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1. FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA   

  

Nome da iniciativa:  Ansião ReAnima 

País:  Portugal    

Concelho:  Ansião 

Pessoa responsável: André Teodósio | Enfermeiro |  

Categoria: Saúde    

Descrição sumária da Iniciativa:  Implementação de um programa de formação em 

Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE) em locais  de 

acesso público do concelho de Ansião.  

Beneficiários diretos:  População e município;   

Resultado: Aumentar a capacidade de assistência imediata em situações de paragem  

Cardiorrespiratória (PCR)  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este documento surge no âmbito de uma candidatura ao Orçamento Participativo do 

Município de Ansião para o ano de 2019 e apresenta um projeto para a implementação 

de um Programa de Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa 

(DAE) em espaços públicos do concelho de Ansião, pretendendo-se assim contribuir 

para a educação cívica da população, bem como de melhorar a qualidade de vida no 

concelho. 

Em Portugal todos os anos ocorrem 10.000 casos de morte súbita, sendo a grande 

maioria associadas à doença coronária e acontecem fora do hospital. O mecanismo da 

Paragem Cardiorrespiratória (PCR) em 75% a 80% dos casos, é possível de reverter 

com a desfibrilhação elétrica.  

Nestes casos, a probabilidade de sobrevivência é tanto maior quanto menor o tempo 

decorrido entre o colapso e a desfibrilhação. Vários estudos demonstram que, em 

ambiente extra-hospitalar, a utilização de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) 

por pessoal não médico aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência 

das vítimas.  

 

Desfibrilhador Automático Externo (DAE) – dispositivo médico que em situações de 

Paragem Cardiorrespiratória (PCR) analisa o ritmo e, nos casos indicados, aplica um 

choque elétrico com o intuito de se restabelecer o ritmo normal e assim evitar a morte 

da vítima. 
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Na realidade Portuguesa, em 57% das Paragens Cardiorrespiratórias (PCR) 

presenciadas, não é realizada qualquer manobra de socorro até à chegada da 

Emergência Médica. A agravar, para cada 10.000 habitantes, em Portugal existe apenas 

1 DAE disponível, comparativamente aos 80 nos Estados Unidos da América. 

Desta forma, deve ser feito um grande investimento em Portugal, na implementação de 

Programas de Desfibrilhação Automática Externa (DAE). 

 

Programa DAE: Consiste em disponibilizar em determinados locais, equipamentos 

DAE e operacionais capazes de assegurar manobras de Suporte Básico de Vida e 

Desfibrilhação Automática Externa, no imediato, perante uma situação de Paragem 

Cardiorrespiratória, até à chegada da Emergência Médica. 

 

“Em locais onde não existem programas de DAE instalados, apenas 5% das vítimas de 

paragem cardiorrespiratória sobrevivem” 

 

 

“Potenciar a prática de Desfibrilhação com um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), 

num máximo de 3 minutos após o colapso, visa um aumento superior a 74% da taxa de 

sobrevivência por morte súbita causada por fibrilação ventricular” 
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“Por cada minuto que passa em Paragem 

Cardiorrespiratória, as hipóteses de 

sobrevivência decrescem 10%. Aos 5 

minutos, a vítima tem apenas 50% de 

hipótese de sobrevivência” 
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Não existindo um meio de socorro em cada esquina, é fundamental formar e capacitar 

a população do Município de Ansião em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 

Automática Externa (SBV-DAE), como forma de aumentar a probabilidade de sucesso 

nestes casos de emergência, disseminando a responsabilidade social em matéria de 

prevenção de saúde e bem-estar, adequando politicas públicas municipais às 

necessidades dos Ansianenses. 

 

2.1.  PROGRAMA NACIONAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA 

EXTERNA (PNDAE) 

 

O objetivo do PNDAE, licenciado pelo INEM, consiste na promoção da melhoria da 

sobrevida das vítimas de morte súbita de etiologia cardíaca. 

Com este programa pretende-se reforçar a cadeia de sobrevivência, entendida como o 

conjunto de ações sequenciais realizadas de forma integrada por diferentes 

intervenientes, com vista a garantir a máxima probabilidade de sobrevivência a uma 

vítima de paragem cardiorrespiratória (PCR). Este reforço passa por difundir a 

capacidade de desfibrilhação em programas de DAE implementados em locais  de 

acesso ao público, tornando-a efetivamente mais precoce. 

