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Caríssimos leitores, 

  

A Equipa Editorial da LIFESAVING congratula-se pelos 6 anos de 

existência do Projeto, e para assinalar este marco histórico, vem 

assim publicar, nesta sua 25ª Edição, uma Separa Especial de 

Aniversário dedicada à evolução do grafismo e design da publi-

cação. 

Desde a sua primeira edição, a LIFESAVING prima pela originali-

dade da sua ilustração, utilizando maioritariamente fotografias, 

gravuras e pinturas originais, que tornaram o Projeto um verda-

deiro veículo de expressão artística, ao longo da sua existência. 

Com esta publicação especial pretende-se mostrar ao leitor o tra-

balho de bastidores inerente à construção das várias edições da 

Revista, com ênfase para a vertente de ilustração e design edito-

rial, mostrando um verdadeiro “making off”. 

Através dos vários capítulos que integram esta Separata Especi-

al, revela-se a evolução do design da publicação, e a forma como 

são criadas as fotografias e pinturas originais.  

Este Projeto veio revelar o talento de alguns Profissionais do Cor-

po Editorial, que generosamente oferecem a sua colaboração 

neste domínio gráfico e artístico. Destacam-se neste domínio: o 

Enfermeiro João Paiva, criador de gravuras e pinturas originais, 

alusivas a inúmeras temáticas da emergência médica, com o sur-

realismo que tão bem o caracteriza; e também o Enfermeiro Pe-

dro Rodrigues Silva, a Dra. Maria Luísa Melão a Enfª Solange Me-

ga, com os seu contributos fotográficos regulares, ilustrando 

com deslumbre e subtileza as temáticas abordadas nas várias 

rubricas. 

Merecem igualmente destaque todos os restantes Colaboradores 

que, nestes últimos 5 anos, têm cedido para publicação os seus 

materiais fotográficos originais, que acrescentaram ainda mais 

côr e forma às várias edições. 

Editorial 
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No capítulo do Design dá-se devida nota de agradecimento e reconhe-

cimento ao Designer Luis Baptista, do CHUA, pela criação do Logotipo 

original da LIFESAVING e de alguns apontamentos de design que aju-

daram a lançar a publicação, bem como na criação de materiais de 

divulgação em múltiplas iniciativas do Projeto junto da Comunidade. 

Finalmente, remete-se um especial agradecimento ao Designer Luís 

Gonçalves, do ABC (Algarve Biomedical Center), que tem assegurado 

diligentemente os trabalhos de design da publicação nestes últimos 3 

anos, nela deixando a marca da sua criatividade, e promovendo a opti-

mização do grafismo , que muito têm elevado a qualidade do Projeto. 

 

A todos um bem-haja, pelo esforço e dedicação! 

 

  

Em nome da Equipa Editorial, 

  

Bruno Santos 

Coordenador Médico das VMER de Faro e Albufeira 

Coordenador Editorial da Revista LIFESAVING 
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O arranque da 1ª Newsletter  
 

A Newsletter LIFESAVING nasceu a 5 de Agosto de 2016, assumindo-se 

como um projeto editorial inovador, empreendido pela Equipa de Médicos e 

Enfermeiros das VMER (Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação) de 

Faro e de Albufeira, com a intenção de complementar a estratégia de forma-

ção continua. 

Foi a solução encontrada para facilitar a partilha das ideias e conhecimen-

tos, dando uso às ferramentas informáticas dos tempos modernos. E assim, 

foi compilada para ser difundida em formato digital, com periodicidade tri-

mestral, com conteúdos e rubricas de elevada relevância científica e técnica 

no domínio da emergência pré-hospitalar. 

A publicação foi batizada de "Lifesaving"- uma designação bem conhecida 

por todos os profissionais que desempenham missão na área da emergência 

médica. A designação “Newsletter” pareceu na altura apropriada, pois a 

ideia inicial era de noticiar à Equipa a simples partilha de conhecimentos. 

