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100 PESSOAS ASSISTIDAS PELO INEM NO ÂMBITO DA 

OPERAÇÃO FÁTIMA 2018 
  

  
  

  
Até às 18 horas de hoje, o INEM assegurou a assistência médica pré-hospitalar a 100 pessoas no âmbito das 

comemorações do 13 de maio de Fátima. Destas 100 pessoas, 75 foram assistidas no Hospital de Campanha do 

INEM, tendo 52 tido alta e 23 sido evacuadas para o Hospital de Leiria.  

  

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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No que concerne à gravidade dos doentes assistidos, 14 vítimas foram consideradas urgentes e 86 pouco 

urgentes, onde se incluem 11 pessoas que receberam apoio psicológico do INEM. Ao nível da sua tipificação, 81 

pessoas foram assistidas por “doença súbita” e 19 por “trauma”. 

  

Para a Operação Fátima 2018, o INEM: 

- constituiu um Núcleo Técnico de Emergência Médica que funcionou integrado no Posto de Comando de 

Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); 

- montou um Hospital de Campanha onde foi feita a admissão e triagem dos doentes, a sua estabilização e o 

atendimento em ambulatório; 

- empenhou grupos de reforço estratégicos posicionados ao longo do recinto do Santuário de Fátima que 

operacionalizaram quatro motociclos de emergência médica e duas VMER (viaturas médicas de emergência e 

reanimação). 

  

Esta Operação contou com o empenho, ao nível dos recursos humanos, de 40 profissionais do INEM, entre 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Psicólogos, Farmacêuticos, elementos de 

coordenação, logística, informática e telecomunicações. 

  

No âmbito da Operação Fátima 2018, o INEM integrou o Dispositivo de Operações e Socorro da ANPC, composto 

ainda por Corpos de Bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa. Ao INEM coube a responsabilidade de 

coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações primárias e 

secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem do seu 

Hospital de Campanha. 

Foi ainda sua a responsabilidade de executar a triagem e apoio psicológico a prestar às vítimas no local da 

ocorrência com vista à sua estabilização emocional. 

 

  

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. 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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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. 

  

Lisboa, 13 de maio de 2018 

  

Para mais informações, contactar: 

  

Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108 |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt 

 
  

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
http://www.inem.pt/