 

A implementação de um programa de DAE necessita de estar de acordo com o 

Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa, desenvolvido após a 

publicação do Decreto-Lei 188/2009 de 12 de Agosto. Este Decreto Lei legisla a 

implementação de Programas de DAE e consequente licença, instalação e utilização 

dos mesmos em locais de acesso público. Desta forma, é exigida uma prática 

estruturada e de elevado rigor e controlo médico, com as seguintes obrigatoriedades: 

 

 Existência de um médico responsável pelo programa de DAE, com experiência 

em emergência / urgência ou cardiologia; 

 Existência de dispositivos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE); 

 Existência Operacionais DAE em número suficiente (capazes de dar reposta em 

tempo oportuno) para assegurar o período de funcionamento do programa; 

  Responsável pelo controlo das necessidades formativas para manter o 

programa; 

 Existam registos de todas as utilizações dos DAE e que estes possuam 

características que permitam a posterior análise dessas utilizações; 

 Exista um permanente controlo de qualidade de todas as etapas do programa; 
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3. PROJETO: “Ansião ReAnima” 

 

O projeto “Ansião ReAnima” tem como objetivo principal o aumento da capacidade de 

assistência imediata em situações de Paragem Cardiorrespiratória (PCR) no Concelho 

de Ansião, criando o Programa de Desfibrilhação Automática Externa descrito. 

Para a concretização e implementação do programa de DAE, será adjudicada uma 

empresa externa ao Município de Ansião que ficará responsável por todo o 

licenciamento, gestão e acompanhamento, plano formativo, supervisão médica e 

auditoria e controlo de qualidade. 

Com o valor associado ao orçamento participativo, pretende-se ir ao encontro dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Colocação de 18 dispositivos DAE nas várias freguesias do concelho, 

distribuídas de forma equilibrada, tendo em conta os maiores aglomerados 

populacionais; 

b) Formação da totalidade de 108 operacionais em SBV+DAE (6 por cada 

dispositivo colocado); 

c) Programa de Desfibrilhação Automática Externa para o concelho, com 

inclusão do licenciamento INEM, gestão e acompanhamento, manutenção, 

supervisão médica e auditoria e controlo de qualidade; 

d) Realização de formações em SBV+DAE / masstraining no concelho, 

como forma de capacitar outros civis nesta temática; 

 

 

3.1. IMPLEMENTAÇÃO 

Pretende-se efetuar a colocação de DAE em locais de acesso público fechados do 

concelho, cobrindo todas as freguesias do mesmo, tendo em conta os maiores 

aglomerados populacionais. 

Desta forma, apresenta-se uma proposta de distribuição, que é gerível e poderá ser 

alterada após análise e discussão. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE DAE EM LOCAIS PÚBLICOS CONCELHO DE ANSIÃO 

FREGUESIA LOCAL TIPO DAE 

ANSIÃO 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. 

PASCOAL JOSÉ DE MELLO 

FIXO 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO  FIXO 

CÂMARA MUNICIPAL ANSIÃO MÓVEL 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE ANSIÃO FIXO 

SANTA CASA MISERICÓRDIA (1) FIXO 

AVELAR 

ESCOLA BÁSICA 2º E 3º 

CICLO/GIMNODESPORTIVO 

FIXO 

ATLÉTICO CLUBE AVELARENSE FIXO 

FARMÁCIA MEDEIROS (1) FIXO 

LAR FUNDAÇÃO N.S.G (1) FIXO 

SANTIAGO DA 

GUARDA 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

SANTIAGO DA GUARDA 

FIXO 

JUNTA FREGUESIA MÓVEL 

C. AMIZADE ANIMAÇÃO SOCIAL (1) FIXO 

CHÃO DE COUCE 

CAMPO FUTEBOL CHÃO DE COUCE FIXO 

CENTRO NEGÓCIOS ZONA INDUSTRIAL FIXO 

FUNDAÇÃO D.FERNANDA MARQUES(1) FIXO 

POUSAFLORES JUNTA FREGUESIA MÓVEL 

ALVORGE 
JUNTA FREGUESIA MÓVEL 

LAR ALVORGE (1) FIXO 

 

NOTAS: verificando-se a existência de freguesias sem pavilhões desportivos ou 

instituições sociais, associadas a um baixo aglomerado populacional, optou-se por 

indicar as respetivas Juntas de Freguesia para a entrega dos dispositivos.  

