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Mensagem do Presidente
Como muitos se recordarão, o ano de 2011 começou com a divulgação de um Relatório do
Tribunal de Contas sobre a gestão do triénio 2007-2009, bastante crítica e desfavorável à boa
imagem da Instituição.
O Relatório de Atividades de 2011 demonstra, inequivocamente, que o INEM, com a participação
de cada um dos seus colaboradores, soube analisar e acatar as recomendações pertinentes
constantes desse Relatório, corrigir os seus pontos menos fortes e melhorar em cada uma das
áreas, em cada uma das suas atividades. Enfim, em termos comuns, o nosso INEM soube “dar a
volta por cima”.
Em 2011 o INEM conseguiu a conjugação da equação quase impossível: Cresceu (mais INEM!),
Melhorou (apostou na Qualidade) e tornou-se Mais Eficiente (na Gestão dos seus Recursos).
O INEM fechou o ano de 2011 com um resultado operacional positivo de 6,5 milhões de euros.
Isto significa que as nossas receitas foram suficientes para cobrir todas as despesas, invertendo-se
uma tendência que vinha sendo seguida nos últimos anos. Tal foi possível graças ao corte dos
custos na ordem dos 9 milhões de euros, com especial incidência nas despesas com horas
extraordinárias e nos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE). Todos os Departamentos, Serviços,
Gabinetes, Delegações, secções ou sectores, contribuíram para este esforço. Mas, principalmente,
todas as pessoas aceitaram este esforço como uma necessidade de ganhos de eficiência e de
garantia de sustentabilidade como uma prioridade inadiável. Mais do que aceitaram, foram
agentes empenhados de mudança. E o resultado está à vista de todos: uma redução de custos de
cerca de 9 milhões de euros e a primeira vez em muitos anos que o INEM tem uma receita
(operacional) superior à sua despesa (operacional)!!!
Mas, meus caros colaboradores conseguimos esta vitória estrondosa sem colocar, nem por um
segundo, em risco a nossa Missão de salvar vidas, bem pelo contrário: em pleno ano de
contenção de custos fizemos, do ponto de vista operacional, mais e melhor, no que às nossas
atividades principais de prestação de cuidados de emergência médica e de formação nessa
matéria dizem respeito:
1.

O INEM acionou 763.365 meios para situações de emergência médica. Ambulâncias, motas,
viaturas médicas de emergência e reanimação e helicópteros saíram mais 23.728 vezes, o
que representa um acréscimo de 3% relativamente ao ano anterior.

2.

Colocámos em funcionamento 5 novos Postos de Emergência Médica e 3 novas motas.
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3.

Equipámos todas as ambulâncias do INEM em PEM com Desfibrilhador Automático Externo
e ainda 100 ambulâncias próprias dos bombeiros ("Reserva").

4.

Reduzimos o tempo de atendimento das chamadas de emergência de 15 para 7 segundos.

5.

Realizámos 195 ações de formação de emergência médica, mais 101 que no ano anterior.

6.

Formámos mais 2.085 formandos.

A melhor forma de assegurarmos a continuidade de um qualquer serviço ou instituição é
garantirmos a sua sustentabilidade. Isso consegue-se, entre outras, pela mobilização de todos em
torno da assertividade em poupar onde é possível poupar, reduzindo o desperdício, reforçando e
melhorando a gestão de cada sector ou atividade, permitindo obter saldos positivos que possam
não só assegurar a sustentabilidade económica e financeira da Instituição mas também um
reforço de capital que permita fazer face a eventuais reduções dos proveitos (receitas) e/ou a
necessidades acrescidas de investimento em novos meios.
Com esta inflexão (gráfico abaixo), apontamos, em definitivo, para um novo rumo do INEM: mais
e melhor prestação de cuidados e formação em emergência médica, com gestão mais eficiente
dos recursos disponíveis, sempre adequando os custos ao contexto e às disponibilidades
existentes e futuras.

É por isso que aproveito esta minha mensagem para repetir, uma vez mais:
Parabéns, obrigado e… continuem!!!!!
“Cada dia é uma oportunidade única e irrepetível para melhorar. Não a desperdicemos!”.

Miguel Soares de Oliveira
Presidente do Conselho Diretivo do INEM, IP
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Nota Introdutória
O presente Relatório de Atividades tem por objetivo, dar a conhecer as atividades desenvolvidas
pelo INEM durante o ano 2011, com a convicção de que os resultados alcançados foram muito
positivos apesar dos constrangimentos encontrados. Esta constatação pode ser aferida pelo vasto
conjunto de indicadores e resultados apresentados ao longo do presente Relatório.
Com efeito, mesmo num contexto de forte contenção orçamental, a gestão do INEM centrou-se, ao
longo do ano de 2011, na optimização da afectação dos recursos disponíveis, procurando dar
resposta a todas as situações de emergência médica no quadro de uma eficiente contenção de
custos e orientada por rigorosos critérios de afetação dos recursos ao nível das diversas
componentes da despesa, através de estreita monitorização da execução orçamental ao longo do
ano.

No final de 2010, o INEM passou por uma alteração da equipa Diretiva, com entrada em funções no
novo Conselho Diretivo. A partir dessa data, e tendo sempre presente a importância inequívoca

da sua Missão, ajustado a uma necessidade imperiosa de ganhos de eficiência, o INEM, deu
início, em 2011, a um conjunto de novos projetos dando passos significativos no sentido de
maximizar a sua área de intervenção e optimizar o seu funcionamento.
O ano de 2011 foi, assim, marcado pelo início de uma etapa de projetos inovadores e pelo
desenvolvimento e implementação dos mesmos, sempre numa óptica de resposta com eficácia, a
qualquer hora, a situações de emergência médica. Ao longo do presente Relatório de Atividades
serão detalhadas as atividades realizadas, resumidamente, abaixo apresentadas:
•

Alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa, aos seus parceiros no sistema
integrado de emergência médica (SIEM), representando uma melhoria da assistência às
vítimas de paragem cardiorrespiratória.

•

Acreditação do Programa de Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação
Automática Externa, expandindo-se, assim, a capacidade formativa na vertente da
Emergência Médica.

•

Criação do Serviço de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte do país.

•

Acordo entre o INEM e os Serviços de Sangue e da Transplantação para utilização dos
Helicópteros para transporte de órgãos, tecidos ou para transplantação, bem como equipas
médicas de colheita, aumentando, assim, a eficiência destes meios de emergência e
melhorando a resposta do SNS a esta premente necessidade.
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•

Celebração de mais Protocolos para criação de Postos de Emergência Médica.

•

Início da integração dos Meios de Emergência pré-hospitalares na rede de serviços de
urgência, o que permitiu a sua gestão conjunta por parte do INEM e de Serviços de
Urgência.

•

Entrada em funcionamento de mais uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida no
Serviço de Urgência Básica de Ponte Sor.

•

Entrada em funcionamento de mais 3 Motociclos de Emergência Médica.

•

Colocação em todas os meios do INEM do Registo Clínico Electrónico – Mobile Clinic e do
Sistema de Apoio à Navegação - Navigator INEM, encontrando-se em pleno funcionamento.

•

Criação do CODU Nacional colocando fim às diferenças regionais no atendimento das
chamadas de emergência – 112, e melhorando a eficiência da gestão dos recursos
disponíveis, com impacto também na redução, muito significativa, dos tempos de
atendimento das chamadas.

•

Início do processo de Acreditação do INEM segundo o Modelo Nacional e Oficial de
Acreditação do Ministério da Saúde, que permitirá ao Instituto ser avaliado, externamente,
na sua capacidade para alcançar standards internacionais.

•

Contratação de novos Técnicos de Ambulância de Emergência.

•

Redução das Horas Extraordinárias, em montante muito significativo (mais de 1 milhão de
euros), acompanhada do crescimento da atividade (mais acionamentos de ambulâncias, de
helicópteros, de VMER, de motociclos de emergência e de transportes pediátricos) e de
melhor desempenho (menos chamadas desligadas na origem, menor tempo para
atendimento das chamadas de emergência, entre outros).

•

Os dois prémios recebidos, como reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido:
“Desfibrilhação Automática externa do INEM” e “Qualidade em Saúde – Acreditação”.
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1. INEM
1.1. Missão
(Decreto-Lei nº 212/2006, de 27 de Outubro)

O INEM tem por missão definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o
funcionamento de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) por forma a garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.

1.2. Visão
Responder a todas as situações de emergência médica com Rapidez, Profissionalismo e
Competência.

1.3. Atribuições
São atribuições do INEM, de acordo com a Lei Orgânica acima referida,
•

Coordenar no MS as atividades conducentes à definição de políticas nos domínios da
emergência médica e do transporte de urgência e ou emergência.

•

Organizar e coordenar as atividades e o funcionamento do SIEM, assegurando a sua
articulação com os serviços de urgência e ou emergência nos estabelecimentos de saúde.

•

Definir, coordenar e certificar a formação em emergência médica dos elementos do SIEM,
incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do SNS.

•

Definir, organizar e referenciar o transporte de urgência e ou emergência, bem como
promover a adequada recepção e o tratamento urgente e ou emergente.

•

Assegurar o atendimento, triagem e aconselhamento sempre que haja chamadas de
emergência, acionando os meios apropriados para prestação de cuidados de emergência
médica e coordenar o transporte para as unidades de saúde adequadas.

•

Colaborar no planeamento civil de emergência de âmbito nacional, participar na rede
nacional de telecomunicações de emergência e colaborar na elaboração e operacionalização
de planos específicos de emergência e ou catástrofe.

