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Protocolos INEM 

Documentos revistos  

1. Organização dos protocolos das ambulâncias SIV 

2. Protocolo de abordagem da vítima 

3. Protocolo de défice motor/sensitivo 

4. Protocolo de alteração do estado de consciência 

 

Nota introdutória  

O presente conjunto de documentos que nos fizeram chegar para revisão, fazem parte 

de uma série de protocolos do Instituto Nacional de Emergência Médica, orientadores 

da actuação das tripulações das ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV).  

A tripulação das ambulâncias SIV é constituída por um enfermeiro e um técnico de 

ambulância de emergência. A sua principal função é “garantir cuidados de saúde 

diferenciados, designadamente manobras de reanimação, até estar disponível uma 

equipa com capacidade de prestação de suporte avançado de vida”. 

Presume-se que estes documentos façam parte de um manual de formação às 

tripulações e que foram seleccionados aqueles que possam estar relacionados com as 



doenças neurológicas cujo modo de apresentação (súbito e grave) implique a 

activação de cuidados emergentes. 

Considerando estes pressupostos apresentam-se de seguida os comentários a cada 

um dos documentos analisados. 

1. Organização dos protocolos 

Trata-se de um documento explicativo da estrutura dos protocolos onde é 

detalhado aquilo que se pretende com cada secção dos protocolos. Segue uma 

estrutura de formação definida pelo INEM e sobre a qual não há necessidade 

de comentários. 

2. Abordagem da vítima 

Este documento trata da abordagem da vítima em geral, quer de doenças 

médicas quer traumáticas.  

 Na página 4, no ponto 3, últimos dois pontos da lista. Não fica claro que 

o AVC é uma excepção à regra definida noutro protocolo de manejo da 

hipertensão arterial.  

 Uma melhor redacção do último ponto seria por exemplo – “Sempre que 

se suspeitar de AVC, só no caso de TA sistólica >= 220 mmHg e/ou TA 

diastólica >= 120 mmHg, deverá ser administrado captopril 12,5mg/dl, 

para iniciar uma descida cautelosa da TA”.  

 Na página 4, ponto 4, nas instruções sobre como pesquisar alterações 

na resposta motora deve ser precisado o tempo que é necessário 

suster os membros superiores e inferiores para se considerar força 

normal. Para os membros superiores - “… e suster 10 segundos”. Para 

os membros inferiores – “… e suster 5 segundos”.  

 Na página 5, linha 31, penso que deverá ser feita menção específica 

para as dificuldades de deglutição associadas a doenças neurológicas 

agudas. O termo contra-indicações para via oral está correcto, mas por 



si só pode não ser suficientemente orientador do que é preciso procurar 

ou identificar (causas de disfagia) para prevenir complicações, 

nomeadamente no transporte que se segue.   

 

3. Défice Motor/Sensitivo 

Este documento corresponde à identificação e abordagem extra-hospitalar do 

doente com possível AVC.  

 

 Na página 1, linha 5 será mais correcto utilizar o termo identificar em 

substituição de “diagnosticar”. 

 Na página 1, linha 8 corrigia para - “…sangue e oxigénio ao tecido 

cerebral a jusante da obstrução”. 

 Na página 1, linha 10 corrigia para – “… o que provoca a destruição dos 

tecidos e pode actuar de …”. 

 Na página 2, quando é mencionada a Escala de Cincinnati, o foco devia 

estar não no diagnóstico correspondente a cada item mas na forma 

como se testa correctamente cada um, pois o que se pretende é que as 

tripulações adquiram a competência de identificar. Neste ponto ainda, 

utilizar a mnemónica dos 3F (fala, face e força) seria muito útil. Para a 

fala – pedir para repetir uma frase com pelo menos 5 palavras e.g. “o 

rato roeu a rolha”. Para a face – pedir para “mostrar os dentes” - Para a 

força nos membros superiores – estender os braços paralelamente para 

diante e suster durante 10 segundos.  

 Na página 2, linha 16. Seria melhor utilizar o termo enxaqueca 

hemiplégica ou complicações associadas à enxaqueca do que 

“enxaqueca complexa” como aparece várias vezes ao longo do texto. 

Página 3, último parágrafo. 



 Na página 2, linha 22 para garantir a actualidade do texto sugeria a 

seguinte redacção – “ O AVC isquémico pode beneficiar de tratamento 

trombolítico, cuja eficácia é tanto maior quanto mais cedo for iniciado 

até 4 horas e 30 minutos após aparecimento dos défices (alguns 

centros fazem tratamento trombolítico ou endovascular para além deste 

período)”. 

 Na página 3, na secção “actuação” – não é óbvio o que fazer no caso 

de identificação de hipoglicemia. Fará parte do “protocolo diabetes” que 

é mencionado? 

 Em algum local neste protocolo, provavelmente na secção de 

“transporte”, deverá ser assinalada a necessidade de garantir o 

acompanhamento do doente, no transporte para o Hospital, por um 

familiar que tenha presenciado a instalação do quadro. Na 

impossibilidade disto se concretizar deve haver o cuidado de trazer um 

telefone de contacto para esclarecimento da anamnese pela equipa 

hospitalar que recebe o doente. 

 Quanto à bibliografia deste protocolo considero essencial a inclusão das 

Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic 

attack 2008. European Stroke Organisation (ESO) Executive 

Committee; ESO Writing Committee. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-

507. E a sua actualização em 2009. 

 

4. Alteração do estado de consciência 

Este protocolo está essencialmente orientado para a abordagem das 

alterações do nível de consciência. 

o Na página 1 quando pretendem ilustrar exemplos de alterações 

intermédias do nível de consciência, os termos Prostrado, Sonolento e 

Confuso/desorientado não me parecem os mais claros, sobretudo tendo 



em conta a população alvo destes protocolos. Seriam mais úteis termos 

como:  

Não despertável, mas reactivo a estímulos;  

Despertável mas difícil de manter acordado;  

Acordado, mas não orientado, com ou sem alterações do conteúdo 

da consciência.   

 Na página 3, linha 10, não fica claro o que fazer no caso de identificação de 

hipoglicemia. Fará parte do “protocolo diabetes” que é mencionado?  

 Na página 6, a bibliografia apresenta algumas incorrecções. Existem edições 

muito antigas de alguns livros que já vão pelo menos na sua 5ª ou 6ª edição 

como o Greenberg, outras incompletas onde falta o ano, a edição e o editor e 

pelo menos o Harrison aparece citado por duas vezes em edições ligeiramente 

diferentes. 
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