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COMUNICADO SOBRE  
A EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR EM PORTUGAL  

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS E MÉDICOS DE EMERGÊNCIA (APEMERG)  

 
A atual polémica da formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) em 
Portugal sem uma prévia discussão pública entre os vários intervenientes do Sistema 
Integrado de Emergência Médica (SIEM), tem concorrido para uma ampla campanha de 
suposições e previsões de mudança de paradigma do socorro vigente. Tem ainda 
extremado posições e suscitado comunicados por parte do INEM e da Ordem dos 
Médicos que não nos parecem ser esclarecedores, nem fomentar a integração e 
interdisciplinaridade profissional que esta área da saúde tanto necessita. Verifica-se 
como consequência um maior distanciamento e afastamento em vez de uma 
convergência que urge alcançar.	
Os conteúdos suscitam-nos preocupação pela forma ofensiva como tratam uma das 
classes mais proeminentes da emergência pré-hospitalar: a Enfermagem. 	
Assim, a Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência 
(APEMERG) efetua a respetiva análise: 
	
1. O número presumido de situações graves que não tiveram médico, podem ser 

minimizadas pela receção de dados clínicos mais efetiva e uma correta ativação de 
meios, o que não acontece neste momento com o programa de triagem Tetricosy. 
Este sistema de triagem apresenta uma baixa especificidade, o que resulta na 
excessiva ativação de meios diferenciados para situações que não carecem dos 
mesmos. 
Fora dos meios urbanos, a escassez dos meios de socorro diferenciados torna esta 
situação ainda mais evidente. As ativações para situações de falsos positivos 
implicam deixar a descoberto por largos períodos de tempo uma área considerável. 

	
2.   O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) tem verificado um aumento 

gradual do tempo de atendimento, devido à falta de operadores de central, facto 
este que é do domínio público. 
https://transparencia.sns.gov.pt/explore/dataset/chamadas-de-emergencia-
atendidas-pelo-codu-inem/?sort=tempo ). O CODU assume-se como uma central 
essencialmente de ativação de meios.  

 
3.   O CODU não consegue acompanhar os meios no terreno pela falta de recursos 

humanos (médicos e enfermeiros). Verifica-se atualmente dificuldade no 
atendimento para passagem de dados, na solicitação de vaga de unidade 
hospitalar, acautelando assim uma correta receção dos doentes. 

 
4.   Existem atrasos significativos na validação de protocolos de atuação das 

ambulâncias SIV, razão pela qual se questiona da real capacidade do atual CODU 
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em validar em tempo útil os novos protocolos dos TEPH. O déficit de médicos e de 
mais recursos com diferenciação clínica no CODU para tomada de decisão, leva a 
perdas em saúde e um impacto enorme na saúde pública. 

 
5.   Os Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e restantes profissionais do INEM 

podem e devem ter um aumento das competências, que deverão ser alvo de 
discussão transparente entre todas as organizações e instituições representativas 
dos seus profissionais. 

 
6.   A APEMERG é a favor do aumento de competências de todos os profissionais da 

emergência pré-hospitalar, sem que haja sobreposição das mesmas. O processo 
deve ser transparente, sério e de discussão interpares. A ideia vigente de existência 
de corporativismo como arma para a não discussão com todos os intervenientes, 
leva à existência de conflitos entre os diversos intervenientes e uma redução da 
robustez da proposta de formação.  

 
7.   Considerando a falta de transparência e discussão do processo formativo e dos 

protocolos TEPH entre os médicos com a Competência em Emergência Médica 
(CEM), verifica-se um alheamento e a não adesão a todo o processo, inclusivé, a 
oposição da maior parte dos elementos. Quantos médicos com a competência em 
Emergência Médica o INEM conseguiu colocar a formar estes elementos como 
descrito? 

 
8.   O alargamento de  competências apenas aos TEPH é marginal, face ao 

investimento necessário, uma vez que atuam exclusivamente nos principais centros 
urbanos, ricamente dotados de meios de socorro mais diferenciados. O modelo 
proposto de formação e alargamento de competências deve ser expandido logo 
desde o início às estruturas de bombeiros e CVP. Tão importante como os 
funcionários TEPH do INEM, são os milhares de bombeiros e operacionais da CVP 
que garantem 85% do socorro pré-hospitalar em Portugal. 

 
9.   A situação atual da emergência pré-hospitalar é de facto crítica, tendo em conta a 

visível inoperância do sistema naquilo que o INEM tem a obrigação legal de garantir. 
O INEM não consegue formar recursos humanos em tempo útil e garantir a sua 
permanência no sistema. O INEM não realiza qualquer processo de auditoria séria 
e robusta aos meios. Verifica-se que não há recertificações ao profissionais das 
VMER e SHEM. 

 
10. Fake news é afirmar que o INEM consegue fazer aquilo a que se propõe em termos 

de formação e auditoria no modelo proposto para os TEPH. Quantas auditorias o 
INEM realizou com o apoio da Ordem dos Médicos e/ou Colégio da Competência 
em Emergência Médica (CCEM) ao desempenho dos médicos?  

     	
11. A APEMERG defende que os protocolos devem estar devidamente suportados e 

validados tecnicamente pela maioria dos elementos do Colégio da Competência de 
Emergência Médica e com os pareceres favoráveis dos colégios de Anestesiologia, 
Pediatria, Ginecologia/ Obstetricia, Cirurgia e não apenas por uma minoria do 
CCEM. 

 
Lisboa, 28 de Maio de 2018. 

Presidente da Direção 

____________________________________ 

Tiago Carvalho 


