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Mesa: Prós e Contras da Integração das VMER nos Serviços de Urgência 

 Foi unânime a concordância com a integração das VMER nos serviços de urgência, sendo no entanto 

salientado que esta integração deve ser numa lógica de rentabilização, de continuidade de cuidados e 

eficácia contínua do sistema integrado de emergência, e não numa lógica de “incorporação”, com 

consequente deslocalização de competências e detrimento do pré-hospitalar. 

 Afirmou-se a importância de se definirem quer os critérios e 

pressupostos objetivos sobre os quais deve assentar a 

integração, atentos e adaptados às realidades locais, quer os 

indicadores e métricas que permita monitorizar a eficácia e 

mais-valia desta integração. 

 Discutiram-se algumas preocupações, nomeadamente na 

sobreutilização das VMER para transportes secundários, e na 

dotação de recursos hospitalares em algumas situações 

deficitárias 

 O Sr. Presidente do INEM salientou que está atento a estas situações, e que irão trabalhar no sentido 

de potenciar as melhorias que decorrem da integração, minimizar os efeitos adversos colaterais que 

se têm sentido, e monitorizar os desenvolvimentos. 

 

Mesa: Planear o Futuro da Emergência Pré-hospitalar 

 Refletiu-se sobre a importância de se pensar o pré-hospitalar de forma sinérgica entre os vários 

intervenientes, nomeadamente decisores e gestores, operacionais e comunidade, potenciando os 

ganhos através da agregação e consensualização das várias necessidades, uma vez que em última 

instância todos pretendem a melhoria dos cuidados e a segurança das pessoas.  

 

 Abordou-se a questão do financiamento do pré-hospitalar, em 

que o ónus financeiro cada vez pesa mais para os hospitais, e 

onde seria importante reflexão e trabalho conjunto, 

aumentando quer os pagamentos / subsídios por parte do 

INEM, quer através da criação de linhas de financiamento 

enquadradas no contrato-programa dos hospitais com meios 

do pré-hospitalar. 

 

 No que se refere à formação, foram apresentados os planos e já alguns resultados obtidos pelo INEM 

nesta área, referentes quer à revisão de produtos pedagógicos, métodos e documentos , com uma 

abordagem modular e mais acessível, quer ao processo de acreditação de entidades com vista à sua 

atuação como parceiros na formação de profissionais e comunidade. 
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 Foram partilhadas experiências locais e propostos novos caminhos para a rentabilização de meios do 

pré-hospitalar, com iniciativas individuais a nível da parceria com a comunidade, nomeadamente 

Masstraining em suporte básico de vida e formação/sensibilização nas escolas. Estas atividades 

estavam já previstas no Plano de Atividades do INEM em 2013, mas sugeriu-se a parceria com os meios 

do pré-hospitalar no desenvolvimento destas iniciativas, o que permitirá um maior envolvimento e 

consequentemente uma maior capacidade de resposta. 

 

 O Sr. Presidente do INEM elogiou as iniciativas apresentadas e salientou a importância destas 

parcerias; referiu ainda a revisão prevista por este Conselho Diretivo das questões relacionadas com o 

financiamento, assente na consciência de que os valores atuais ficam aquém do desejável, mas 

salientando a necessidade de uma gestão responsável e eficiente do orçamento disponível. 

 

 

Mesa: Gestão Pré-Hospitalar do Enfarte Agudo de Miocárdio 

 No âmbito da gestão pré-hospitalar do enfarte agudo do miocárdio foram 

deixadas algumas recomendações, com vista a aumentar o número de doentes 

submetidos a terapêuticas de reperfusão, desde logo na importância de 

generalizar a transmissão eletrónica de ECG pelos meios INEM e a repetição de 

ECG após 10 minutos, bem como a promoção de contacto regular entre todos 

os intervenientes das vias verdes coronárias.  

 

 

Mesa: Protocolos e Acionamento de Meios - TETRICOSY 

 Foram apresentados dados relativos ao funcionamento CODU, e espelhada a abrangência da sua 

atuação, bem como foram apresentados os interfaces de comunicação existentes, as suas mais-valias 

e os desenvolvimentos previstos. 

