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PROPOSTAS DE MELHORIA NA  
ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR EM PORTUGAL  

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS E MÉDICOS DE EMERGÊNCIA (APEMERG)  

 

A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência (APEMERG) é uma 
associação sem fins lucrativos, sem conflitos de interesse ou corporativismo e tem como 
desígnios no que concerne à emergência pré-hospitalar: defender a segurança dos 
cidadãos; participar como grupo consultivo; organizar eventos científicos e fomentar a 
investigação clínica. Assim, estas propostas de melhoria na assistência pré-hospitalar 
em Portugal têm como finalidade a proteção do cidadão em situação de acidente e ou 
doença súbita, garantindo que cada pessoa tenha o direito de esperar sempre o usufruto 
das respostas que os avanços científicos, tecnológicos e do conhecimento humano na 
saúde, investigados, desenvolvidos e em uso, ditam como adequados à data presente. 

Em 2009 as taxas de cobertura da população pelos meios de socorro pré-hospitalar já 
eram superiores aos padrões definidos a nível internacional, dado que apresentavam 
uma relação de ambulâncias de Suporte Básico de Vida (SBV) superior a 1/40.000 
habitantes e uma relação de equipas com capacidade para administrar cuidados 
diferenciados, Suporte Imediato de Vida (SIV) e Suporte Avançado de Vida (SAV), 
superior a 1/200.000 habitantes. No entanto, os atuais critérios de alocação dos meios 
de transporte pré-hospitalar (ambulâncias SBV e SIV) ainda não se encontram 
devidamente comprovados por um modelo rigoroso que evidencie fundamento científico 
(matemático/estatístico)1. 

É importante aferir se a atual disposição dos recursos de emergência pré-hospitalar se 
adequa a uma distribuição geográfica dos meios, equitativa, eficiente e eficaz, 
considerando os critérios do tempo e distância às ocorrências e às unidades de saúde 
que prestam cuidados hospitalares. O desejável é que 80% da emergência ao nível do 
Suporte Básico de Vida tenha uma capacidade de resposta no intervalo de oito (8) 
minutos. Importa depois reestruturar a rede de ambulâncias SBV, verificar a distribuição 

                                                             
1 Auditoria de resultados ao Instituto Nacional de Emergência Médica, relatório nº 
47/2010 2ª S Processo nº 10/2010 – AUDIT 
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geográfica e a implementação dos postos de emergência médica. Neste momento há 
um excesso de ambulâncias de SBV no território nacional2.  

Sugere-se a realização de um estudo profundo sobre a localização dos meios, tendo 
como base critérios técnicos para a sua distribuição. Tem que ser independente de 
interesses políticos ou outros, tendo como fim o benefício do cidadão, devendo 
obedecer a uma avaliação criteriosa das necessidades e recursos disponíveis. Os meios 
devem ser distribuídos e revistos anualmente, tendo como base, os dados estatísticos 
da localização das ocorrências de forma a aproximar os meios de socorro à população, 
obedecendo ao princípio rigoroso de tempos pré-estabelecidos para chegar à 
ocorrência. 

Reforçamos a necessidade da criação de um plano estratégico para a emergência pré-
hospitalar em Portugal. A má distribuição dos meios e as condições económicas do país, 
não permitem o desperdício de dinheiros públicos na alocação e financiamento de meios 
que não são necessários, em locais que não vão ao encontro das necessidades da 
população ou da sua utilização. A eficiente alocação dos meios permite racionalizar 
custos de forma a que o investimento seja feito onde é necessário. 

O INEM deve realizar uma proposta de organização, normalização e regulamentação 
dos meios SBV e SIV para a qual concorrem as isócronas, como ferramenta para 
melhorar a atual distribuição de meios, de forma a responder com eficácia à relação 
tempo/distância que determina o raio de ação em tempo útil dos meios de socorro.  