•

Desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou
multilateral, no âmbito das atribuições que prossegue.
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São, ainda, de acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2007, de 29 de Maio, atribuições do INEM definir,
organizar, coordenar e avaliar as atividades do SIEM, nomeadamente, no que respeita a:
•

Continuar a profissionalização da emergência pré-hospitalar, com vista a garantir a
homogeneidade e qualidade da prestação de cuidados pré-hospitalares.

•

Sistema de socorro pré-hospitalar (SSPH1), nas suas vertentes medicalizado e não
medicalizado, e respectiva articulação com os serviços de urgência/emergência.

•

Referenciação e transporte de urgência/emergência.

•

Recepção hospitalar e tratamento urgente/emergente.

•

Formação em emergência médica.

•

Planeamento civil e prevenção.

•

Rede de telecomunicações.

•

Assegurar o atendimento, triagem, aconselhamento das chamadas que lhe sejam
encaminhadas pelo número telefónico de emergência e acionamento dos meios de socorro
apropriados.

•

Assegurar a prestação de socorro pré-hospitalar e providenciar o transporte para as
unidades de saúde adequadas.

•

Promover

a

recepção

e

o

tratamento

hospitalares

adequados

do

doente

urgente/emergente.
•

Promover a correta utilização de corredores integrados de urgência/emergência, designados
Vias Verdes.

•

Promover a coordenação entre o SIEM e os serviços de urgência/emergência.

•

Promover a correta referenciação do doente urgente/emergente.

•

Promover a adequação do transporte inter-hospitalar do doente urgente/emergente.

•

Promover a formação e qualificação do pessoal indispensável às ações de emergência
médica.

•

Assegurar a elaboração dos planos de emergência/catástrofe em colaboração com as
Administrações Regionais de Saúde e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
no âmbito da respectiva lei reguladora.

•

Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de catástrofe ou
calamidade, integrando a organização definida em planos de emergência/catástrofe.

•

Desenvolver ações de sensibilização e informação dos cidadãos no que respeita ao SIEM.

1

SSPH - atividade desenvolvida em ambiente pré-hospitalar pelas várias entidades participantes do SIEM, para fazer face a
situações de emergência médica, sob controlo médico, no âmbito do SIEM, nele se incluindo todo o socorro prestado a
sinistrados e doentes, bem como o respectivo transporte até à unidade hospitalar de referência, bem como a avaliação das
vítimas, a informação prestada aos centros de orientação de doentes urgentes (CODU), a estabilização das vítimas e o seu
transporte assistido para a unidade hospitalar mais adequada de acordo com a determinação dos CODU, bem como, o
apoio psicológico de intervenção em crise.
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•

Licenciar a atividade de transporte de doentes e dos veículos a ela afectos, procedendo à
definição dos respectivos critérios e requisitos, articulando com a Administração Central do
Sistema de Saúde, I. P..

•

Efetuar a fiscalização da atividade de transporte de doentes urgentes/emergentes, nos
termos dos regulamentos em vigor, sem prejuízo da competência sancionatória da Entidade
Reguladora da Saúde.

•

Homologar os curricula dos cursos ou estágios que versem sobre emergência médica.

•

Promover a cooperação com comunidades lusófonas, sem prejuízo das atribuições próprias
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

•

Assegurar a representação nacional junto das instâncias comunitárias e internacionais
relevantes para o sector da emergência médica.

•

Propor as medidas legislativas e administrativas indispensáveis ao desempenho das suas
atribuições e competências.

11

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2011 |

1.4. Estrutura Orgânica

CD
Serviços

Serviços
Desconcentrados

Centrais
Unidades Orgânicas

Unidades de

de Linha

Apoio

DRP

DEM

GQA

DRC

DFEM

GJ

DRL

DTI

GPCG

DRF

DT

GCI

DAF

DRH

CD

Conselho Diretivo

DRP

Delegação Regional do Porto

DRC

Delegação Regional de Coimbra

DRL

Delegação Regional de Lisboa

DRF

Delegação Regional de Faro

DEM Departamento de Emergência Médica
DFEM Departamento de Formação em Emergência Médica
DTI

Departamento de Telecomunicações e Informática

DT

Departamento de Transportes

DAF

Departamento Administrativo e Financeiro

DRH

Departamento de Recursos Humanos

GQA Gabinete de Qualidade e Auditoria
GJ

Gabinete Jurídico
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1.5. QUAR INEM 2011
Considerando as grandes linhas de ação estratégicas do INEM
1.Prosseguir a missão do INEM na linha da Visão assumida - responder a todas as situações de
emergência médica com rapidez, profissionalismo e competência.
2.Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras entidades/instituições, no sentido de melhorar
a eficiência e a acessibilidade.
3.Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM).
O QUAR de 2011, integra os objetivos estratégicos, operacionais e respectivas metas de
concretização bem como os resultados apurados para 2011.
Da análise do QUAR 2011, podemos concluir que os resultados foram bastante satisfatórios, tendo o
INEM atingido uma taxa de realização de 179%.
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OP2: Ampliar o programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) nos meios INEM e em Espaços Públicos. (OE1)
IN D IC A D O R E S

2009
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40%
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7

N.º de no vo s meio s INEM co m capacidade de DA E.

n.d.

n.d.

10 0

10

115

35%

Dez

332

487%

Superou

8

N.º de no vo s o peracio nais abrangido s po r fo rmação
em DA E.

n.d.

n.d.
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35%
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9

N.º de no vo s equipamento s de DA E acreditado s em
espaço s P úblico s.

n.d.

n.d.

20

5

30

30%

Dez

170

475%

Superou

Eficiência

30%

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 )
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8

2

9

40%
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11

% de pedido s de info rmação internacio nais
respo ndido s dentro do prazo .

n.d.
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5

10 0
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10 0
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Superou

12

N.º de audito rias realizadas a entidades que efectuam
transpo rte não urgente de do entes.

n.d.

n.d.

8

2

9

40%

Dez

8

100%

Atingiu

2009

2 0 10

M ET A
2 0 11

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

M ês

R ESU LT A D O

TAXA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

OP4: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3)
IN D IC A D O R E S

60%

13

% de redução de custo s co m ho ras extrao rdinárias no s
grupo s pro fissio nais de Enfermeiro s e TA E.

n.d.

n.d.

15

5

25

25%

Dez

2 5,0 6

125%

Superou

14

Reduzir custo s glo bais em %, relativamente ao ano
anterio r.

n.d.

n.d.

4 ,5

1,5

10

35%

Dez

11

130%

Superou

15

A pro var o s manuais de pro cedimento s referido s no
RA FU de 2009 e na Inspecção da IGF. (M ês)

n.d.

n.d.

8

1

10

20%

Dez

8

100%

Atingiu

16

Obter a certificação legal de co ntas de 2010 sem
alusão às reservas, quer de âmbito , quer de desaco rdo ,
co nstantes na certificação legal de co ntas de 2009.

n.d.

n.d.

10 0

1,5

10

20%

Dez

10 0

100%

Atingiu

Qualidade

30%

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1)
IN D IC A D O R E S

2009

2 0 10

M ET A
2 0 11

70%

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

M ês

R ESU LT A D O

TAXA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

17

N.º de fases co ncluídas no pro cesso A creditação /
Certificação do Centro de Orientação de Do entes
Urgentes (nº to tal de fases=5)

n.d.

n.d.

2

0

3

40%

Dez

2

100%

Atingiu

18

% de implementação das medidas co rrectivas de não
co nfo rmidades, que surjam no âmbito da manutenção
da certificação da Fo rmação em Emergência M édica.

n.d.

n.d.

9 2 ,5

2 ,5

10 0

30%

Dez

9 8 ,2

119%

Superou

19

N.º de fases co ncluídas do pro cesso de Certificação
ISO 9001do Serviço de A lvarás e A udito rias (N.º to tal
de fases=5)

n.d.

n.d.

3

1

5

30%

Dez

5

125%

Superou

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações. OE1
IN D IC A D O R E S

20

% de respo stas às reclamaçõ es no prazo de 15 dias
úteis.

21

Implementar um sistema de tipificação das
reclamaçõ es enquanto mecanismo de audição e
participação de utentes. (M ês)

15%

2009

2 0 10

M ET A
2 0 11

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P ESO

M ês

R ESU LT A D O

TAXA
R E A LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ O

12 .4 %

n.d.

90%

5

10 0 %

70%

Dez

9 2 ,4 2 %

100%

Atingiu

n.d.

n.d.

10

1

8

30%

Dez

10

100%

Atingiu

OP7: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3)

22

% de trabalhado res do INEM que frequentaram acçõ es
de fo rmação (o bjectivo : atingir o s 100% até 2013)

n.d.

n.d.