 

 Em termos de transporte secundário, refletiu-se sobre a 

importância de se seguirem critérios claros, baseados nas 

orientações nacionais e internacionais, para a seleção da 

equipa e respetivo meio de transporte, atentos a que esta 

seleção identifica unicamente o nível de acompanhamento, e 

não a assunção integral de que acompanhamento 

diferenciado significa utilização dos meios pré-hospitalares.  

 

 Os meios VMER estão naturalmente vocacionados para garantir adequação neste tipo de transportes, 

mas não deverão ser o único meio disponível; considerando o custo de equipas dedicadas, isto passará 

por uma decisão racional e ponderada, em que importa agregar conceitos de doente crítico e 

transporte emergente para a tomada de decisão. 
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 Foram apresentados resultados de uma avaliação nas VMER do Minho, relativamente aos novos 

interfaces de comunicação e sistema de triagem, identificando as mais-valias destes sistemas, bem 

como as preocupações, necessidades de desenvolvimento e de reflexão, para uma utilização rentável, 

profícua e segura dos mesmos. 

 

 O Sr. Presidente do INEM salientou a atenção do Conselho Diretivo sobre estas problemáticas, no que 

se refere aos transportes secundários, já partilhados atrás, e no que se refere à necessidade de 

reavaliar os sistemas e interfaces, salvaguardando a sua continuidade, mas apostando no seu 

desenvolvimento, flexibilidade e adequação progressiva às necessidades e contextos do trabalho em 

pré-hospitalar. 

 

Mesa: Presença da Família em contexto de Paragem Cardio Respiratória     

 Enquadrado na apresentação e relato de caso, refletiu-se sobre 

as mais-valias emocionais e psicológicas associadas á presença 

da família em contexto de paragem cardio-respiratória, pela 

consciencialização e facilitação do processo de luto, bem como 

sobre as implicações legais associadas a esta presença, que 

deverá sempre ter em conta as vontades expressas prévias 

existentes por parte da vítima. 

 

 

Mesa: Incêndios Florestais e Socorro Pré-Hospitalar 

 Refletiu-se em conjunto sobre a atuação das equipas pré-hospitalares e incêndios florestais de grandes 

dimensões, com a partilha de experiências próximas, a dificuldade de atuação, a importância de uma 

boa gestão da equipa e de uma liderança forte. 

 

 Transmitiram-se as regras e pressupostos de base para uma 

correta atuação nestas situações, seja na adequação e gestão de 

recursos, seja no respetivo de reforço de meios, assentes numa 

correta identificação das necessidades, numa pronta alocação 

dos recursos necessários, e na organização dos espaços, 

corredores e formas ágeis de comunicação, seja pelas equipa e 

operacionais no terreno, seja pela necessária articulação entre 

os meios de coordenação. 
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Mesa: Preservação de Evidências com Implicação Forense - Verificação / Certidão de óbito 

 

 Foram partilhadas informações sobre a forma de garantir 

evidências físicas e biológicas, optimização dos fundamentos para 

o diagnóstico médico-legal. Aqui se incluiu, o cuidado, sempre 

que possível, da equipa de saúde, em documentar 

fotograficamente a situação, bem como em preservar/manter o 

cenário.  

 Foram partilhados alguns cuidados, nomeadamente a proteção 

das mãos em sacos de papel e o evitar rasgar/cortar a roupa, 

sempre que viável. 

 Apresentado e discutido todo o processo de verificação / 

certificação do óbito com inclusão de aspetos funcionais do SICO. 

 

Mesa: Trauma em Contexto de Acidente Multivítimas 

 Foram transmitidas noções básicas sobre a forma de organização e abordagem a situações de 

catástrofe, de forma a promover informação e comunicação fluida e eficaz, bem como a uma atuação 

melhor integrada e sistemática. 

 Foram partilhados conceitos sobre a abordagem 

sistematizada no salvamento de vítimas encarceradas. 

 Foi ainda partilhada a visão de uma equipa de saúde sobre a 

correta integração contexto de acidente multivítimas, 

assentes nos pressupostos orientadores e enquadradores da 

atuação em situações de exceção. 

 Foi ainda partilhada a vivência do acidente ferroviário em 

Santiago de Compostela, com as dificuldades encontradas, as 

lições aprendidas, e a aprendizagem para o futuro. 


