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1. Introdução
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem como missão definir, organizar, coordenar,
participar e avaliar as atividades e o funcionamento de um Sistema Integrado de Emergência Médica
(SIEM), no território de Portugal Continental, por forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença
súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.
É através do Número Europeu de Emergência – 112, que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes
(CODU) do INEM responde a múltiplos pedidos de socorro, assegurando o atendimento, a triagem e o
aconselhamento de pré-socorro das chamadas que lhe sejam encaminhadas, bem como toda a
atividade relativa à seleção e acionamento dos meios apropriados para prestação de cuidados de
emergência médica e, ainda, o acompanhamento das equipas de socorro no terreno e o contacto com
as unidades de saúde, preparando a receção hospitalar dos diferentes doentes.
O Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro, que determina que o CODU é uma estrutura de
coordenação operacional centralizada de toda a atividade do SIEM, veio regular a sua atividade,
nomeadamente no que respeita aos seus recursos humanos, competências, bem como a articulação
com outros intervenientes do SIEM.
Dando cumprimento ao disposto no N.º 9 - “O INEM deve apresentar um relatório anual ao Ministro
da Saúde que permita a análise interna e a melhoria contínua do Sistema Integrado de Emergência
Médica” do referido despacho, elaborou-se o presente relatório que apresenta uma síntese da
informação relativa à atividade do CODU e que permite uma análise dos dados conducentes à melhoria
contínua do SIEM. Maior detalhe desta atividade será apresentada no Relatório Anual de Atividades
de 2014 do INEM.
Para uma melhor análise da atividade desenvolvida no CODU, bem como do seu crescimento, optouse por apresentar a evolução dos últimos anos até ao ano de 2014.
De referir que desde 2011 que o CODU sofreu algumas alterações, quer no atendimento e triagem das
chamadas, quer no acionamento dos meios, designadamente através da uniformização de
procedimentos que se traduziram em melhorias no desempenho operacional.
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2. Área de atuação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)
Elencam-se abaixo os serviços prestados no CODU:


Assegurar, em todo o território de Portugal continental, 24 horas por dia, sete dias por semana,
o atendimento de chamadas de emergência médica encaminhadas pelo Número Europeu de
Emergência 112.



Avaliar, através de um sistema de algoritmos de triagem, no mais curto espaço de tempo, os
pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e
adequados a cada caso.



Realizar o aconselhamento médico de situações de urgência e emergência e, sempre que
indicado, aconselhar o cidadão a realizar manobras básicas de emergência.



Proceder à transferência das chamadas consideradas não urgentes para outros
intervenientes do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente para o Centro de Atendimento
SNS (Linha Saúde 24).



Selecionar e acionar os meios de emergência médica apropriados.



Aconselhar as equipas no terreno, sempre que necessário, bem como validar protocolos de
atuação a não-médicos.



Proceder à correta referenciação do doente urgente/emergente designadamente no que
respeita à referenciação das Vias Verdes.



Assegurar o contacto com as unidades de saúde, preparando a receção hospitalar, tratamento
urgente/emergente, com base em critérios clínicos, geográficos e de recursos da unidade de
saúde de destino.



Gerir a rede de telecomunicações de emergência.



Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente.
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E, ainda, para atender a necessidades específicas:


Prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se verifiquem a bordo de
embarcações. É através deste serviço (CODU Mar) que são garantidos os cuidados a prestar,
procedimentos e terapêutica a administrar às vítimas, podendo também acionar a evacuação
do doente, organizar o acolhimento em terra, e encaminhá-lo para o serviço hospitalar
adequado.



Prestar informação e ou apoio relacionado com situações de intoxicação e ou
envenenamentos, necessárias e adequadas a profissionais de saúde ou ao público em geral,
visando uma abordagem correta e eficaz a vítimas de intoxicação.



Prestar apoio psicológico em emergência. É através deste serviço (CAPIC – Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise) que o CODU do INEM intervém com os utentes em
situações de crises psicológicas, comportamentos suicidas, vítimas de abusos/violência física
ou sexual, entre outros.

 Em 2014, foi ainda definida uma nova atividade, em modelo de funcionamento integrado nos
CODU - o Serviço de Transporte regional do Doente Crítico (TrDC), que entrará em
funcionamento em 2015.