No entanto, continuamos a verificar que metade dos transportes efetuados não são 
realizados com a tripulação completa ou com a devida formação, sendo um dos graves 
problemas da estrutura de emergência médica pré-hospitalar. 85% da assistência em 
emergência pré-hospitalar no nosso país é garantida pelos Bombeiros Voluntários e 
Cruz Vermelha Portuguesa.  

O INEM deve garantir e intensificar as ações formativas direcionadas aos operacionais 
das ambulâncias das corporações de bombeiros voluntários com a finalidade de os dotar 
de competências técnicas básicas certificadas, que permitam assegurar ao utente uma 
resposta com padrões homogêneos de qualidade, qualquer que seja a sua situação 
clínica e a localização geográfica da ocorrência. 

 

1. Paradigma Assistencial da Emergência Pré-hospitalar 
 

● Qualquer mudança nos pilares do sistema de emergência pré-hospitalar (EPH) deverá 
acontecer com base numa discussão alargada com critérios técnicos, com evidência 
científica e de viabilidade económica. Deve decorrer de forma transparente, consensual 
e envolvendo todos os representantes dos agentes do Sistema Integrado de 
Emergência Médica. 

● A formação dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) em Portugal é 
manifesta e consensualmente diminuta, precisa ser revista, otimizada e amplamente 
alargada à totalidade do território nacional, não colidindo com as competências dos 
médicos e enfermeiros. 
                                                             
2 idem 
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● É consensual a necessidade de melhoria da efetividade dos sistemas de comunicação 
entre todos os agentes de proteção civil. 

● Requere-se um sistema de registo clínico com interoperabilidade com os sistemas de 
informação das unidades de saúde, que permita a continuidade de cuidados. 

● Pretende-se consultar o processo clínico de um doente crónico em ambiente pré-
hospitalar e a integração da informação clínica do pré-hospitalar no processo do doente. 

● A sobrelotação dos serviços de urgência com cada vez mais doentes idosos e crónicos 
que não justificam este acesso, requer a criação de uma estrutura sólida de 
referenciação para os cuidados de saúde primários dos doentes assistidos pelos meios 
diferenciados da Emergência Pré-Hospitalar. 

● Investimento em telemedicina e dispositivos integrados 
● Referenciação de doentes crónicos assistidos pelos meios diferenciados da EPH para 

consultas nos cuidados de saúde primários. Evitando idas desnecessárias aos Serviços 
de Urgência (SU) 

● Casos sociais na EPH – sinalizar e referenciar à assistente social da área de residência, 
via CODU. 

● Resolver administrativamente e legalmente a ocupação dos meios diferenciados com 
as verificações de óbito. 

● Promover um sistema de auditorias regulares a todos os meios da EPH que inclua 
formação contínua, recertificação, desenvolvimento de evidência científica e 
planeamento logístico de recursos. 

● Implementar programa de melhoria contínua na qualidade em todos os meios de 
socorro. 

● Cumprimento dos quadros médicos, enfermeiros e técnicos do INEM. 
● Fim da integração dos meios diferenciados nos serviços de urgência de forma a acabar 

com o outsourcing feito pelo INEM nos últimos anos 
 

2. Central de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) 
 

O CODU é uma estrutura de coordenação operacional centralizada de toda a atividade 
do sistema integrado de emergência médica (SIEM). Deve garantir a triagem de todas 
as chamadas de emergência na área da saúde, que lhe são encaminhadas pelo 
número europeu de emergência 112. 

Como tal, a base do sistema integrado de emergência médica deverá ser o CODU. 
Defendemos que a sua atividade seja partilhada em espaço e infraestruturas com 
centros de coordenação de emergência de outros agentes de proteção civil. 

 

● Reforço do CODU com médicos com a competência em emergência médica e 
experiência continuada em EPH, devendo este elemento ser a personagem central com 
capacidade de decisão imediata na gestão dos meios mais diferenciados. 

