves de viação, mortes inesperadas ou traumáticas, 

emergências psicológicas, abuso/violação física ou sexual, ocorrências que envolvam 

crianças, entre outros. 

 

Viatura de Intervenção em Catástrofe (VIC) 

A VIC é utilizadas em situações excecionais, em casos de multi-vítimas, contendo o 

mesmo material que a VMER (monitores-desfibrilhadores, ventiladores, monitores de 

parâmetros vitais, seringas infusoras, diversos fármacos, entre outros), que permite a 

montagem de um Posto Médico Avançado com capacidade para o tratamento de 8 vítimas 

muito graves, em simultâneo. Contém ainda uma célula de telecomunicações permitindo criar 

uma rede de comunicações entre o local do acidente, CODU e hospitais da zona. 

(www.inem.pt) 
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Anexo 3: Escala de Coma de Glasgow 

 

 

Figura 3- Escala de Coma de Glasgow 
(Fonte: Koizumi e Araújo, 2005) 

  

 

Anexo 4: Vias Verdes Pré-Hospitalares 

 

Estas vias são estratégias organizadas cujo objetivo é melhorar a acessibilidade dos 

doentes em fase aguda, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um 

diagnóstico e tratamento mais rápidos e eficazes. 

As vias verdes atuam nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de situações clínicas mais 

frequentes e/ou graves, que importam ser especialmente tomadas em conta, devido à sua 

importância para a saúde das populações e pela relação direta existente entre o tempo 

decorrido desde o início dos sintomas até ao tratamento e o prognóstico. Por esta razão, estas 

vias são fundamentais para uma redução da mortalidade e das sequelas. 

Atualmente existem 4 vias verdes em funcionamento, nomeadamente na vertente AVC, 

vertente coronária, vertente do trauma e vertente da sépsis grave. (Gabinete de Planeamento 

e Controlo de Gestão, 2014) 
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Anexo 5: Triângulo de Avaliação Pediátrica (TAP) 

 

O TAP baseia-se unicamente na observação. O objetivo é que a equipa de emergência 

pré-hospitalar, com base numa impressão geral, consiga determinar, nos primeiros segundos 

após o encontro com as vítimas, se o seu estado fisiológico é crítico ou não, com base em 

três componentes que constituem este triângulo: Aparência, Trabalho Respiratório e 

Circulação Periférica. Esta avaliação irá determinar a urgência da intervenção. 

Outro grande objetivo do TAP é a identificação da categoria da anormalidade fisiológica: 

foro respiratório, circulatório ou neurológico. 

É importante ter consciência que o TAP não substitui a avaliação dos sinais vitais e 

avaliação ABCDE que fazem parte da avaliação primária da vítima (Anexo 9). (Manual TAS: 

Normas, Emergências Pediátricas e Obstétricas, INEM 2012, 1ª Edição) 

 

 

Figura 4- Triângulo de Avaliação Pediátrica 
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Anexo 6: Algoritmo de Suporte Avançado de Vida no adulto 

 

Figura 5- Algoritmo do Suporte Avançado de Vida no Adulto 

(Fonte: Manual de Suporte Avançado de Vida, INEM 2011, 2ª Edição) 
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Anexo 7: Algoritmo da Abordagem Inicial nos Síndromes Coronários Agudos 

 

 

Figura 6- Algoritmo da abordagem inicial de um Síndrome Coronário Agudo 

(Fonte: Manual de Suporte Avançado de Vida, INEM 2011, 2ª ediçao) 
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Anexo 8: Lista de Prioridades CODU 

 

0 – Acionamento direto de VMER e Ambulância (PCR); 

1 – Acionamento de VMER e Ambulância; 

2 – Proposta de acionamento de VMER e Ambulância; 

3 – Acionamento de Ambulância; 

4 – Proposta de acionamento de Ambulância; 

5 – Proposta de outro tipo de transporte; 

6 – Proposta de observação de médico/médico assistente; 

7 – Proposta de aconselhamento a permanecer no domicílio; 

8 – Prioridade inicial da Triagem; 

9 – Acionamento direto de Ambulância (Inconsciente ou acidente de viação) 

 

 

Anexo 9: Avaliação Primária da Vítima - Abordagem ABCDE 

 

A avaliação da vítima divide-se em duas partes: avaliação primária e avaliação 

secundária. 

A Avaliação Primária corresponde às etapas ABCDE – Airway, Breathing, Circulation, 

Disability e Exposure. Estas etapas devem ser realizadas pela seguinte ordem: 

A – Via Aérea (Airway): Permeabilização da Via Aérea com controlo da coluna cervical; 

B – Ventilação (Breathing): Ventilação e Oxigenação; 

C – Circulação (Circulation): Assegurar a circulação com controlo da hemorragia; 

D – Disfunção Neurológica (Disability): Corrigir condições que podem estar a alterar 

o estado de consciência; 

E – Exposição com Controlo da Temperatura (Expose/Environment): Remover 

roupa e avaliar a vítima em busca de sinais de gravidade (deve ser realizado, se possível, já 

dentro da ambulância, sempre com respeito pela privacidade e dignidade da vítima). 

Qualquer condição com risco de vida deve ser imediatamente resolvida se possível, 

antes de continuar o processo da avaliação, ou seja, não se deve avançar para a etapa 

seguinte, sem antes resolver a condição que coloca a vítima em risco de vida. A única exceção 

é a hemorragia por lesão de uma artéria de grande calibre, cuja prioridade é o controlo 

imediato através da compressão manual direta ou com uso de garrote caso a primeira técnica 

seja ineficaz. 

Esta avaliação inicial deve demorar apenas entre 60 a 90 segundos, no entanto, se for 

necessário alguma intervenção, poderá demorar mais tempo. (Manual TAS/TAT: Abordagem 

à Vítima, INEM 2012, 1ª Edição). 
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Anexo 10: Declaração da Realização do Estágio no INEM 

 