3. Recursos Humanos
A atividade do CODU é assegurada pelos seguintes profissionais:


Assistente Técnicos com funções de Técnicos Operadores de Telecomunicações de
Emergência (TOTE), que têm formação específica para realizarem as suas funções, a
saber:
o Atendem as chamadas de emergência, realizam a triagem segundo algoritmos
definidos para o efeito, efetuam o aconselhamento preconizado para as
situações de urgência e ou emergência e procedem ao acionamento dos meios
de emergência médica adequados, utilizando os meios e tecnologias
disponíveis para o efeito.
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o São ainda responsáveis por receber a informação dos meios no terreno, por
forma a adequar a resposta do SIEM a cada situação concreta.


Médicos, que têm formação e experiência em emergência médica e que são
responsáveis pela coordenação de toda a atividade clínica, a saber:
o Acompanhamento, apoio e controlo das triagens.
o Acompanhamento dos meios de emergência médica mais diferenciados no
terreno.
o Validação de atos médicos delegados, quando os mesmos se encontrem
devidamente protocolados, validados e se apliquem na situação em causa.
o Articulação e coordenação das situações de emergência com os médicos das
unidades de saúde, quando tal se revele como útil e ou necessário.
o Atendimento e aconselhamento no âmbito de situações de intoxicação.

E ainda por Outros Profissionais de saúde: Técnicos Superiores licenciados em Psicologia que
asseguram o atendimento do apoio psicológico em emergência e Técnicos Superiores
licenciados em Medicina que asseguram o atendimento da informação de situações de
intoxicação.

4. Recursos Materiais

Por forma a responder às necessidades do serviço e garantir um sistema eficaz e eficiente,
atualmente o CODU dispõe de três instalações localizadas no Porto (incluída na Delegação do
Regional do Norte), em Coimbra (Delegação Regional do Centro) e em Lisboa (inserida na
Delegação Regional do Sul).
Quanto aos equipamentos, o CODU dispõe de recursos tecnológicos necessários ao
cumprimento da sua atividade. Estes equipamentos garantem o registo, a segurança dos
dados e permitem a monitorização e análise de toda a atividade do CODU, conforme se
discrimina:


No atendimento das chamadas de emergência médica e, se necessário, na sua
transferência para a Linha da Saúde 24, através da Aplicação CMS (Software de gestão
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da central telefónica) que regista todo o fluxo de informação referente ao
atendimento, permitindo obter informação detalhada do tipo de chamadas,
nomeadamente a sua origem (112, Linha de saúde 24 e, por vezes, alguns pedidos de
triagem dos Corpos de Bombeiros).


Na triagem das chamadas que é efetuada por aplicação de algoritmos de apoio à
decisão, através do Sistema de triagem - TETRICOSY ®, TElephonic TRIage and
COunseling System, que se traduz num procedimento que garante rapidez no
tratamento da informação e na decisão de priorizar os doentes com base nas
informações por estes prestadas.



No acionamento dos meios de emergência médica, através da Aplicação SIADEM,
Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica, que permite
tipificar e identificar a localização geográfica das chamadas recebidas do 112 (neste
momento apenas as chamadas recebidas do CO112.pt, que corresponde a 7 distritos,
são transferidas com georreferenciação). Permite, ainda, automatizar o despacho para
os meios, ou seja, fazer com que seja acionado o meio mais próximo, mais adequado
e disponível para o local da ocorrência, fazendo a gestão dos meios existentes.



Na comunicação com os meios de emergência médica, através da aplicação ICARE
Integrated Clinical Ambulance Record, que se traduz num sistema de registo clínico
eletrónico nos meios de socorro para melhorar a articulação entre os meios no
terreno, o atendimento efetuado no CODU e as unidades de saúde, melhorando os
tempos de chegada dos meios ao local da ocorrência e a integração da informação.

5. Atividade desenvolvida no CODU

5.1. Chamadas de Emergência Atendidas nos CODU
Logo que a chamada é encaminhada pelas Centrais de Emergência da PSP para o Centro de
Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, numa média diária em 2014 de 3.458/dia,
compete ao CODU atender e avaliar no mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro
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recebidos, com o objetivo de identificar e acionar os recursos necessários e adequados a cada
caso.
Nos gráficos abaixo apresenta-se a evolução do Número de chamadas de Emergência
atendidas nos CODU, bem como a média mensal e diária.
Em 2014, os CODU do INEM atenderam 1.262.145, o que representa uma média de 3.458
chamadas dia (mais 5% face ao ano de 2013).