● Integrar enfermeiros com experiência em EPH nos CODU, à semelhança do que ocorreu 
entre 2007 e 2010, com mais-valias na receção de dados, encaminhamento de vias 
verdes e acompanhamento de meios. 

● Sistema de triagem eficaz, abolindo o programa actual (Tetricosy) que produz falsos 
positivos sem especificidade. 
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● Auditoria sistemática e contínua de atuação (como evidenciado e relatado pelo Grupo 
de Trabalho de Reestruturação dos CODU). 

● Operadores de centrais com formação e experiência em EPH.  
● Existência no mais curto espaço de tempo de um programa de georreferenciação 
● Transformar os CODU novamente numa tipologia regional e não nacional. 

 

3. Estrutura da Autoridade Nacional de Protecção Civil,  Bombeiros e Cruz 
Vermelha Portuguesa 

 

● Toda a rede de ambulâncias não INEM devem ter capacidade de desfibrilhação 
automática externa 

● Uniformização de formação e competências que melhorem o outcome das vítimas. 
● Capacitar todos os operacionais da rede de ambulâncias SBV das corporações de 

bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) com o curso de tripulante de 
ambulância de socorro. 

● Apostar na profissionalização dos operacionais bombeiros e da CVP que são quem 
atualmente garante 85% do socorro em Portugal – garantindo uma equidade 
assistencial em todo o território nacional. 
 

4. Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) 
 

As ambulâncias SIV devem existir, obrigatoriamente, na rede articulada de serviços de 
urgência do Serviço Nacional de Saúde. O investimento progressivo na qualificação 
deste meio irá permitir uma efetiva rentabilização sustentável dos recursos, avaliação 
clínica precoce de todas as ocorrências, celeridade na referenciação das situações 
agudas, melhoria nos processos de comunicação e adequada relação com os serviços 
de urgência. Este meio deve estar integrado em unidades de saúde garantindo a 
necessária manutenção de competências. 

O Serviço de Urgência Básica é o primeiro nível de acolhimento a situações de urgência, 
constitui o nível de cariz médico, podendo com valor indicativo, estar sediado numa área 
de influência que abrange uma população superior a 40 000 habitantes. Permite o 
atendimento das situações urgentes com maior proximidade das populações. É urgente 
concluir a Rede de ambulâncias SIV que deve estar integrada no Serviço de Urgência 
Básica (SUB). 

Este meio de intervenção deve constituir a base do sistema de emergência na sua base 
medicalizada.  

A cada SUB deve corresponder uma ambulância SIV tal como está plasmado no 
despacho n.º 14898/2011. 

 

● Reforço da rede de ambulâncias SIV em concelhos com alta procura e em períodos 
sazonais de maior densidade populacional. 

● Validação dos protocolos SIV em conjunto com a Ordem dos Médicos, Ordem dos 
Enfermeiros e INEM. 

● Auditorias regulares ao funcionamento das SIV. 
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5. Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) 
 

Segundo o despacho 14898/2011 do Ministério da Saúde publicado no Diário da 
República, 2.ª série — N.º 211 — 3 de Novembro de 2011 “a Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação (VMER) — integra uma equipa constituída por um médico e 
um enfermeiro, concebida para o transporte rápido de uma equipa médica directamente 
ao local onde se encontra o doente/sinistrado, tem como objectivo a estabilização pré-
hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de doentes críticos, 
vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência 

e dispõe de equipamento de suporte avançado de vida”. 

A ativação deste meio diferenciado, como já referido, é feita de forma pouco criteriosa 
e importa rever os critérios de ativação: as situações mais problemáticas surgem quando 
as ativações se destinam para verificação de óbitos em casas de repouso ou outras 
instituições congéneres, onde teoricamente deve existir um médico de referência que 
deve ultimar os procedimentos com estas situações. O número de vezes em que uma 
VMER é empenhada nesta situação dá a atual imagem de carência para as ativações 
de real emergência médica.  