Desde o seu início procurou ser uma Publicação inovadora, com seleção de 

materiais científicos atualizados, não esquecendo outros conteúdos de âmbi-

to mais técnico, relacionados com as vivências das Equipas de Emergência 

no dia-a-dia. Foi reservada presença obrigatória, em cada número, a divulga-

ção dos principais eventos regionais nessa área, bem como de outros even-

tos nacionais e internacionais relacionados. Entendeu-se como igualmente 

necessária a divulgação de legislação importante, de links para páginas e 

artigos on-line no domínio da emergência médica, e de algumas aplicações 

para smartphone úteis na atividade de emergência médica. 

Emergiu simplesmente do trabalho de uma Equipa de profissionais de 

VMER, que tiveram a coragem de dar o primeiro passo, acreditando tornar 

possível aquilo que muitos considerariam improvável, pouco lógico ou insen-

sato, perante a árdua missão e os horários já muito complicados de profis-

sionais ultradiferenciados que são. Mas o pequeno contributo de cada um, 

resultaria afinal no somatório de todo o potencial científico, técnico, crítico e 

criativo da Equipa. 

 

 

 

Evolução do design 
da LIFESAVING 
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Quando a Newsletter deu lugar à Revista 
 

Após um ano de publicações com a designação de Newsletter, e reco-

nhecendo que os conteúdos apresentados não se enquadravam nesse 

formato, foi alterado a denominação para “LIFESAVING - Revista das 

VMER de Faro e Albufeira”, coincidente com o Registo da Publicação na 

Entidade Reguladora – ERC, e da marca oficial no INPI (Instituto Nacio-

nal de Propriedade Industrial). 

O aspecto da Publicação mudou na sua 5ª Edição, de comemoração do 

1º Aniversário, com alteração do formato da capa, que passou a ter um 

aspecto mais moderno, com a fotografia da Edição a ocupar toda a pági-

na, mostrando apenas alguns títulos em destaque. E assim, índice e fi-

cha técnica, em claro crescimento nas sucessivas edições, foram remeti-

dos para o interior da Revista, e passaram também a apresentar novo 

visual, com títulos linkáveis e com página adicional com destaques da 

Publicação. 

Nas Edições que se seguiram, foi claro o acréscimo de qualidade do de-

sign editorial, sem despersonalização do conceito original da Publicação, 

destacando-se arranjo mais cuidado do material iconográfico e das cai-

xas de texto, buscando um estilo mais contemporâneo e fluído, tornando 

a leitura mais fácil e agradável, sem perder o conceito personalizado dos 

layouts, que se mantiveram fieis ao estilo original criado na 1ª Edição. 

Neste novo formato, foi também notório o crescimento no número de 

páginas em cada Publicação, e que resultou claramente das mudanças 

no design editorial, mas também do aumento sucessivo do número de 

rubricas, e de artigos, por cada Edição. Foram criadas algumas páginas 

“promocionais” da Revista e das plataformas de divulgação, e a partir da 

5ª Edição, os Critérios de Publicação passaram também a figurar no final 

do documento.  
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Optimização do Design da Revista 
 

A partir da Edição nº 9, investiu-se na melhoria do design gráfi-

co de capa, dando-lhe sobretudo um aspeto mais personalizado, 

enfatizado pelo passpartout branco. 

Também no interior da publicação foi notória a melhoria no gra-

fismo, com expansão das ilustrações, dando maior destaque ao 

trabalho artístico original de pintura e fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

,, 
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Estreia  

Separata Científica  
 

Na 12ª Edição da Revista LIFESAVING, de Maio de 2019, foi estreada 

a Separata Científica, com intenção de individualizar, no interior da 

publicação, os conteúdos científicos com peer-review, mantendo nas 

restantes páginas as habituais rubricas de divulgação, de âmbito 

mais técnico, reflexivo ou informal.  

Pretendemos assim, com esta organização editorial, oferecer ao lei-

tor uma experiência de leitura mais organizada, segundo a sua prefe-

rência, numa publicação a crescer progressivamente em tamanho, 

com paginação regular acima das cem páginas. 