15%

45

5

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

14

50

10 0 %

Dez

70 ,4 4

227%

Superou
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia
OP1: Implementar novos meios de emergência pré-hospitalar, adaptados às necessidades das diferentes regiões do País, e melhorar
o atendimento de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1)
OP2: Ampliar o programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) nos meios INEM e em Espaços Públicos. (OE1)

PLANEADO %

EXECUTADO

40%

103%

60%

80%

40%

178%

PLANEADO %

EXECUTADO

30%

37%

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 )

40%

54%

OP4: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3)

60%

70%

PLANEADO %

EXECUTADO

Eficiência

Qualidade

30%

38%

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1)

70%

79%

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações. OE1

15%

15%

OP7: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3)

15%

34%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

179%

Recursos Humanos
D E SIGN A ÇÃ O

3 Dirigentes - Direcção Superio r
29 Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa
28 M édico
55 Técnico Superio r - (inclui especialistas de info rmática)
159 Enfermeiro
3 Co o rdenado r Técnico - (inclui chefes de secção )
512 A ssistente Técnico - (inclui técnico s de info rmática)
3 Encarregado o peracio nal
14 A ssitente o peracio nal
1011 Técnico de A mbulância de Emergência
28 A uxiliar de Teleco municaçõ es de Emergência
1845 To tal

P O N T UA ÇÃ O

P LA N E A D O S

R E A LIZ A D O S

3

20

60

60

D E S V IO

0

17

16

464

272

-192
-336

7

16

448

112

36

16

880

576

-304

116

16

2.544

1.856

-688

4

9

27

36

9

252

8

4.096

2.016

-2.080

2

6

18

12

-6

9

5

70

45

-25

765

8

8.088

6.120

-1.968

24

8

224

192

-32

16.919

11.297

-5.622

P LA N E A D O S

E X E C UT A D O S

1235

224

Recursos Financeiros
D E S IG N A ÇÃ O
Orçamento de funcio namento

64.284.118 €
37.348.014 €
24.764.231 €
2.171.873 €
- €
20.797.882 €
85.082.000 €

Despesas c/P esso al
A quisiçõ es de B ens e Serviço s
Outras despesas co rrentes
P IDDA C
Outro s valo res
TOTA L (OF+P IDDA C+Outro s)

Indicadores _ Fonte de Verificação
I nd icad o r 1

Estatística INEM

Ind icad o r 2

Estatística INEM

Ind icad o r 3

Estatística INEM

Ind icad o r 4

Estatística INEM

I nd icad o r 5

Estatística INEM

Ind icad o r 6

Registo do CD

I nd icad o r 7

Estatística INEM

Ind icad o r 8

Sistema de Gestão da Formação

Ind icad o r 9

Estatística INEM

Ind icad o r 10

Registo do CD

Ind icad o r 11

Registo do CD

Ind icad o r 12

Estatística INEM

Ind icad o r 13

A plicação Navision e RHV

Ind icad o r 14

A plicação Navision

Ind icad o r 15

Registo do CD

Ind icad o r 16

Registo do CD

Ind icad o r 17

Relatório de Evolução

Ind icad o r 18

Relatório de M anutenção da Certificação

Ind icad o r 19

Relatório de Evolução

Ind icad o r 2 0

Relatório GCI

Ind icad o r 2 1

Registo do CD

Ind icad o r 2 2

Sistema de Gestão da Formação e RHV

15

48.375.704 €
26.147.331 €
21.875.976 €
352.397 €
- €
23.269.768 €
71.645.472 €

D E S V IO

-

-

15.908.414 €
11.200.683 €
2.888.255 €
1.819.476 €
- €
2.471.886 €
13.436.528 €
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Objetivo Operacional 1
Implementar novos meios de emergência pré-hospitalar, adaptados às necessidades das
diferentes regiões do País, e melhorar o atendimento de modo a responder em tempo útil às
situações de emergência médica (Eficácia)

Indicador 1 – N.º de Meios INEM com capacidade para prestar cuidados pré-hospitalares de nível de
Suporte Básico de Vida / 100 mil habitantes.
Este indicador não foi atingido, com 3,04 de meios SBV por 100 mil habitantes (Meta = 3,24 e
Tolerância = 0,03), o que se traduz numa taxa de realização de 95%, ou seja, um desvio negativo de
5%.

Indicador 2 – Percentagem do número de chamadas 112, que originam acionamento de meios, que
têm tempo total de tratamento no CODU inferior a 3 minutos.
Este indicador foi atingido, com uma 50,68% das chamadas 112, que originam acionamento de
meios, com tratamento inferior a 3 minutos (Meta = 50% e Tolerância = 10%), o que se traduz numa
taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.

Indicador 3 – Reduzir o número de chamadas 112 devolvidas (não atendidas) do CODU (em %).
Este indicador foi superado, com uma redução de 37,18% do número de chamadas 112 devolvidas
(Meta = 5% e Tolerância = 0%), o que se traduz numa taxa de realização de 215%, ou seja, um desvio
positivo de 115%.

Indicador 4 – % de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, desde o acionamento à chegada
ao local, em tempo inferior ou igual a 24 minutos.
Este indicador foi superado, com 93,96% das ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, desde
o acionamento à chegada ao local, em tempo inferior ou igual a 25 minutos (Meta = 75% e
Tolerância = 10%), o que se traduz numa taxa de realização de 195%, ou seja, um desvio positivo de
95%.

Indicador 5 – % de meios operacionais próprios do INEM; em que foi implementado o registo
clínico.
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INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2011 |

Este indicador foi superado, com 100% dos meios operacionais próprios do INEM com DAE (Meta =
85% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, um desvio
positivo de 25%.

Indicador 6 – Implementar um modelo de análise de resultados do transporte aéreo de doentes
(mês).
Este indicador não foi atingido, com o modelo de análise a ser implementado no mês 11 (Meta = 8 e
Tolerância = 1), o que se traduz numa taxa de realização de 82%, ou seja, um desvio negativo de
18%.

Objetivo Operacional 2
Ampliar o programa Nacional de desfibrilhação Automática (DAE) nos meios INEM e em Espaços
Públicos (Eficácia)

Indicador 7 – N.º de novos meios INEM com capacidade de DAE.
Este indicador foi superado, com 332 novos meios com capacidade de DAE (Meta = 100 e Tolerância
= 10), o que se traduz numa taxa de realização de 487%, ou seja, um desvio positivo de 387%.

Indicador 8 – N.º de novos operacionais abrangidos por formação em DAE.
Este indicador foi superado, com 1.619 novos operacionais abrangidos por formação em DAE (Meta
= 50 e Tolerância = 50), o que se traduz numa taxa de realização de 380%, ou seja, um desvio
positivo de 280%.

Indicador 9 – N.º de novos equipamentos de DAE acreditados em espaços Públicos.
Este indicador foi superado, com 170 novos equipamentos de DAE acreditados em espaços Públicos
(Meta = 20 e Tolerância = 5), o que se traduz numa taxa de realização de 475%, ou seja, um desvio
positivo de 375%.

Objetivo Operacional 3
Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos (Eficiência)

Indicador 10 – N.º de protocolos celebrados para partilha de recursos afectos a meios de
emergência.
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Este indicador foi superado, com 11 protocolos celebrados para partilha de recursos afectos a meios
de emergência (Meta = 8 e Tolerância = 2), o que se traduz numa taxa de realização de 175%, ou
seja, um desvio positivo de 75%.

Indicador 11 – % de pedidos de informação internacionais respondidos dentro do prazo.
Este indicador foi superado, com 100% dos pedidos de informação internacionais respondidos
dentro do prazo (Meta = 75% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 125%,
ou seja, um desvio positivo de 25%.

Indicador 12 – N.º de auditorias realizadas a entidades que efetuam transporte não urgente de
doentes.
Este indicador foi atingido, com 8 auditorias realizadas a entidades que efetuam transporte não
urgente de doentes (Meta = 8 e Tolerância = 8), o que se traduz numa taxa de realização de 100%,
ou seja, um desvio nulo.

Objetivo Operacional 4
Melhorar o desempenho económico e financeiro (Eficiência)

Indicador 13 – % de redução de custos com horas extraordinárias nos grupos profissionais de
Enfermeiros e TAE.
Este indicador foi superado, com uma redução de 25,06% nos custos com horas extraordinárias de
Enfermeiros e TAE (Meta = 15% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de
125%, ou seja, um desvio positivo de 25%.

Indicador 14 – Reduzir custos globais, em %, relativamente ao ano anterior.
Este indicador foi superado, com uma redução de 11% dos custos globais, relativamente ao ano
anterior (Meta = 4,5% e Tolerância = 1,5%), o que se traduz numa taxa de realização de 130%, ou
seja, um desvio positivo de 30%.

Indicador 15 – Aprovar os manuais de procedimentos referidos no RAFU de 2009 e na Inspeção da
IGF (mês).
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Este indicador foi atingido, com os manuais a serem aprovados no mês 8 (Meta = 8 e Tolerância = 1),
o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.

Indicador 16 – Obter a certificação legal de contas de 2010 sem alusão às reservas, quer de âmbito,
quer de desacordo, constantes na certificação legal de contas de 2009.
Este indicador foi atingido, não sendo apresentadas nem reservas na certificação legal de contas de
2010 (Meta = 100 e Tolerância = 0), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um
desvio nulo.

Objetivo Operacional 5
Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM
(Qualidade)

Indicador 17 – N.º de fases concluídas no processo Acreditação / Certificação do Centro de
Orientação de Doentes Urgentes (n.º total de fases = 5).
Este indicador foi atingido, com 2 fases concluídas no processo de Acreditação / Certificação do
CODU (Meta = 2 e Tolerância = 0), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um
desvio nulo.

Indicador 18 – % de implementação das medidas corretivas de não conformidade, que surjam no
âmbito da manutenção da certificação da Formação em Emergência Médica.
Este indicador foi superado, com 98,2% das medidas corretivas, de não conformidades, que
surgiram no âmbito da manutenção da certificação da Formação em Emergência Médica
implementadas (Meta = 92,5% e Tolerância = 2,5%), o que se traduz numa taxa de realização de
119%, ou seja, um desvio positivo de 19%.

Indicador 19 – N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 9001 do Serviço de Alvarás e
Auditorias (n.º total de fases = 5).
Este indicador foi superado, com 5 fases concluídas no processo de Certificação ISO 9001 do Serviço
de Alvarás e Auditorias (Meta = 3 e Tolerância = 1), o que se traduz numa taxa de realização de
125%, ou seja, um desvio positivo de 25%.
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Objetivo Operacional 6
Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações
(Qualidade)

Indicador 20 – % de respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis.
Este indicador foi atingido, com 92,42% das reclamações a serem respondidas no prazo de 15 dias
úteis (Meta = 90% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um
desvio nulo.

