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Simulação apresentou um cenário que alunos poderio ter que enfrentar 

Vão treinar socorro 
em ambulância doada 

Bombeiros 
de Felgueiras 
entregaram 
viatura à faculdade 

PORTO Primeiro, foram dois agen-
tes da Policia de bicicleta que para-
ram para ver "se estava tudo bem". 
Depois, várias pessoas que, peran-
te uma mulher que tinha sido atro-
pelada na Rua do Dr. Plácido Cos-
ta, no Porto, abrandaram o passo 
para saberem da gravidade da si-
tuação. Havia uma ambulância em 
cima do passeio com dois bombei-
ros a prestarem socorro à vítima e 
multa gente a assistir. 

Mas enganaram-se aqueles que 
acharam que o episódio era real. A 
situação foi simulada, com um bo-
neco. para demonstrar o potencial 
de uma ambulância no treino de 
profissionais de saúde. 

Um feito só conseguido graças à 
doação do veículo pela corporação 
dos Bombeiros Voluntários de Fel-
gueiras à Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP). 

A ambulância, totalmente equi-
pada com material de trauma e de 
apoio a emergências pré-hospita-
lares, vai permitir que os futuros 
médicos treinem a sua atuação. 
Como explicou a diretora da FMUP, 
Maria Amélia Ferreira, ontem, no 
dia da entrega da chave da viatura 
á instituição. 'através de cenários 
simulados, será possível em breve 
o treino realista, de situações de 
emergência pré-hospitalar, incor-
porando as restrições e limitações  

de um espaço reduzido como é o 
interior de uma ambulância". 

"Não é admissivel que os estu-
dantes de Medicina não tenham co-
nhecimentos nesta área", sublinhou 
a responsável, desafiando a corpo-
ração de Felgueiras a ministrar na-
quela instituição um curso de trei-
no em ambulância. Nomeadamen-
te. de partos. transporte de vitimas 
de acidentes e outros cenários de 
emergência. Em jeito de resposta, o 
comandante da corporação de Fel-
guelras, José Júlio Pereira, confessou 
que a entrega da viatura à Faculda-
de de Medicina foi "honrar um com-
promisso que irá melhorar a quali-
dade dos profissionais de saúde". 

lá José Miranda, presidente da 
Federação dos Bombeiros do Dis-
trito do Porto. fez questão de subli-
nhar que a corporação de Felguei-
ras "é um exemplo para a comuni-
dade". "Que isto seja uma árvore 
que dé frutos', concluiu. MARTA NEVES 
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