INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

INEM ACIONOU 3.498 MEIOS DE EMERGÊNCIA POR
DIA: 1.2 MILHÕES EM TODO O ANO DE 2016
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acionou 1.280.322 meios de socorro em 2016, mais

83.760 acionamentos em relação a 2015. O acionamento destes meios possibilitou dar resposta a

1.093.139 ocorrências de emergência médica. É através do Número Europeu de Emergência – 112, que
os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM recebem as chamadas que dão
origem ao acionamento dos meios de emergência.

O Técnico de Emergência Pré-Hospitalar Nélson Costa explica que o Instituto conta com 656 meios de

emergência, entre ambulâncias de emergência médica, ambulâncias de socorro, ambulâncias de

suporte imediato de vida, ambulâncias de transporte inter-hospitalar pediátrico, motociclos de
emergência, viaturas médicas de emergência e reanimação e helicópteros.

“O acionamento destes meios de emergência é realizado de acordo com os sinais e sintomas que a
vítima apresenta no momento da chamada para o CODU”, adianta o profissional. Assim, sempre que
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do ponto de vista clínico se justificar, o INEM envia os meios de emergência necessários para a
resolução de situações que indiquem que a vítima corre perigo de vida.
O tipo de meio a enviar é selecionado de acordo com:
•

a situação clínica das vítimas, identificada por um algoritmo de triagem especifico

•

a acessibilidade ao local da ocorrência

•

a proximidade ao local da ocorrência

Do número total de acionamentos:
•

•
•
•
•
•

1.136.349 correspondem a Ambulâncias de Emergência Médica do INEM, operadas pelo Instituto
(171.899) e Ambulâncias de Socorro do INEM ou próprias dos parceiros Bombeiros e Cruz Vermelha
Portuguesa, operadas por estas entidades (964.450);

7.106 acionamentos correspondem aos motociclos de emergência;

96.096 situações contaram com resposta das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação
(VMER);

As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) contaram 37.794 acionamentos;

As equipas dos Helicópteros de Emergência Médica responderam a 1.033 situações;

Os restantes 1944 acionamentos correspondem à ativação das Unidades Móveis de Intervenção
Psicológica de Emergência (539) e das Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico do
INEM (1405).

Para saber que tipo de meio acionar, é essencial a colaboração de quem liga, respondendo
corretamente às perguntas colocadas pelos Operadores dos CODU.

O INEM apela, uma vez mais, à colaboração de todos os cidadãos, aconselhando que em caso de
acidente ou doença súbita liguem sempre para o 112 e informem, de forma simples e clara:
•

A localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência;

•

O tipo de situação (doença, acidente, parto, etc.);

•
•
•

O número de telefone do qual está a ligar;

O número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro;
As queixas principais e as alterações que observa.
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Lembre-se que os meios de emergência médica pré-hospitalar devem ser apenas utilizados em
situações de emergência, ou seja, situações onde exista perigo de vida iminente. “No caso de não ser

necessário enviar uma ambulância ou qualquer outro meio de emergência, as chamadas são
encaminhadas para a Linha de Saúde 24, que procederá ao aconselhamento adequado à situação”,
reforça Nélson Costa.

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território
de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.

A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital
adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM.

Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para
responder a situações de emergência médica.
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