Indicador 21 – Implementar um sistema de tipificação das reclamações enquanto mecanismo de
audição e participação de utentes (mês).
Este indicador foi atingido, com o sistema de tipificação das reclamações a ser implementado no
mês 10 (Meta = 10 e Tolerância = 1), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um
desvio nulo.

Objetivo Operacional 7
Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM (Qualidade)

Indicador 22 – % de trabalhadores do INEM que frequentaram ações de formação (objetivo: atingir
os 100% até 2013).
Este indicador foi superado, com 70,44% dos trabalhadores do INEM a frequentarem ações de
formação em 2011 (Meta = 45% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de
227%, ou seja, um desvio positivo de 127%.
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2. O ano de 2011 em Relance - Factos e Números
2.1. Principais Eventos

Janeiro
Entraram em funcionamento 2 novos Postos Reserva.

+ 2 RES

Localização: BSB Porto – Porto e BV Vila Praia de Âncora – Viana do Castelo.
Início do Programa de DAE em Postos PEM: atribuição de 30 DAE a Corporações

30 DAE

de Bombeiros.
Participação no Exercício: Livex - AeroFaro'11 - Aeroporto Internacional de Faro.
Início de funções da nova Coordenadora de Serviço de Contabilidade, Dr.ª Paula Real Moreno.
Entrada em funcionamento:
•

Do microsite: www.inem.pt/ciav , dedicado a intoxicações.

•

Do blogue oficial do INEM.

•

Da página oficial do INEM no Facebook.

Nomeação do Coordenador do Serviço de Informática, Dr. José Ferreira.

Fevereiro
Entraram em funcionamento 2 novos Postos de Emergência Médica (PEM).

+2
Postos PEM

Localização: BV Freixo de Espada à Cinta – Bragança e BV S. João da Pesqueira Viseu.
Entrou em funcionamento 1 novo Posto Reserva.

+ 1 RES

Localização: BV Montelavar - Lisboa.

Março
Alteração da base do Helicóptero da Delegação Regional de Coimbra de St.ª Comba Dão para Aguiar
da Beira.
Apoio ao Evento: Rally de Portugal 2011.
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Nomeação do Diretor do Gabinete de Qualidade e Auditoria, Enf. Pedro Lavinha.

Abril
Entrou em funcionamento o transporte Inter-hospitalar Pediátrico na região
+ 1 TIP

Norte.
Localização: Hospital de S. João - Porto.

+1
Posto PEM

Entrou em funcionamento 1 novo Posto de Emergência Médica (PEM).
Localização: BV Tábua – Coimbra.
Alargamento do Programa de DAE em Postos PEM: atribuição de 101 DAE a

101 DAE

Corporações de Bombeiros.
Assinado o Protocolo de Cooperação entre o INEM e a Coordenação Nacional das Unidades de
Colheita de Órgãos, Tecidos e Células para Transplantação.
Participação no Exercício: Livex - Infante Seguro'11 - Via do Infante A22.
Início do funcionamento do INEMTV.

Maio
O INEM e a ARS do Algarve assinaram um acordo com vista à integração das equipas das VMER e
ambulâncias SIV, do INEM, em unidades de saúde no Algarve
Apoio aos Eventos:
•

16ª Corrida Terry Fox.

•

Corrida de Cardiologia.

•

Festa do Liceu Francês.

•

Grande Prémio Internacional Motonáutica 2011.

•

Operação Fátima 2011.

•

Semana do Enterro.

Divulgação do vídeo institucional do INEM.
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Junho
Entraram em funcionamento 3 novos Motociclos de Emergência.

+ 3 Motos

Localização: Braga, Coimbra e Faro.
Entrou em funcionamento 1 novo Posto de Emergência Médica (PEM).

+1
Posto PEM

Localização: CVP Faro – Faro.

Entrou em funcionamento 1 novo Posto Reserva.
+ 1 RES

Localização: BV Minde - Santarém.
Apoio aos Eventos:
•

Museu da Presidência da República - Dia Mundial da Criança.

•

Procissão do Corpo de Deus 2011.

O INEM colaborou com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra na realização de um
mass training em Suporte Básico de Vida (SBV), que abrangeu 500 estudantes.
Entrada em funcionamento do microsite: www.inem.pt/inemkids, dedicado a crianças.

Julho
Entrou em funcionamento uma nova ambulância de Suporte Imediato de Vida

+ 1 SIV

(SIV).
Localização: Ponte de Sor – Portalegre.
Entrou em funcionamento 1 novo Posto Reserva.
+ 1 RES

Localização: BV Ferreira do Zêzere - Santarém.
Admissão de 74 Técnicos de Ambulância de Emergência – TAE.
Apoio aos Eventos:
•

Concentração Internacional de Motas 2011.

•

ITP Algoz.

Participação na Situação de Exceção: Incidente Táctico Policial.
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Agosto
Implementação de um único CODU de âmbito nacional.
Participação na Situação de Exceção: Incêndio no Centro Hospitalar Barlavento Algarvio.
Apoio ao Evento: Festas de Campo Maior.

Setembro
Entrou em funcionamento 1 novo Posto Reserva.

+ 1 RES

Localização: BV Cinfães - Viseu.
Apoio ao Evento: III Torneio Internacional de Águas Abertos do Mondego.
No dia do 32º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde o INEM recebeu, na sua sede em Lisboa, o
Ministro da Saúde.

Outubro
+ 1 RES

Entrou em funcionamento 1 novo Posto Reserva.
Localização: BV Nazaré - Leiria.
Alargamento do Programa de DAE em Postos PEM: atribuição de 200 DAE a

200 DAE

Corporações de Bombeiros.
Participação no Exercício: CRIL - Túnel de Benfica
Apoio aos Eventos:
•

Desabamento da Gare do Aeroporto Internacional de Faro.

•

Semana de Integração 2011 - Universidade de Aveiro.

A Fundação Calouste Gulbenkiam e o INEM organizam em conjunto um Seminário sobre
Desfibrilhação Automática Externa.
O projeto de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) do INEM foi galardoado com o 1.º Prémio
Nacional de Boas Práticas em Saúde, atribuído pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Hospitalar e pela Direcção-Geral da Saúde.
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Apresentação da candidatura ao Prémio Kaizen Lean 2011, com o projeto “CODU Nacional” Este
prémio tem como objetivo destacar e premiar as organizações que são exemplos de boas práticas
no âmbito da categoria da Excelência no Sistema de Melhoria Contínua como fonte geradora de
inovação e competitividade no sector da saúde.
Participação na iniciativa anual da revista Exame das “100 Melhores Empresas Para Trabalhar em
Portugal”.
Nomeação da Diretora do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, Dr.ª Teresa Schiappa.

Novembro
O INEM foi premiado, obtendo o 3º lugar, na categoria “Qualidade em Saúde - Acreditação” do
Fórum Hospital do Futuro.
Um estudo da Universidade de Coimbra, conclui que os portugueses demonstram um elevado nível
de confiança nas instituições de emergência e socorro e proteção civil, com os bombeiros, INEM e
Cruz Vermelha a liderarem a lista.

Dezembro
1ª Iniciativa “Cidadão Exemplar”: INEM homenageia jovem de 12 anos que contribuiu para salvar a
vida á sua Mãe.

25

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2011 |

2.2. Atividade Média Diária

Var. 11/10
(%)

Atendimentos nos CODU

3.735

2

Acionamentos de Meios de Emergência3

Acionamentos de Ambulâncias

2.091 + 3%

1.918

Acionamentos de VMER

162

Acionamentos de Mota de Emergência

Acionamentos de HELI

Intervenções CAPIC

+ 2%

+ 11%

7,5+ 88%

3,4

+ 17%

78

+ 1%

9,2

+ 21%

Consultas Médicas no CIAV

2

- 3%

Só as Chamadas de Emergência. Anteriormente eram contabilizadas como chamadas de emergência as recebidas via 112 e via números
verdes. Atualmente as recebidas dos números verdes passaram a possibilitar uma catalogação “mais fina”: separando as de emergência
das passagens de dados.
3
Foram aqui considerados os seguintes meios: as ambulâncias (SIV, SBV, PEM, RES e NINEM), os helicópteros, as VMER e as motas.
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3.Atividade Desenvolvida nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes
Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes são centrais de emergência médica
responsáveis por receber as chamadas provenientes do 112, referentes a situações
de urgência ou emergência na área da saúde. O seu funcionamento é assegurado ao
longo das 24 horas do dia, em todo o território do continente, por uma equipa de
profissionais qualificados (médicos e operadores) com formação específica para
efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento, seleção, acionamento e
acompanhamento dos meios de emergência adequados

3.1. Atendimento - Chamadas de Emergência
O número europeu de emergência 112 é comum a várias situações, como por
exemplo, assalto, roubo, incêndio, acidente de viação, etc., e é atendido em
primeira linha por uma central de emergência da Polícia de Segurança Pública (PSP)
que aciona os sistemas médicos, policial e de incêndio, consoante a situação
verificada. O 112 apenas canaliza para o INEM, as chamadas que à saúde digam
respeito.