Evolução do Número de chamadas de Emergência atendidas nos CODU

A diminuição do número de chamadas atendidas, a partir de 2011, ficou a dever-se ao facto
da contabilização das chamadas de emergência se ter tornado “mais fina”, possibilitando uma
melhor separação das chamadas com origem nos números verdes que tinham por objetivo
efetuar “passagens de dados” dos parceiros do SIEM.
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Média mensal - Chamadas de Emergência atendidas nos CODU
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5.2. Chamadas não Emergentes/Urgentes
Com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento, através da otimização dos
recursos existentes no Serviço Nacional de Saúde, e garantir a acessibilidade do utente ao organismo
mais competente para prestar o serviço pretendido em cada momento, em março de 2012 foi
concluído o procedimento relacionado com as chamadas não emergentes/urgentes.
Com a entrada em funcionamento do Serviço “Saúde 24”, o INEM passou a transferir para aquele
serviço um conjunto de chamadas catalogadas como não emergentes/urgentes, ou seja, chamadas
cujo resultado de triagem não resulte no envio de meios de emergência, na transferência da chamada
específica para situações de intoxicação ou para o CAPIC. Este procedimento permite alocar os
recursos do INEM às situações efetivamente emergentes/urgentes, passando para terceiros (“Saúde
24”) o que não o é.

Em 2014, os CODU do INEM transferiram 46.322 chamadas para a linha da saúde 24, o que
representa uma média de 127 chamadas dia (mais 3% face ao ano de 2013).

Evolução do Número de chamadas transferidas para a “Saúde 24”.
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Média mensal - Chamadas transferidas para a “Saúde 24”.
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5.3. Triagem de Chamadas
A triagem de chamadas é, desde maio de 2012, realizada através da aplicação TETRICOSY ® - TElephonic
TRIage and COunseling System. Estes algoritmos de triagem, mais estruturantes, permitem a
estandardização de procedimentos, ganhos de eficácia da triagem e, fundamentalmente,
encurtamento do tempo do acionamento do meio de emergência médica.
Após a triagem da chamada para qualquer ocorrência, a decisão dos meios de socorro a enviar é
determinada pelo Plano de Resposta da Aplicação de Triagem. São enviados meios quando exista uma
situação de risco de vida ou esteja em causa uma função vital da vítima.
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O número de acionamentos relativamente ao número de chamadas de emergência atendidas em 2014
foi de 90%.

Chamadas de emergência, acionamentos e acionamentos relativamente às chamadas de
emergência
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5.4. Acionamentos dos Meios de emergência

Em 2014, no global, verificou-se um aumento de 6% nos acionamentos dos meios de emergência
médica comparativamente ao ano de 2013. Este aumento é muito mais significativo se compararmos
com os anos anteriores, designadamente os anos anteriores a 2011.
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(1) - Ambulância de Socorro pertencentes a corporações de Bombeiro: Não têm protocolo de colaboração com
o INEM mas fazem serviços de emergência Médica
(2) - Serviço de Helicópteros de Emergência Médica
(3) - Ambulâncias Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico
(4) - - Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência

Para o aumento dos acionamentos nos últimos anos, contribuíram:


A integração nos Serviços de Urgência das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação
(VMER) e das Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), diminuindo a inoperacionalidade
destes meios por falta de tripulação.



Uniformização de procedimentos quer no atendimento quer na triagem da chamada e na
escolha do meio adequado.



Diminuição dos “falsos negativos” através do TETRICOSY®, ou seja, diminuição das situações
de gravidade para as quais não era acionado nenhum meio de socorro ou não era acionado o
meio mais indicado.



O aumento significativo do número de chamadas atendidas nos CODU.
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5.5.

Serviço de informação em situações de intoxicação

Em 2014 este serviço realizou 32.322 consultas médicas o que representa, em média, 2.694 consultas
médicas por mês, 89 por dia.