 

Parceria com o Algarve 

Biomedical Center  

[Designer Luís Gonçalves]  

Notou-se um enorme salto na qualidade 

do design da revista LIFESAVING, com a 

mão de um profissional a optimizar a pa-

ginação de cada Edição, desde Maio de 

2019. 
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Em tempos de pandemia… 
 

A Revista LIFESAVING, manteve o lançamento ininterrupto das 

suas edições, sempre com a sua Separata Científica individualiza-

da no interior.  

Apesar da adversidade no dia-à-dia, com toda a contingência pan-

démica, o Corpo Editorial da LIFESAVING organizou-se e cumpriu 

o desígnio da publicação a tempo e horas, mantendo o padrão de 

qualidade, e dando particular destaque a artigos relacionados 

com a temática da infeção pelo SARS-CoV2.  
 

 

O Projeto Highlights COVID-19 foi uma iniciativa espe-

cial promovida pela LIFESAVING, com o apoio do Centro de 

Formação, Investigação e Conhecimento (CFIC) / Unidade 

de Apoio à Investigação (UAI) do Centro Hospitalar Univer-

sitário do Algarve (CHUA), e que se assumiu como uma fer-

ramenta útil de atualização semanal, facilitando o acesso 

aos principais destaques (ideias-chave) de artigos relevan-

tes difundidos internacionalmente em revistas indexadas, 

de elevado factor de impacto e de elevado interesse para os 

profissionais de todos os níveis de assistência ao doente 

COVID-19 em todas as especialidades.  
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Aos 5 anos de revista… 

a separação em 2 revistas 
 

 

No lançamento da Edição nº 21, que coinci-

diu com a  comemoração dos 5 anos do 

Projeto LIFESAVING, decorreram algumas 

mudanças:  

* Separação e Individualização da atual 

"Separata Científica", criando condições pa-

ra que se transforme numa publicação cien-

tífica prestigiada (nome propos-

to "LIFESAVING Scientific" ), conquistando 

indicadores de qualidade que conduzam à 

sua Indexação, e aumento do prestígio do 

nosso Projeto Editorial;  

** Optimização gráfica e estrutural da Re-

vista LIFESAVING, passando a “Revista de 

Emergência Médica”, mantendo a poliva-

lência, com formato multirubricas, e dirigi-

da a vários públicos-alvo), que representou 

uma marca efetiva da celebração dos seus 

5 anos de história, e que foi assinalada com 

a publicação de uma Separata Especial Co-

memorativa, anexa à Edição 21. 
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O projeto editorial LIFESAVING celebrou, a 5 de Agosto de 2022, o 

seu 6º aniversário de publicação na área da emergência médica, com 

lançamento trimestral contínuo, assíduo e pontual, desde a sua 

estreia em 2016.  

O sucesso alcançado, edição após edição, foi conseguido graças ao 

empenho e esforço incondicional dos Editores e Colaboradores da 

LIFESAVING, e também resulta naturalmente da confiança adquirida 

pelos leitores e seguidores deste Projeto. 

Em ambas as revistas publicadas: LIFESAVING Scientific N3 Volume 2 

e LIFESAVING 25, demos a conhecer mais uma série de excelentes 

artigos, sobre temáticas muito diversas, seja na área médica ou cirúr-

gica, pediatria ou neonatalogia, e que é essencial revisitar. 

Também nestas duas mais recentes publicações, promovemos, uma 

vez mais, a divulgação artística na área da emergência médica, expon-

do no seu interior criações artísticas de fotografa e pintura, com inspi-

ração nas temáticas desenvolvidas. 