No ano de 2011, os CODU sofreram uma grande alteração ao nível do atendimento das chamadas.
As chamadas de emergência passaram a ser atendidas a nível nacional. Com efeito, em Agosto de
2011, foi criado o CODU Nacional colocando fim às diferenças regionais no atendimento das
chamadas de emergência – 112. Esta alteração veio melhorar a eficiência da gestão dos recursos
disponíveis nos vários CODU, diluindo os seus picos regionais e colmatando eventuais défices
momentâneos de disponibilidade local para atender e/ou regular uma chamada de emergência. Esta
alteração teve um grande impacto na redução, muito significativa, dos tempos para atendimento
das chamadas bem como do número das chamadas desligadas na origem.
O INEM recebeu durante o ano de 2011, 1.363.129 chamadas de Emergência, o que representa uma
média diária de 3.734 chamadas. Com a alteração para CODU nacional, o INEM melhorou o tempo
para atendimento (tempo de decorre entre tempo entre o primeiro toque da chamada e o seu
atendimento nos CODU do INEM), passando a ser de 7 segundos (até Agosto de 2011 este tempo
era em média de 13 segundos) e reduziu o número de chamadas desligadas na origem
Antes do CODU Nacional, as chamadas de emergência desligadas na origem eram, em média cerca
de 3,5% do total de chamadas de emergência recebidas. Com a alteração para CODUI Nacional este
indicador melhorou consideravelmente estando atualmente nos 2%.
O INEM dispõe de um serviço de “call back” que permite aos operadores voltarem a ligar para as
pessoas que contactaram o CODU e cuja chamada por algum motivo não tenha sido atendida.
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600.000
495.812

500.000

450.667

400.000

1.363.129

317.602

-2,8%

300.000
4

Total de atendimentos

200.000
99.048

100.000
0
Porto

Lisboa

Coimbra

Faro

2011

2007

2008

2009

2010

41
41

1.363.129

1.402.376

1.432.554

1.412.997

1.507.535

Gráfico – Número de chamadas atendidas de Emergência nos CODU

40
39

38

2011

2007

Gráfico – Evolução do nº de chamadas de Emergência

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução média de chamadas/dia por
100.000 habitantes

3.1.1.
3.1.1.1.

Triagem de Chamadas
Chamadas Acionamento de com Meios5
A triagem é efectuada por operadores de CODU com qualificação médica que
garantem rapidez no tratamento da informação e na decisão de priorizar os doentes
com base nas informações por estes prestadas.
Após a triagem clínica da chamada, para qualquer ocorrência, a decisão dos meios
de socorro a enviar é tomada pelos Médicos dos CODU. São enviados meios quando
exista uma situação de risco de vida ou esteja em causa uma função vital da vítima.

Durante o ano de 2011, 56% das ocorrências (a nível nacional) foram tríadas pelos CODU com envio
de meios de emergência para o local da ocorrência. Tendo-se verificado um aumento de 3% em
relação ao ano 2010.

4

A diminuição do nº de chamadas atendidas, em relação a 2010, fica a dever-se ao facto de a contabilização das chamadas de emergência
se ter tornado “mais fina” e passar a possibilitar uma melhor separação das chamadas com origem nos números verdes.
5
Foram aqui considerados todos os meios disponíveis.
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Face à percentagem de situações, 44%, cujo resultado não resultou no envio de meios de
emergência médica e, com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento, no
final de 2011, foi dado início a um novo procedimento relacionado com as chamadas não
emergentes. Assim, começaram a ser transferidas para o serviço da Saúde 24 um conjunto de
chamadas catalogadas como não emergentes, ou seja, chamadas cujo resultado de triagem não
resulte no envio de meios de emergência.

56%

+3%

Chamadas com acionamentos

56%

500.000

60%

400.000
40%

300.000
200.000

20%

100.000
0

0%

Nº chamadas de Emergência

Nº accionamentos

% de chamadas com accionamento de meios

Gráfico - % de chamadas com acionamento de meios por CODU

3.1.1.2.

Acionamento de Meios

763.365
Nº acionamentos
796.990

782.676
763.365
739.637

700.106

2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de meios de emergência
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Nº de acionamentos

2008

2009

2010

2011

Var. 11/10 (%)

Ambulâncias SIV

19.716

27.691

26.649

28.506

+7%

Ambulâncias SBV

133.418

127.489

120.545

126.137

+5%

Ambulâncias de Postos PEM

364.100

375.509

393.646

395.191

+0%

Ambulâncias de Postos Reserva

172.826

157.016

110.891

115.698

+4%

Ambulâncias NINEM

35.840

34.176

31.966

34.615

+8%

VMER

67.652

57.889

53.304

59.226

+ 11 %

776

666

1.054

1.247

+ 18 %

2.662

2.240

1.582

2.745

+ 74 %

739.637

763.365

Helicópteros

6

Mota de Emergência

Total

7

796.990

3.1.1.3.

782.676

+3%

Tipo de Meios Mobilizados

 Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos
Em 92% dos casos em que o CODU enviou meios de emergência, o meio acionado foi a ambulância.

Tipo de meio

Acionamentos (nº)

Peso relativo (%)

700.147

91,72 %

VMER

59.226

7,76 %

Mota

2.745

0,36 %

Helicóptero

1.247

0,16 %

Ambulância

Total

763.365

Gráfico – Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos
de meios de emergência

 Peso de cada tipo de ambulância no total de acionamentos de ambulâncias
Tipo de ambulância
Ambulância INEM (total)

Peso relativo (%)
78,5%

INEM PEM

56,4%

INEM SAE

22,1%

Ambulância Reserva

16,5%

Ambulância NINEM

5,0%

6

Inclui os accionamentos dos Helicópteros do INEM e, até 2010, do Helicóptero da ANPC.
Não estão aqui considerados os accionamentos de outros meios que são activados em situações especiais, como é o caso da Ambulância
de Recém-Nascidos, da ambulância EISE, da UMIPE, da VIC, da Unidade Táctica e da VSAM.

7
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Amb. INEM
Amb. Reserva
Amb. NINEM

2007
463.000
146.237
30.496

2008
517.234
172.826
35.840

2009
530.689
157.016
34.176

2010
540.840
110.891
31.966

2011
549.834
115.698
34.615

Gráfico – Evolução dos acionamentos de ambulâncias por tipo de ambulância

3.2. Outra Atividade CODU
O INEM, no desenvolvimento da sua atividade presta também orientação e apoio
noutros campos da emergência tendo, para tal, em funcionamento outros
subsistemas para atender a necessidades específicas.

3.2.1.

CIAV
O Centro de Informação Antivenenos do INEM é um centro médico nacional de
informação toxicológica que presta informações referentes ao diagnóstico, quadro
clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da exposição a tóxicos - humanos e
animais - e de intoxicações agudas ou crónicas. Fornece ainda esclarecimentos
sobre

efeitos

secundários

dos

medicamentos,

substâncias

cancerígenas,

mutagénicas e teratogénicas. O CIAV presta um serviço nacional, cobrindo a
totalidade do país. Tem disponíveis médicos especializados, 24 horas por dia, que
atendem consultas de médicos, outros profissionais de saúde e do público em geral.

3.2.1.1.

Consultas CIAV

Em 2011 o CIAV realizou, em média, 2.373 consultas médicas por mês.
31.022
30.070

30.414
28.280

28.471

78

+1%

Média diária de consultas médicas
2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de consultas médicas no CIAV
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Do total das chamadas recebidas, 92% são clássicas, envolvendo a exposição a tóxicos ou a
intoxicações já estabelecidas e 8% dizem respeito a outras situações (estudos, informações e
outros).
Em cerca de 49% dos casos não houve necessidade de recorrer a uma Unidade de Saúde evitandose o uso indevido de recursos de saúde.
Em relação à distribuição Horária, a assinalar o elevado número de chamadas ao final do dia
coincidente com o regresso das pessoas a casa.
De referir que a maioria das chamadas são efetuadas por Profissionais de Saúde em hospitais,
centros de saúde, clínicas, Saúde 24, CODU e Meios do INEM. Salientando-se que, com a entrada
em funcionamento do novo procedimento relativo à Saúde 24, em Dezembro de 2011, verificou-se
um número crescente de contatos via esta Operadora.
A esmagadora maioria das situações ocorrem em casa ou nas imediações, tratando-se de
intoxicações que na maioria, ocorre por via digestiva. Mais de 69% dos casos verificam-se na faixa
etária entre os 1 e os 4 anos de idade e em, mais de 83% das intoxicações são acidentais.
Entre os adultos verifica-se uma prevalência do sexo feminino em todos os escalões etários. Sendo
cerca de 43% das situações intencionais. Quer nas crianças quer nos adultos, o principal agente
envolvido nas intoxicações são os medicamentos.

3.2.2.

CODU Mar
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar do INEM é um serviço
telefónico que permite o aconselhamento médico e o eventual acionamento de
meios de evacuação do doente, sua organização e acolhimento em terra e posterior
encaminhamento para o serviço hospitalar adequado, de situações de emergência
que se verifiquem em inscritos marítimos.
Uma equipa de médicos assegura, 24 horas por dia, informações sobre os cuidados
a prestar, formas de proceder e terapêutica a administrar à vítima. Se necessário,
pode acionar a evacuação do doente e organizar o acolhimento em terra e posterior
encaminhamento para o serviço hospitalar adequado.

3.2.2.1.
100

Ativações do CODU Mar

101

100

96

89

96

-4%

Chamadas recebidas no CODU-Mar

2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução das chamadas recebidas no CODU Mar
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O CODU-Mar do INEM foi chamado a intervir em 96 ocorrências, menos 4% em relação ao ano
anterior.
Em 2011, a maioria das ocorrências ocorreu em embarcações de carga e pesca, à semelhança do
que sucedeu nos anos anteriores.
40

Carga

37
33

Pesca

33
12

Passageiros

15

2011

5

Recreio

11

2010
5

Guerra

Científica

Navio Hospital

3
1
0
0
1

Gráfico 10 – Ocorrências por tipo de embarcação

Gráfico – Ocorrências por origem da chamada

Tal como no ano anterior, a grande maioria das situações diz respeito a doentes do sexo masculino.
4%
Feminino

Masculino
96%

Gráfico 12 – Ocorrências por género de doente

A doença foi a patologia na origem da maior parte do contacto com o CODU-Mar.