Evolução anual do número de consultas em situações de intoxicação
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Consultas Médicas (média diária)
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Das 32.322 chamadas recebidas, 25.678 (80%) foram referentes a ocorrências envolvendo a exposição
a tóxicos ou a intoxicações já estabelecidas.
Das 25.678 chamadas, 97,3% correspondem a ocorrências em pessoas e 2,7% em animais.
Num total de 24.986 chamadas recebidas referentes a ocorrências em pessoas, 63,5% reportam-se a
casos ocorridos em adultos e 33,7% em crianças. No grupo das crianças em particular (dos 0 aos 15
anos inclusive) mantém-se o padrão habitual: a maioria das situações ocorre na faixa etária
compreendida entre o 1º e o 4º ano de vida inclusive, com 2.965 casos (34,3%).
Mantém-se igualmente o perfil verificado ao longo dos anos relativamente ao agente de causalidade:
mais de 66% dos casos envolveram medicamentos, seguindo-se os produtos de utilização doméstica
(12,8%) e os pesticidas em geral (6,3%).
Cerca de 27% das chamadas recebidas no Serviço de informação em situações de intoxicação são
provenientes dos CODU do INEM, 26% da Linha Saúde 24 e 24% de Unidades de Saúde (Hospitais e
Centros de Saúde).
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5.6. Serviço de apoio psicológico em emergência (CAPIC)
O Serviço de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise é um serviço direcionado para o atendimento
das necessidades psicossociais da população bem como, caso seja necessário, prestar apoio aos
intervenientes do SIEM, em todas as situações em que estes são confrontados com elevados níveis de
stresse.
Este serviço é constituído por uma equipa de psicólogos clínicos com formação específica em
intervenção psicológica em crise, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em catástrofe.
Este serviço garante, 24 horas por dia, o apoio psicológico das chamadas telefónicas recebidas nos
CODU que o justifiquem e, através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência
(UMIPE), podem ser acionados para o local das ocorrências onde seja necessária a sua presença, como
é o caso das tentativas e risco de suicídio, crises de ansiedade e ataques de pânico, violações/abuso
sexual e emergências psiquiátricas.
Em 2014 este serviço atendeu 9.123 ocorrências CODU, o que representa uma média mensal de 760
ocorrências e uma média diária de 25 ocorrências.
O número de ocorrências com intervenção da UMIPE foi de 494, o que representa em média mensal
de 41 ocorrências e uma média diária de 1,35 ocorrências.
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Evolução das ocorrências CAPIC
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Evolução das ocorrências CAPIC com intervenção UMIPE
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5.7. Serviço de aconselhamento médico a situações de emergência
que se verifiquem a bordo de embarcações (CODU Mar)

Em 2014 este serviço recebeu 92 chamadas, o que representa uma média mensal de 7,6
chamadas e uma média diária de 0,25 chamadas.
Evolução das chamadas recebidas no CODU Mar
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5.8.

Referênciação das Vias Verdes

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade dos doentes na fase
aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um diagnóstico e
tratamento mais eficazes. O INEM tem tido como objetivo adotar estas estratégias essenciais não só
para melhorar as acessibilidades como para permitir os tratamentos mais eficazes, dado que o fator
tempo, entre o início de sintomas e o diagnóstico/tratamento é fundamental para a redução de
mortalidade e das sequelas.
A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos os doentes urgentes
e ou emergentes na rede nacional de Serviços de Urgência e ou Cuidados Intensivos, em particular a
referenciação das Vias Verdes é uma atribuição do CODU.

6. Monitorização da Atividade

A atividade desenvolvida no CODU é monitorizada e avaliada sistematicamente através de
indicadores que são recolhidos dos sistemas de informação.
Numa base diária, são utilizados indicadores como: número de Chamadas de Emergência
atendidas, número de Chamadas de “Emergência” desligadas na origem, tempo médio para
atendimento das chamadas de emergência e número de operacionais presentes.
Numa base mensal, é monitorizado o tempo de socorro (triagem/acionamento dos meios), o
nível de acionamentos das várias tipologias de meios, os transportes secundários das
Ambulâncias SIV, o acompanhamento no transporte por parte das equipas VMER bem como
o nível de operacionalidade das mesmas, entre outros.
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7. Conclusões

A publicação do Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro, que veio definir a atividade do Centro
de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, os seus recursos humanos, competências, bem
como a articulação com outros intervenientes do SIEM, revelou-se de extrema importância para a
regulação da emergência médica pré-hospitalar. Ficou deste modo definido de forma explícita o que
se espera do serviço prestado no CODU e de cada um dos profissionais que atuam na emergência
médica pré-hospitalar e como se podem e devem articular de forma a assegurar, no global, uma
resposta integrada, eficaz, eficiente e de qualidade para toda a população.
Para melhor responder às necessidades do cidadão e com a preocupação da melhoria contínua na
gestão do serviço e, consequentemente, na missão do INEM, tem sido realizada uma avaliação
criteriosa das situações conducentes a uma maior rapidez no acionamento dos meios de emergência
médica. O sistema de triagem veio contribuir para esta melhoria dado que permite avaliar rapidamente
as condições clínicas das vítimas de forma a estabelecer prioridades no acionamento dos meios de
emergência médica.
Assim, nos primeiros segundos da chamada telefónica, e assim que há informação que justifique o
envio de um meio, o mesmo é imediatamente acionado, diminuindo-se desta forma o tempo de
resposta às ocorrências.
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