
24 ANOS VMER HGO

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

(VMER) de Almada foi inaugurada a 05 de Maio 

1997. 

Tem na sua constituição médicos e enfermeiros 

formados pelo Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM) e o exercício profissional foca-se 

essencialmente em medicina de urgência e 

emergência pré-hospitalar. Trata-se da quarta 

VMER mais antiga da região de Lisboa, contando 

na sua estrutura atual com médicos e enfermeiros 

que já fazem parte desta equipa desde a sua 

constituição. 

É uma unidade médica funcional enquadrada no 

Serviço de Urgência Geral, embora responda 

diretamente, na ativação e decisão de 

encaminhamento, ao Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM).

A sua principal missão é prestar cuidados 

altamente diferenciados a doentes críticos o mais 

precocemente possível, contribuindo para uma 

melhoria global no outcome dos mesmos e 

garantindo, também, uma melhoria dos resultados 

a nível hospitalar.

É um veículo de intervenção pré-hospitalar, 

concebido para o transporte rápido de uma 

equipa, constituída por um médico e um 

enfermeiro, diretamente ao local onde se encontra 

o doente. Esta equipa dispõe de equipamento 

necessário para o Suporte Avançado de Vida e 

atua em todo o tipo de situações de emergência 

(trauma, médica, obstétrica, multivítimas, etc.) 

desde a idade pediátrica até à idade adulta.
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ATIVAÇÕES

O número de ativações da VMER Almada, 

reflete a elevada importância e relevância 

da sua atuação pré-hospitalar: 

2014: 3509 (9.6 ativações/dia);

2015: 3456 (9.4 ativações/dia); 

2016: 3456 (9.4 ativações/dia); 

2017: 3193 (8.7 ativações/ dia); 

2018: 3288 (8.8 ativações/dia); 

2019: 3313 (9 ativações/dia);

2020: 2888 (7,8 ativações/dia).

Podem fazer parte destas equipas

médicos e enfermeiros que tenham obtido 

aprovação por parte do INEM no Curso 

profissionalizante de VMER. O 

recrutamento de médicos e enfermeiros 

é realizado pela coordenação, bem como 

a seleção de médicos e enfermeiros do 

HGO para realizar curso de VMER. 

Pretende-se que estas equipas sejam 

diferenciadas e com capacidade de 

atuação em todo o tipo de situações de 

emergência médica e situações de 

catástrofe.



Atualmente a equipa destaca-se por ter 

uma importante e elevada diferenciação 

teórica e prática na abordagem do doente 

crítico, contribuindo isso para a melhoria 

da qualidade do serviço prestado. Em 

cada ativação, a equipa, constituída por 

um médico e um enfermeiro, atua em 

colaboração mutua em todas as 

situações. Apesar dos importantes elos 

estabelecidos que garantem continuidade 

entre a medicina de urgência pré e intra-

hospitalar, nas suas ativações concretas e 

no local onde se encontram os doentes

estas equipas trabalham sem a rede de 

suporte que um Hospital pode fornecer, 

tanto em recursos humanos solicitáveis em 

caso de necessidade, bem como em

bens materiais e capacidade de acesso a 

meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica. Este facto torna necessário 

que os recursos humanos da VMER sejam 

suficientemente robustos em termos de 

capacidades teórica, técnicas e experiência 

o que reforça a importância da garantia de 

condições para mobilizar os profissionais 

adequados para este tipo de trabalho. 
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A equipa de enfermagem é constituída 

por elementos, todos pertencentes ao 

HGO, desempenhando funções de 

enfermagem nas diferentes áreas 

hospitalares. Sendo a VMER uma 

Unidade funcional do Serviço de 

Urgência, a maior parte dos RH de 

enfermagem exerce a sua atividade no 

Serviço de Urgência. No que concerne a 

equipa médica, esta conta com 

prestadores do HGO e externos a este 

hospital, destaca-se um elevado número 

de médicos especialistas nas 

especialidades de Medicina Intensiva, 

Anestesiologia e Medicina Interna.

Ao longo dos anos tem existido por parte do hospital, uma preocupação na melhoria 

dos cuidados prestados no pré hospital. Nesse sentido, em 2020 foi feito um 

investimento no equipamento necessário para a abordagem ao doente crítico, no 

valor de 20.000€, na compra de um novo ventilador. Este equipamento de tecnologia 

de última geração permite que hoje os cuidados ao doente crítico no pré-hospitalar 

sejam efetuados com melhor qualidade e segurança no que respeita a ventilação 

invasiva e não invasiva.