21
35

Doença
Trauma

3

AVC
PCR
10

Outra
27

Gráfico – Ocorrências por tipo de ocorrência

Gráfico – Ocorrências por decisão do caso clínico

A evacuação, por Heli e barco, foi a decisão clínica tomada em 86% das ocorrências.
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3.2.3.

Proteção de Saúde a Altas Individualidades
O INEM garante, nesta área, a prestação de assistência médica a vítimas de
acidente ou doença súbita durante os encontros, disponibilizando equipas VIP
(Proteção à Saúde de Altas Entidades) destinadas a ações de proteção e
acompanhamento das comitivas.
Cada uma é constituída por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de
ambulância de emergência, uma ambulância de Suporte Básico de Vida e uma
Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
A par das equipas VIP, o INEM também pode disponibiliza um Posto Médico.

Durante o ano de 2011, O INEM foi solicitado a operacionalizar
Dispositivos de Emergência Médica, no âmbito dos Eventos relacionados
com a Proteção à Saúde de Altas Individualidades, destacando-se:
•

21
N.º de dias de
prevenção e
acompanhamento a
VIP

Cerimónia de cumprimentos de ano Novo a Sua Exa. o Presidente da República pelo Corpo
Diplomático acreditado em Lisboa, Janeiro.

•

Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República da Alemanha, Fevereiro.

•

Sessão Solene da Tomada de Posse do Presidente da República, Março.

•

Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República Federativa do Brasil, Março.

•

Visita Oficial de Suas Altezas Reais o Príncipe de gales e Duquesa da Cornualha , Março.

•

Reunião Anual do Banco Africano de Desenvolvimento, Junho.

•

Presidente da República - Festas de Campo Maior, Agosto.

•

9ª Conferência de Ministros da saúde do Conselho da Europa, Setembro.

•

Visita Oficial do Secretário- Geral da NATO, Setembro.

3.2.4.

CAPIC
O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 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 stress.
O CAPIC é formado 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 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.
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3.362

+21%

Intervenções Exteriores do CAPIC

Chamadas Atendidas no CODU

2010

2011

Var. 11/10 (%)

2.605

3.153

+ 21%

Saídas da UMIPE

179

209

+ 17%

Delegação Regional do Porto

74

58

- 22%

Delegação Regional de Coimbra

29

34

+ 17%

Delegação Regional de Lisboa

47

79

+ 68%

29

38

+ 31%

2.784

3.362

+ 21%

Delegação Regional de Faro
Nº Total de Intervenções Exteriores

3.2.5.

Vias Verdes Pré-Hospitalares
As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade
dos doentes na fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados de
diagnóstico e tratamento mais eficaz. É neste sentido que as Vias Verdes são
essenciais não só para melhorar as acessibilidades como para permitir os
tratamentos mais eficazes, dado que o factor tempo, entre o início de sintomas e o
diagnóstico/tratamento é fundamental para a redução de mortalidade.
As Vias Verdes atuam numa abordagem de encaminhamento e tratamento mais
adequado, planeado e expedito, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de
situações clínicas mais frequentes e/ou graves que importam ser especialmente
valorizadas pela sua importância para a saúde das populações e pela relação direta
(inversa) existente entre tempo decorrido desde o início dos sintomas / problemas
e prognóstico.

3.2.5.1.

Via Verde do AVC
O Programa Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM, tem por objetivo
orientar os doentes, com sinais de AVC para o hospital adequado onde o
diagnóstico será confirmado e o tratamento efectuado.

Durante o ano de 2011, o INEM deu continuidade à sua participação crescente na orientação
adequada destes doentes tendo registado, uma média, 250 ocorrências da Via Verde do AVC por
mês.
2.723

2.871

2.996

1.809

8,2

+4%

703

Média diária de registos Via Verde do AVC
2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de registos Via Verde do AVC
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3.2.5.2.

Via Verde Coronária
A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de uma situação de
enfarte agudo do miocárdio e o seu transporte célere até ao local mais próximo
disponível com capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão
arterial.
O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico clínico e eletrocardiográfico destas
situações em todos os seus meios VMER e SIV, com possibilidade de envio
informático desses dados para as Unidades de Saúde definidas como centros
Coronários.

Em 2011, o INEM promoveu a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os centros
Coronários, no sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de doentes
com enfarte agudo submetidos a desobstrução mecânica primária.
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4.Acionamentos CODU
4.1. Os Meios de Emergência Médica
O transporte de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM bem
como às entidades com as quais celebre acordos com essa finalidade,
nomeadamente, os Corpos de Bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa.
Os CODU têm, assim, à sua disposição um conjunto de meios de emergência médica
de atuação no terreno - Ambulâncias, Viaturas Médicas de Emergência e
Reanimação, Motos e os Helicópteros de Emergência, que se destinam ao
transporte e estabilização de acidentados ou vítimas de doença súbita.
São os CODU que fazem a gestão e coordenação destes meios utilizando os meios
de telecomunicações ao seu dispor com critérios bem definidos, como seja, a
seleção com base na situação clínica das vítimas, sempre numa perspectiva de
prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo.
Os CODU acionam os diferentes meios de socorro, prestam apoio durante a
prestação de socorro no local das ocorrências e, de acordo com as informações
clínicas recebidas das equipas no terreno, selecionar e preparar a recepção
hospitalar dos diferentes doentes

Em 2011 o INEM iniciou o processo de integração dos Meios de Emergência Médica pré-hospitalares
na rede de serviços de urgência, o que permitiu a sua gestão conjunta por parte do INEM e de
Serviços de Urgência. A partilha de recursos entre o INEM e os Serviços de Urgência, potencia
sinergias com os recursos humanos e materiais existentes nestes dois serviços. Com efeito, este
processo evidência ganhos de eficiência dos meios, melhora da manutenção das competências
técnicas dos profissionais e assegura uma perfeita ligação entre o pré e o intra-hospitalar,
garantindo não só a capacidade de resposta das equipas de emergência na vertente do préhospitalar nas localidades onde estão inseridas, mas também uma intervenção ativa e significativa
nos Serviços de Urgência.
Ainda em 2011, procedeu à abertura de novos Meios:
•

Criação do Serviço de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte do país

•

Celebração de mais 5 Protocolos para criação de PEM (Postos de Emergência Médica).

•

Entrada em funcionamento de mais 1 SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) no
Serviço de Urgência Básica de Ponte Sor.

•

Entrada em funcionamento de mais 3 Motociclos de Emergência Médica. (Braga, Coimbra e
Faro).
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4.1.1.

Veículos de Emergência Ativos – Ano 2011

Ambulâncias INEM-SAE sedeadas nas Delegações Regionais
Ambulâncias INEM de SBV

91
61

Ambulâncias INEM de SIV

30

Ambulâncias INEM sedeadas em entidades do SIEM

8

241

Ambulâncias Pediátricas

4

VMER

42

Motos de emergência INEM

5

Helicópteros INEM

5
Total

388

Ambulâncias INEM:

336

As ambulâncias INEM são ambulâncias de socorro (tipo B), destinadas à
estabilização e transporte de doentes que necessitem de assistência durante o
transporte, cuja tripulação e equipamento permitem a aplicação de medidas de
Suporte Básico de Vida.

No final de 2011, os CODU dispunham de 336 ambulâncias próprias do INEM, funcionando junto do
próprio Instituto (95 ambulâncias com tripulações profissionalizadas) e das associações de
bombeiros e/ou núcleos da CVP.

42

VMER:

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação é um veículo de intervenção préhospitalar, concebido para o transporte rápido de uma equipa médica diretamente
ao local onde se encontra o doente. Com uma equipa constituída por um médico e
um enfermeiro ou técnico de ambulância de emergência, dispõe de equipamento
de Suporte Avançado de Vida.
Atuando na dependência direta dos CODU, as VMER têm base hospitalar, tendo
como objetivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante
o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência.

No final de 2011, os CODU dispunham de 42 VMER, todas sedeadas em Hospitais9.

8

Incluem-se aqui apenas as ambulâncias propriedade do INEM cedidas a entidades (a Postos de Emergência Médica e a Postos Reserva)
que integram o SIEM, mediante acordo de colaboração celebrado com o INEM.
Mediante protocolos celebrados com essas unidades de saúde, o INEM cede a viatura e o respectivo equipamento, competindo ao
hospital assegurar em regime de disponibilidade permanente a tripulação.
9
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Motas de Emergência INEM

5

A mota INEM é um meio mais ágil, vocacionado para o trânsito citadino, que
permite chegar rapidamente ao local onde se encontra o doente. A carga da mota
inclui, entre outro equipamento, DAE, oxigénio, adjuvantes da via aérea e
ventilação, equipamento para avaliação de sinais vitais e glicemia capilar, para
possibilitar ao tripulante adoptar as medidas iniciais necessárias à estabilização da
vítima, até que estejam reunidas as condições para o seu transporte.

No final de 2011, os CODU dispunham de 5 motas, sedeadas nos CODU Porto e Lisboa.

5

Helicópteros INEM

Os Helicópteros de emergência médica do INEM são utilizados no transporte de
doentes graves entre unidades de saúde ou entre o local da ocorrência e a unidade
de saúde. Estão equipados com material de Suporte Avançado de Vida, sendo a
tripulação composta por um médico, um enfermeiro e dois pilotos.

Em 2011, para o serviço de helitransporte de emergência médica, os CODU utilizaram 5 aeronaves
próprias do INEM (em regime de aluguer): 1 no Porto, 1 em Macedo de Cavaleiros, 1 em Aguiar da
beira, 1 em Lisboa e 1 em Loulé.