 

Desejamos uma excelente leitura, 

 

P’la Equipa Editorial, 

Com elevada estima e consideração,  

Bruno Santos 

Coordenador Médico das VMER de Faro e Albufeira 

Coordenador Editorial da Revista LIFESAVING 
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A partir do momento que me foi endereçado o convite para pertencer a equipa 

da lifesaving, com o objectivo de elaborar gravuras correspondentes aos artigos 

que seriam publicados, achei que seria um bom desafio e aceitei. Não estava ha-

bituado a fazer este tipo de trabalhos,  mas iria abraçar o projecto com todo o 

meu empenho. Assim, passaram seis anos a colorir esta nossa grande revista.   

 A importância das gravuras dentro da publicação lifesaving , representa  o lado 

artístico de todo um trabalho escrito, tornando a revista por um lado diferente 

com esta conjugação, por outro, dar um tom colorido aos artigos apresentados. 

As gravuras apresentadas durante todas as publicações, foram elaboradas sob a 

base de um tema,  num contexto de apresentação surrealista.  

Como criador das gravuras da lifesaving, proponho aos leitores em cada núme-

ro, o desafio da sua interpretação, em conjugação com a leitura dos artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Paiva 

Enfermeiro VMER 

“Making-off Gravuras 
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É a partir do tema do artigo, que começa a aventura ,  desenrolando 

toda uma ideia. Surge a imagem na mente, passa-se para o esboço 

com o conjugar de alguns riscos a grafite. 

… no final, aplica-se a cor …  
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Ao longo desta aventura, encontramos sempre alguns obstáculos, 

traduzidos na dificuldade de encontrar a melhor gravura para 

representar os diferentes artigos.  
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Tantas vezes para criar aquela gravura que acho 

mais adequada, tenho de fazer uma conjugação 

de ideias que leva muito tempo de estudo com os 

esboços, até obtermos o resultado final. 
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O acto de criar as gravuras e na pintura em geral é precedido de um 

longo processo de observação e planeamento. 
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A imagem da gravura final, tenta dar ao leitor uma visão 

muito mais alem do conceito. Será sempre um desafio para 

o leitor da revista a sua interpretação. 
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Antes  de finalizar uma gravura, inicio o trabalho pela leitura do 

titulo do tema,  à procura  da sua substância e só depois passo ás 

formas e cores para cristalizar toda a ideia . 
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Existem gravuras que perduram ao longo dos números da revista 

pois são alusivas a rúbricas e não a temas. Estas estão associadas 

ao titulo da rúbrica. 
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Os temas surgem…. 

Os esboços avançam …. 

As gravuras aparecem. 
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O resultado final compensa todo o esforço e dedicação. 
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Esta foi a primeira gravura realizada para a Lifesaving e faz parte de todos os números da revista.  

Traduz de forma simples a nossa actividade.  
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“Making-off” Fotografias 

Todas as nossas revistas são ilustradas com fotografias, quer seja na capa, 

quer seja de forma a tornar os artigos mais atractivos, uma leitura mais 

emotiva ou para exemplificar alguma técnica. Por detrás dessas fotografias 

há um conjunto de fases que, com este artigo, pretendemos mostrar aos 

nossos leitores e seguidores deste projecto, agora com 5 anos de existência. 

Essas fases, consistem em: Capturar a fotografia, editar a fotografia, enqua-

drar a fotografia com o artigo ou finalidade pretendida (que por vezes en-

volve alguns ajustes de cor e recorte) e por fim a publicação. As duas últi-

mas fases ficam habitualmente a cargo dos editores, designer e claro do 

nosso editor-chefe. 

Sou enfermeiro de profissão e apaixonado pela fotografia, é assim que me 

caracterizo. Entrego-me a projectos que acredito e que irão fazer a diferen-

ça dentro do seu contexto e dessa forma embarquei nesta aventura, logo de 

inicio, de ilustrar com fotografias esta publicação Algarvia trimestral. 

Todas as capas vão a votação pelos editores das diferentes rubricas da re-

vista, o nosso editor chefe faz os ensaios colocando o texto e o enquadra-

mento dos temas da edição e envia para os diferentes profissionais envolvi-

dos neste projecto. Assim a capa mais votada é então apresentada ao públi-

co no dia da publicação de mais um número. 