- TIPO DAE “MÓVEL”: Os Desfibrilhadores Automáticos Externos entregues a Juntas 

de Freguesia ou Câmara Municipal devem ser movidos para eventos onde haja um 

maior fluxo populacional dentro da freguesia, quando necessário. 

- (1): Mediante cedência por Protocolo: Para instituições que não são domínio público 

e deve ser estabelecido protocolo de cedência; 

 

3.2. ORÇAMENTO 

De forma a obter informações para a implementação do programa de DAE no concelho 

de Ansião, foram contactadas várias empresas, com o intuito de obter o preçário e as 

respetivas importantes informações sobre os produtos disponibilizados.  
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EXEMPLO DE PREÇÁRIO DE EMPRESA DISPONIBILIZADOS NA PÁGINA DE 

INTERNET: 

Dispositivo: Desfibrilhador Lifepak ou Philips + Cabine + Sinalética + Kit DAE + chave 

pediátrica (Philips) + conceção e licenciamento + instalação -> 1390€ (sem IVA). 

Manutenção Programa DAE: Responsável Médico + Sistema de controlo de qualidade 

+ consumíveis e manutenção -> 25 € / mês / dispositivo  (sem IVA). 

Formação: 65€ por operacional DAE formado; 

 

3.2.1. Conversações com empresas 

Após conversações com algumas empresas, e com o valor envolvido no orçamento 

participativo, em resumo são possíveis de obter os seguintes pontos (em anexo 

documento): 

 18 DAE marca Lifepak CR Plus com cabine, sinalética, kit DAE; 

 Processo de licenciamento junto do INEM; 

 Responsável médico, manutenção e consumíveis durante 3,5 anos (42 meses);  

 108 Operacionais DAE formados em SBV-DAE (6 por cada dispositivo);  

 

3.3. CRONOGRAMA 

PLANO 2019 2020 
ATIVIDADE OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

RESULTADOS         

DIVULGAÇÃO         

DISCUSSÃO 

LOCAIS 

        

SELEÇÃO 
FORMANDOS 

        

PUBLICAÇÃO 
HORÁRIOS 

SESSÕES 

        

FORMAÇÃO DAE         

COLOCAÇÃO 
DAE 

        

SESSÃO FINAL         

INICIO 

PROGRAMA 
DAE COMPLETO 

        

 

3.4. FUTURO DO PROJETO D.A.E EM ESPAÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO 

Neste projeto deu-se prioridade à implementação de DAE interiores em espaços de 

acesso público estratégicos, como forma de tentar colocar pelo menos um em cada local 

das várias freguesias, onde existe em média maior fluxo populacional. 
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Contudo, muitos outros espaços públicos mereciam ser abrangidos por este projeto, 

nomeadamente Lares, Centros de Saúde, Fábricas, Escolas Primárias, Creches, GNR 

e outros espaços abertos com muito fluxo populacional (necessários DAE exteriores – 

valor monetário muito superior). 

Por isto, no futuro, irei apresentar um novo projeto “Ansião ReAnima II” para que seja 

possível cobrir estes espaços indicados, bem como outros considerados pertinentes. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

A Câmara Municipal de Ansião tem lutado por um modelo de governança mais dinâmico 

e aberto, com participação ativa dos cidadãos, como seja o caso do Orçamento 

Participativo. 

Desta forma, cada cidadão deve idealizar e propor ideias dentro da sua área, para que 

se contribua para uma gestão informada e participada, praticando os valores da 

democracia participativa e promovendo assim um Concelho de Ansião melhor. 

Foi neste âmbito que, como Enfermeiro, decidi apresentar este projeto, sustentado 

numa efetiva preocupação com a melhoria de vida dos Ansianenses. Com a 

implementação do “Ansião ReAnima”, a Câmara Municipal de Ansião destacar-se-á 

como promotora da Saúde, aplicando um conjunto de recursos capazes de salvar vidas, 

contribuindo para o aumento da capacidade de resposta imediata em Situações de 

Paragem Cardiorrespiratória. 

 

Certo de que este projeto será um grande contributo para o Concelho de Ansião e seus 

cidadãos… 

 

Ansião, 15 de Agosto de 2019, 

 

 

André Filipe Castela Teodósio 

|Enfermeiro| 

Natural e Residente no Concelho de Ansião 