10

Ambulâncias NINEM :

92

As ambulâncias Não INEM (NINEM) são ambulâncias de socorro pertencentes a
corpos de bombeiros, núcleos ou delegações da CVP, que não têm qualquer
protocolo de colaboração com o INEM.

O INEM recorre a ambulâncias de outras entidades, que não integram o SIEM, por se situarem em
áreas mais próximas das ocorrências ou por indisponibilidade de um posto PEM ou Reserva.

4.1.2.

Viaturas Novas

Em 2011 o INEM adquiriu 6 novos motociclos de emergência. O que possibilitou a implementação de mais 3
motociclos de emergência médica, reforçando assim a sua capacidade de intervenção e a rapidez da mesma,
nomeadamente de SBV-DAE, em zonas urbanas onde tal se considera necessário.

10

São ambulâncias de entidades a que se convencionou chamar «NINEM», que não são Postos PEM nem Postos Reserva.
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4.1.3.

Veículos para Situações Especiais e de Exceção – Ano 2011

Meios INEM pata situações especiais e de exceção

48

Ambulâncias de Recém-Nascidos

7

SAV Pediátrica

2

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica

3

Moto 4 x 4

4

Ambulâncias VIP

1

Ambulâncias 4 x 4

3

VMER VIP

1

VMER 4 x 4

6

Viaturas de Intervenção em Catástrofe

4

Viatura de suporte de logística

5

Viaturas NRBQ

3

Viaturas de Reboque

5

Tratores

2

Empilhadores

2
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4.1.4.

Distribuição Geográfica dos Veículos de Emergência

4.1.4.1.

Capacidade Instalada Utilizada em 2011 por Distrito

Distribuição territorial dos meios (Ambulâncias, VMER, Heli e Motas) acionados pelos CODU em
2011:
Distrito
Lisboa
Porto
Braga
Viseu
Coimbra
Setúbal
Aveiro
Faro
Vila Real
Santarém
Leiria
Guarda
Viana do Castelo
Bragança
Beja
Portalegre
Castelo Branco
Évora
Total Nacional

2007

2008

2009

2010

2011

89
78
40
42
39
36
34
26
32
32
30
26
15
17
19
17
15
16

91
79
44
42
39
36
35
30
34
31
32
30
19
19
19
17
15
16

90
77
45
42
40
37
35
35
33
33
32
29
19
19
19
17
17
16

91
78
45
45
40
37
34
33
33
33
32
29
21
20
19
17
16
16

91
79
46
43
40
36
35
34
33
33
32
31
21
21
19
18
16
16

603

628

635

639

644

91
79

46

44

40

36

35

34

33

33

32

30
21

21

19

18

16

16

Gráfico – Distribuição por distrito de viaturas utilizadas pelo INEM

Segue-se a apresentação detalhada dos veículos que asseguraram a prestação de cuidados de
emergência pré-hospitalar em cada um dos 18 distritos
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33
Ambulâncias

2
VMER

População (nº habitantes)

Área (km2)

697.219

2.801

Gráfico – Meios no distrito de Aveiro

18
Ambulâncias

1
VMER
População (nº habitantes)

Área (km2)

159.405

10.263

Gráfico – Meios no distrito de Beja

41
Ambulâncias
4
VMER
1
Moto

Gráfico – Meios no distrito de Braga

42

População (nº habitantes)

Área (km2)

811.545

2.706
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19
Ambulâncias
1
VMER
1
Heli

Gráfico – Meios no distrito de Bragança

População (nº habitantes)

Área (km2)

146.900

6.599

14
Ambulâncias

2
VMER

População (nº habitantes)

Área (km2)

204.437

6.627

Gráfico – Meios no distrito de Castelo Branco

36
Ambulâncias
3
VMER
1
Moto

Gráfico – Meios no distrito de Coimbra

43

População (nº habitantes)

Área (km2)

438.915

3.974
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15
Ambulâncias

1
VMER

População (nº habitantes)

Área (km2)

171.649

7.393

Gráfico – Meios no distrito de Évora

29
Ambulâncias
3
VMER
1
Moto
1
Heli
Gráfico – Meios no distrito de Faro

População (nº habitantes)

Área (km2)

420.166

4.996

29
Ambulâncias
1
VMER
1
HELI

Gráfico – Meios no distrito da Guarda

44

População (nº habitantes)

Área (km2)

174.740

5.535
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30
Ambulâncias

2
VMER
População (nº habitantes)

Área (km2)

450.067

3.506

Gráfico – Meios no distrito de Leiria

82
Ambulâncias
7
VMER
1
Mota
1
Heli
Gráfico – Meios no distrito de Lisboa

População (nº habitantes)

Área (km2)

2.072.261

2.802

17
Ambulâncias
1
VMER

Gráfico – Meios no distrito de Portalegre

45

População (nº habitantes)

Área (km2)

124.157

6.084
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72
Ambulâncias
5
VMER
1
Mota
1
Heli
Gráfico – Meios no distrito do Porto

População (nº habitantes)

Área (km2)

1.736.322

2.331

31
Ambulâncias

2
VMER
Gráfico – Meios no distrito de Santarém

População (nº habitantes)

Área (km2)

442.928

6.718

33
Ambulâncias

3
VMER

Gráfico – Meios no distrito de Setúbal

46

População (nº habitantes)

Área (km2)

761.045

5.100
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20
Ambulâncias

1
VMER

População (nº habitantes)

Área (km2)

243.714

2.218

Gráfico – Meios no distrito de Viana do Castelo

31
Ambulâncias

2
VMER
População (nº habitantes)

Área (km2)

219.490

4.308

Gráfico – Meios no distrito de Vila Real

42
Ambulâncias
1
VMER

Gráfico – Meios no distrito de Viseu

47

População (nº habitantes)

Área (km2)

381.511

5.010
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4.1.5.

Meios de Emergência Existentes por 100 Mil Habitantes

3,3
Rácio de ambulâncias INEM11 por 100.000 habitantes

6,1
Rácio de ambulâncias por 100.000 habitantes

6,6
Rácio de viaturas de emergência por 100.000 habitantes12

4.2. Acionamentos de Meios de Emergência
4.2.1.

Viatura Médica de Emergência e Reanimação – VMER
67.652
57.889

56.178

2007

2008

2009

53.304

2010

59.226

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de VMER

4.2.2.

Helicópteros de Emergência Médica
1.247
1.054
898
776

2007

2008

666

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Helicópteros

11

As ambulâncias consideradas são apenas as da frota própria do INEM.
Este indicador expressa o nº de viaturas activas de que o INEM pôde dispor para assegurar a prestação de serviços de emergência préhospitalar à população residente no território nacional continental.
12
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4.2.3.

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV
27.691

26.649

28.506

2009

2010

2011

19.716

1.571
2007

2008

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SIV

4.2.4.

Ambulâncias de Suporte Básico de Vida – SBV
133.418

127.489

120.545

126.137

2008

2009

2010

2011

107.492

2007

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SBV

4.2.5.

Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico13

1.010

1.108

1.114

2007

2008

2009

1.407

1.500

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias TIP

4.2.6.

Motociclos de Emergência Médica
3.297
2.745

2.662
2.240
1.582

2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Motos

13

Inclui ambulâncias RN e SAV Pediátrica
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4.2.7.

Postos de Emergência Médica
393.646

395.191

2010

2011

375.509
365.100
353.937

2007

2008

2009

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos PEM

4.2.8.

Postos Reserva
172.881
146.237

2007

2008

157.016

2009

110.891

115.698

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos Reserva

4.2.9.

NINEM
35.785
34.615

34.176
31.966
30.496

2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de NINEM
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5.Projetos Transversais
5.1 Emergência Médica
A Emergência Médica é a área de Missão do INEM e que abrange tudo o que se
passa desde o local onde ocorre uma situação de emergência até ao momento em
que se conclui, no estabelecimento de saúde adequado, o tratamento definitivo que
aquela situação exige.

Durante o ano de 2011 foram desenvolvidos projetos de melhoria com ganhos de dinamismo
evidentes que garantiram a qualidade da atividade em emergência médica

5.2 Alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa (DAE)
Na sequência da publicação do Decreto-Lei 188/2009, de 12/08 que veio regular a atividade de
Desfibrilhação Automática Externa (DAE) por não médicos, em ambiente extra-hospitalar, mas
também em Espaços Públicos, O INEM implementou o Programa Nacional de Desfibrilhação
Automática Externa (PNDAE) com o objetivo do desenvolvimento de uma rede de desfibrilhação
automática externa com o seguinte conteúdo:
•

Forma de integração das atividades de DAE na cadeia de sobrevivência;

•

Definição dos conteúdos do curso de formação específico de que depende a certificação dos
operacionais de DAE;

•

Definição das prioridades e critérios técnicos da respectiva implementação;

•

Definição do funcionamento dos mecanismos de monitorização e de auditoria, no âmbito da
DAE desenvolvida pelas entidades licenciadas.

