
 
 

SOBRE A PUBLICAÇÃO 
  

A Revista LIFESAVING é uma publicação científica e técnica, na área da emergência 
médica, difundida em formato digital, com periodicidade trimestral.  
Trata-se de um projeto inovador empreendido pela Equipa de Médicos e Enfermeiros das 

Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro e de Albufeira, 
pertencentes ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e que resultou da intenção 
estratégica de complementar o Plano de formação contínua da Equipa. 
A designação “Lifesaving”, que identifica a publicação, é bem conhecida por todos os 
profissionais que trabalham na área da emergência médica, e literalmente traduz o desígnio 
da nobre missão que todos desempenham junto de quem precisa de socorro – “salvar vidas”. 
Esta Publicação inovadora, compromete-se a abraçar um domínio editorial pouco explorado 
no nosso país, com conteúdos amplamente dirigidos a todos os profissionais que 
manifestam interesse na área da emergência médica. Através de um verdadeiro trabalho de 
Equipa dos vários Editores da LIFESAVING, e aproveitando a sua larga experiência em 

Emergência Médica, foi estabelecido o compromisso de apresentar em cada número 
publicado, conteúdos e rubricas de elevada relevância científica e técnica no domínio da 
emergência médica. Por outro lado, este valioso instrumento de comunicação promoverá a 
partilha das ideias e conhecimentos, de forma completa, rigorosa e assertiva.  
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TIPO DE CONTEÚDOS 
  

Esta publicação periódica pretende ser uma compilação completa de uma seleção de 
matérias científicas e técnicas atualizadas, incluídas em grande diversidade de Rubricas, 
incluindo: 

– “Temas em Revisão” – Âmbito: Revisão extensa sobre tema pertinente para actuação 
das equipas em contexto de emergência pré-hospitalar. – Dimensão: 1500 palavras; 

– “Hot Topic” – Âmbito: Intrepretação de estudos clínicos, divulgação de inovações na área 
pré- hospitalar recentes ou contraditórias. -Dimensão: 1000 palavras; 

– “Nós Por Cá” – Âmbito: Dar a conhecer a realidade de actuação das várias equipas de 

acção pré-hospitalar através de revisões estatísticas da sua casuística. Poderá incluir 
também a descrição sumária de atividades, práticas ou procedimentos desenvolvidos 
localmente, na área da emergência médica – Dimensão: 500 palavras; 

– “Tertúlia VMERISTA” – Âmbito: Pequenos artigos de opinião sobre um tema fraturante – 
Dimensão: 250 palavras; 



 
 

– “Rúbrica Pediátrica” – Âmbito: Revisão extensa sobre tema pertinente para atuação das 

equipas em contexto de emergência pré-hospitalar no contexto pediátrico. – Dimensão: 1500 
palavras; 

– “Minuto VMER” – Âmbito: Sintetização para consulta rápida de procedimentos relevantes 
para a abordagem de doentes críticos, ou de aspetos práticos relacionados com 
Equipamentos utilizados no dia-à-dia. – Dimensão: 500 palavras; 

– “Fármaco Revisitado” – Âmbito: Revisão breve de um fármaco usado em emergência 
pré-hospitalar. – Dimensão: 500 palavras; 

– “Journal Club” – Âmbito: Apresentação de artigos científicos pertinentes relacionados 
com a área da urgência e emergência médica pré-hospitalar e hospitalar. -Dimensão: 500 
palavras; 

– “Nós e os Outros” – Âmbito: Apresentação de artigos científicos ou artigos de opinião 
sobre a atuação de equipas de emergência pré-hospitalar não médicas. -Dimensão: 1000 
palavras; 

– “Ética e Deontologia” – Âmbito: Apresentação de artigos científicos ou artigos de opinião 
sobre questões éticas desafiantes no ambiente pré-hospitalar. -Dimensão: 500 palavras; 

– “Legislação” – Âmbito: Enquadramento jurídico das diversas situações com que se 
deparam os profissionais de emergência médica. – Dimensão: 500 palavras; 

– “O que fazer em caso de…”  – Âmbito: Informação resumida, mas de elevada qualidade, 
para leitores não ligados à área da saúde, ou da emergência médica -Dimensão: 500 
palavras; 

– “Mitos Urbanos” – Âmbito: Investigar, questionar e esclarecer questões pertinentes, 
dúvidas e controvérsias na prática diária da emergência médica. -Dimensão: 1000 palavras; 

– “Cuidar de Nós” – Âmbito: Discussão de diferentes temáticas, de caráter psicológico, 
emocional, metabólico, físico, recreativo, centradas no auto-cuidado e bem estar do 
profissional da emergência. -Dimensão: 500 palavras; 

– “Caso Clínico” – Âmbito: Apresentação de casos clínicos de interesse científico na área 
da emergência médica. -Dimensão: 500 palavras; 

– “Pedacinho de Nós” – Âmbito: Dar a conhecer, em modo de entrevista, os profissionais 
da Equipa das VMER de Faro e Albufeira ou outros Elementos colaboradores editoriais da 
LIFESAVING. – Dimensão: 500 palavras; 

– “Vozes da Emergência” – Âmbito: Apresentar as Equipas Nacionais que desenvolvem 
trabalho na Emergência Médica, dando relevância a especificidade locais e revelando 
diferentes realidades. – Dimensão 500 palavras; 

– “Emergência Global” – Âmbito: publicação de artigos de autores internacionais, que 
poderão ser artigos científicos originais, artigos de opinião, casos clínicos ou entrevistas, 
pretendendo-se divulgar experiências enriquecedoras, além fronteiras. 

– “Tesourinhos VMERISTAS” – Âmbito: Divulgação de situações caricatas, no sentido 
positivo e negativo, da experiência dos Profissionais da VMER. – Dimensão: 250 palavras; 

– “Congressos Nacionais e Internacionais” – Âmbito: Divulgação de eventos na área da 
Emergência Médica – Dimensão: 250 palavras; 

– “Eventos de Emergência no Algarve” – Âmbito: Divulgação de eventos na área da 
Emergência Médica no Algarve. – Dimensão: 250 palavras; 

– “Best Links/ Best Apps de Emergência Pré-hospitalar” – Âmbito: Divulgação de 
aplicações e sítios na internet de emergência médica pré- hospitalar -Dimensão: 250 
palavras 



 
 

 PREVISÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS: 50; 

  

TIRAGEM: – não aplicável para a publicação eletrónica, não impressa em papel.  

  

ONDE PODERÁ SER CONSULTADA: 
  

Pode ser consultada no site do CHUAlgarve , no setor “Comunicação”, no 
domínio http://www.chualgarve.min-saude.pt/lifesaving/, e adquirida gratuitamente por 
subscrição nesse mesmo site e também no site do Algarve Biomedical Center (ABC). 

Não dispomos ainda de um site oficial para organização dos nossos conteúdos, de modo 
que atualmente  todas as Edições estão a ser arquivadas no Repositório Internacional 
ISSUU, onde poderão ser consultadas gratuitamente (https://issuu.com/lifesaving). 

Marcamos presença ainda noutras plataformas de divulgação (Facebook, Instagram, 
Twitter e Youtube ). 
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