Importa pois: 

 

● Criação de um oficial de ligação regional para este tipo de meios de forma a obter uma 
comunicação rápida e eficaz entre o INEM e as coordenações dos meios locais.   

● Uniformização das cargas das VMER, salvaguardando eventuais diferenças regionais 
identificadas pelas coordenações locais e validadas em fórum coordenado pelo INEM. 

● Recertificação de operacionais é mandatória para se garantir a manutenção da 
qualidade no socorro diferenciado; 

● O INEM deve manter um canal aberto para a divulgação e implementação de estudos e 
formações, assegurando que estes meios atuam de acordo com o melhor e mais atual 
estado da arte nas várias vertentes da emergência médica; 

● O sistema de georeferenciação, tal como em todos os meios INEM, na VMER assume 
vital importância podendo empenhar este meio de forma mais eficiente; 

● Optimização da segurança ativa e passiva das viaturas médicas e de reserva. 
 

6. Serviço de Helitransporte de Emergência Médica (SHEM) 
 

O Serviço de Helitransporte de Emergência Médica (SHEM): cuja missão é o transporte 
rápido de uma equipa médica ao local da ocorrência, tem por objetivo a estabilização 
pré-hospitalar e o respetivo acompanhamento e transporte à unidade hospitalar de 
referência, bem como o suporte no tratamento e transporte secundário do doente crítico. 

É perceptível que se trata de um serviço de emergência exigente e que recruta dos 
profissionais um elevado leque de conhecimentos de diversas áreas clínicas. 

A operacionalidade clínica deste meio é assegurada pelo binómio médico/enfermeiro. 
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● Os elementos que constituem estas equipas devem fazer parte integrante da tripulação 
de vôo no que diz respeito ao equipamento a utilizar a bordo, nomeadamente fato de 
voo com características ignífugas e capacete de proteção, contribuindo desta forma para 
o conceito de safety and security dentro da aeronave; 

● Admissão de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) segundo critérios 
rigorosos; 

● Reorganização dos meios aéreos com rentabilização de meios e recursos através de 
verificação de distribuição geográfica; 

● Revisão dos critérios de ativação do SHEM, evitando sempre que possível a 
sobreposição com meio VMER no local; 

● Uniformização da carga dos helicópteros, salvaguardando diferenças regionais; 
● Recertificação regular dos profissionais de saúde do SHEM; 
● Auditoria regular ao funcionamento do SHEM; 

 

7. Formação 
 

A formação dos profissionais por parte do INEM limita-se na maioria dos casos à 
formação inicial, sendo raras e inconsistentes as ações de formação proporcionadas 
pelo instituto. A formação contínua é deveras importante na adequação da prestação de 
cuidados de saúde e ainda mais fundamental neste caso específico da emergência 
médica, onde há alterações por vezes profundas nas orientações internacionais.  

A falta de atualização e de acompanhamento dos profissionais conduz indubitavelmente 
o sistema para um caminho onde os saberes individuais se vincularão face às boas 
práticas protocoladas. Os resultados das prestações dos profissionais de saúde do 
INEM devem-se ao esforço, dedicação e empenho dos profissionais de per se. 

É necessário um acompanhamento e monitorização do trabalho realizado pelos 
profissionais que trabalham na emergência pré-hospitalar.  

● O INEM e a Escola Nacional de Bombeiros devem garantir e intensificar as ações 
formativas direcionadas aos operacionais das ambulâncias das corporações de 
bombeiros voluntários e CVP com a finalidade de os dotar de competências técnicas 
básicas certificadas, que permitam assegurar ao utente uma resposta com padrões 
homogêneos de qualidade, qualquer que seja a sua situação clínica e a localização 
geográfica da ocorrência. 

 
 

Lisboa,9 de Maio de 2018. 

Presidente da Direção 

____________________________________ 

Tiago Carvalho 