Fotografar e ler sobre técnicas de fotografia, é realmente algo que me fasci-

na e é com grande satisfação que colaboro com o projecto Lifesaving. 

Estamos todos de Parabéns pelo 6º aniversário, que venham mais seis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Rodrigues Silva 

Enfermeiro VMER 
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Poderemos pensar que esta é, sem dúvida, a fase mais importante deste processo, mas no meu ponto de vista, não é 

bem assim. Devido ao simples facto de que há fotos que à partida não iriam servir para nada, mas que depois de uma 

boa edição, recorte e enquadramento, ficam perfeitas para o pretendido. À semelhança da cadeia de sobrevivência, que 

todos nós aplicamos e batalhamos diariamente na emergência médica, aqui na fotografia todas as fases são igualmente 

importantes, para atingirmos o objectivo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha formação, muito amadora, baseia-se em leitura de artigos sobre técnicas fotográficas, revistas da área, livros de 

fotografia, vídeo-aulas e cursos online. E uma das muitas lições que aprendi ao longo destes anos é que precisamos car-

regar centenas de vezes no botão do obturador para conseguir obter algumas fotos boas, porque a grande maioria das 

fotos obtidas serão maus ensaios. 

 

Versão Final:  
 
LifeSaving nº5, Agosto 2017 
Tema principal – Catástrofe e 
acidentes multivitimas 

Capturar a Fotografia: 
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Versão Final:  
 
LifeSaving nº6, Novembro 2017 
 

 

 

 

 

 

Adaptar fotografias á realidade da emergência médica, á primeira vista pode parecer uma tarefa simples, em que 

rapidamente pensamos em inúmeras fotos representativas desta profissão: fotografar ambulâncias, acidentes 

rodoviárias, pessoas agarradas ao peito a simular a dor torácica, sangue..etc  

Mas neste caso especifico temos de respeitar alguns princípios, tais como o anonimato, a integridade, não publi-

car matriculas, enquadrar e respeitar as letras que poderão ser necessárias colocar no copo da fotografia, perce-

ber se serão fotos para colocar horizontal ou fotos verticalmente, etc, E todos estes princípios e regras tornam 

esta missão mais desafiante. 

Outro conselho importante, para quem quer obter fotografias inéditas, é andar sempre com a maquina fotográfi-

ca atras, pois nunca sabemos quando e que vamos encontrar aquele “motivo” fotográfico que à tanto tempo an-

dávamos à procura. Graças à tecnologia, hoje em dia toda a gente anda com uma máquina fotográfica no bolso. 

O equipamento que uso é a maquina fotográfica do telemóvel e uma maquina digital reflex, (DSLR). 
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Como referia no primeiro parágrafo do item anterior, a edição de uma fotografia poderá fazer toda a diferença. 

Uma fotografia que à partida não seria adaptada ao contexto da revista, após a edição poderá servir que nem uma 

luva e enquadrar o tema do artigo em causa. 

 
Fotografia no Ambito da Oxigenoterapia Hiperbárica e Pré-afogamento. 
LifeSaving nº13, Agosto 2019 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança da captação da fotografia, a edição tem tantas possibilidades quanto a nossa criatividade. Hoje em 

dia já existem inúmeros programas gratuitos que fazem edição de fotografia com maior ou menor detalhe, mas de 

forma fácil e sem ser propriamente necessário saber o significado de “contraste” ou “saturação”. 

 

 

 
  

 
 

Versão Final:  

LifeSaving nº13, Agosto 2017 

Editar a Fotografia: 

Versão Final:  

LifeSaving nº3, Fevereiro 2017 
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Versão Final:  

LifeSaving nº17, Agosto 2020 

Versão Final:  
Cores negativas na capa da LifeSaving nº4, 
Maio 2017, no âmbito da técnica de sequencia 
rápida na entubação  
orotraqueal e Via aérea difícil. 
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