Em relação aos Programas de acesso público à Desfibrilhação, várias Instituições privadas e/ou
públicas, legitimamente preocupadas em melhorar a resposta a dar a eventuais casos de Paragem
Cardiorrespiratória, adquiriram equipamentos de DAE para os colocarem nas suas instalações ou
nos seus veículos.
Foi assim que, durante o ano de 2011, foi alargada a Rede de Desfibrilhação Automática Externa a
332 Corporações de Bombeiros, reforçando-se a parceria estratégica com os nossos parceiros do
Sistema Integrado de Emergência Médica e expansão do Programa Nacional de DAE a mais 106
Locais de Acesso ao Público;
Com estra iniciativa o IMEM alargou o acesso do cidadão ao DAE, dotando os meios mais próximos
dos cidadãos (ambulâncias dos bombeiros) com capacidade de intervenção nesta importante área
da emergência médica.
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Nesta fase de alargamento da Rede DAE, o INEM contou com o apoio (financiamento) da Fundação
Calouste Gulbenkian.
A constatação da implementação desta melhoria pode ser aferida pelos indicadores apresentados
no quadro abaixo, relativos ao Programa de DAE em Locais de Acesso Público:

N.º de programas de DAE licenciados
N.º de equipamentos de DAE
N.º de espaços públicos com DAE
N.º de operacionais de DAE

2009

2010

2011

Total

1

58

64

123

10

128

170

308

5

86

106

197

48

899

6.812

7.759

Ainda em relação ao PNDAE, e em concreto aos monitores/desfibrilhadores ligados aos CODU e
Hospitais, em 2011, foi efetuada uma normalização das comunicações e dos programas de envio dos
casos e uniformizado o envio através do equipamento portátil distribuído em cada um dos Meios
INEM. Foi ainda, alargado o Sistema a 131 Corporações de Bombeiros, com transmissão por Modem
IR (Infravermelhos) para o mesmo Sistema central e com a possibilidade de auditoria em qualquer
parte do INEM.
A ligação dos Monitores / DAE aos CODU e aos Hospitais teve como principal vantagem permitir
uma resposta melhor e mais eficaz nos casos do enfarte agudo do miocárdio (Via Verde Coronária).

5.3 Acordo entre o INEM e os Serviços de Sangue e da Transplantação
Em 2011, foi assinado o “Protocolo de Cooperação entre o INEM e a Coordenação Nacional das
unidades de Colheita de Órgãos, Tecidos e Células para Transplantação”, pelo Presidente do
Conselho Diretivo do INEM e pelo Diretor Geral da Autoridade para os Serviços de Sangue e da
Transplantação.
Este acordo para utilização dos Helicópteros do INEM para transporte de Tecidos e Células para
transplantação aumentou a eficiência destes meios de emergência médica e melhorou a resposta do
SNS a esta premente necessidade.
Com efeito, a utilização dos helicópteros para transporte de Tecidos e Células para Transplantação,
permite rentabilizar o uso dos mesmos, aumentando a sua eficiência, melhorar a capacidade de
resposta do Sistema Nacional de Saúde às necessidades de transplantação de órgãos, transportando
de forma mais célere as equipas médicas para a realização de colheitas e ainda transportando os
próprios órgãos a serem transplantados noutras Unidades de Saúde.
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Em 2011, os helicópteros do INEM foram acionados, para este fim, 10 vezes, tendo efectuado 7
transportes.

5.4 Serviço de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) da Região Norte
Em 2011, foi assinado entre o INEM e a Administração do Hospital de São João e a Administração
Regional de Saúde do Norte, o “Protocolo de Criação e Funcionamento do Serviço de Transporte
Inter-Hospitalar Pediátrico da Região Norte”. Este serviço abrange os distritos de Bragança, Vila Real,
Viana do Castelo, Braga, Porto e os concelhos dos distritos de Aveiro e Viseu, que pertencem à
Delegação Regional do Porto.
Este protocolo prevê a partilha de recursos e de responsabilidades financeiras entre as Instituições
envolvidas, com aproveitamento de sinergias. Com este novo protocolo aumentou-se a eficácia do
sistema, alargando o acesso ao Transporte de Doente Critico da idade limite de 28 dias até aos 18
anos e aumentou-se a eficiência da gestão dos recursos. Em termos de custos cifra-se numa redução
de encargos do INEM com a equipa médica de cerca de 220 mil euros/ ano para 175 mil euros/ ano.
O TIP é constituído por uma ambulância especializada, com uma tripulação constituída por um TAE,
um Enfermeiro e um Médico. Esta ambulância está equipada com todo o material necessário à
estabilização e transporte de doentes dos 0 aos 18 anos de idade e encontra-se em funcionamento
24 horas por dia, todos os dias do ano. Este modelo de transporte engloba o anterior subsistema de
Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco, permitindo responder a um maior número de
situação, com uma maior qualidade e com um custo inferior.

5.5 Formação em Emergência Médica
A Formação em emergência médica, para além de estar legalmente
enquadrada, está inserida na missão do INEM, assumindo um
destaque na atividade diária assegurada pelo INEM. Neste sentido, o
INEM promove toda a Formação e Qualificação em Emergência
Médica indispensável às ações de emergência médica.

5.5.1. Formação em Emergência Médica

195 +107%
Ações de formação em emergência médica
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Em 2011, o INEM realizou 195 ações de formação em emergência médica.
Realizaram-se ainda 21 ações de formação em Condução (11 – Condução de VMER; 10 Condução de
Ambulância).
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4
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0

201
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Gráfico - Nº de ações de formação realizadas por tipo de produto pedagógico

198

195

146
119
94

2007

2008

2009

2010
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Gráfico – Evolução do nº de ações de formação em emergência médica

5.5.2. Formação Financiada
Em 2011, tal como em anos anteriores o INEM recorreu a financiamento para as suas ações na área
da emergência médica. Assim, candidatou-se ao Programa Operacional do Potencial Humano
(POPH), estruturando a formação com base num plano de formação composto por 30 ações (das
quais 24 em emergência médica e 6 de condução, divididas pelos Centros de Formação (Porto,
Coimbra, Lisboa e Faro).
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A taxa de sucesso da candidatura é completamente alheia à “qualidade” da mesma, porquanto
existem montantes diminutos e inequivocamente direcionados para cada uma das áreas de
influência do Programa Operacional. O DFEM procurou realizar uma candidatura de abrangência
Nacional, onde a repetição de ações não era permitida e onde os constrangimentos orçamentais
não viessem a colocar em causa a aceitação da mesma.
Todas estas ações foram realizadas (execução física de 100%), numa demonstração inequívoca da
seriedade com a qual foi entendido o processo de candidatura.

5.5.3. Acreditação de Entidades e Certificação de Formandos
Durante o ano de 2011, foram analisadas várias candidaturas de entidades que solicitaram
acreditação em qualquer uma das valências que, por lei, incumbem ao DFEM tendo sido elaborados
15 pareceres positivos.
Podemos constatar que algumas dessas entidades submeteram mais do que um processo de
acreditação. Situação importante de mencionar, é o facto de as análises de cada processo serem
completamente diferenciadas ao nível do tempo despendido, porquanto quer o número de
validações curriculares quer as não conformidades resultantes de inadequação/ausência de
documentação, estão diretamente associadas ao tempo despendido para análise de processo e sua
manutenção.
338
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200
150
100
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11
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5

8
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Nº Entidades
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Nº Formadores
certificados
SBV/DAE
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Processos em
curso
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5.5.4. Acreditação do Programa de Formação em SBV e DAE
Acreditação do Programa de Formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática
Externa (DAE), a mais 9 Entidades, em TAT a mais 4 Entidades e em TAS ao Regimento de Sapadores
Bombeiros, expandindo-se a capacidade formativa na vertente da Emergência Médica.
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5.6 Supervisão do Transporte de Doentes
A supervisão do cumprimento das regras e normas de transporte de doentes, bem
como a gestão da frota do INEM são ações fundamentais na atividade do INEM
O exercício da atividade privada de transporte de doentes depende de autorização
do Ministério da Saúde, mediante a concessão de alvará, competindo ao INEM a
instrução dos processos. Os requisitos legais para a obtenção do alvará dizem
respeito às instalações físicas e operacionalidade das entidades requerentes, à
formação dos tripulantes, às características das ambulâncias e ao equipamento para
transporte de doentes.
Compete também ao INEM a fiscalização técnica da atividade privada de transporte
de doentes, bem como a instrução de processos conducentes à eventual aplicação
de sanções.

5.6.1. Alvarás e Vistorias
A atividade desenvolvida nesta área, durante o ano de 2011é a que se apresenta no quadro
seguinte:
2010

2011

Var. 11/10
(%)

Nº de alvarás de entidades transportadoras de doentes emitidos

12

7

-42%

Nº de revalidações de alvarás emitidas

3

4

+33%

Nº de alvarás solicitados

14

10

-29%

Nº de vistorias realizadas a ambulâncias não INEM

697

819

+18%

N.º de certificados de vistoria emitidos

602

535

-11%

3

70

+2.233%

Nº de processos analisados a aguardar vistoria
12

12
7

6
3

2007

2008

2009

2010

2011

Gráfico – Evolução de alvarás para transporte de doentes emitidos

Ainda em relação a esta área, de referir que, no ano de 2011 foi concluído o Processo de
Certificação ISO 9001 para o âmbito da Concessão de Alvará e/ou Certificados de Vistoria, do
Serviço de Alvarás e Auditorias.
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5.7 Telecomunicações, Informática e Sistemas de Informação
As áreas de suporte a atividade do INEM relacionada com o sistema de
telecomunicações e informática tem por objetivo promoverem a instalação e
funcionamento das redes de telecomunicações e sistemas de informação do INEM,
que garantam a eficácia da emergência médica.

Durante o ano de 2011 e com o objetivo de dotar a atividade da emergência médica de melhorias
que permitam atingir os objetivos que lhe estão cometidos, foram, desenvolvidas importantes
atividades relacionadas com a implementação de registos clínicos.

5.7.1. Registo Clínico Electrónico – Mobile Clinic e Sistema de Georreferenciarão e
apoio à Navegação- Navigator INEM

Para melhorar a eficiência e a eficácia dos tempos de resposta, em 2011, o INEM colocou em todos
os meios do INEM o Registo clínico electrónico – Mobile Clinic e do sistema de apoio à navegação Navigator INEM.
O «Mobile Clinic» é uma aplicação informática de registo clinico electrónico, que permite aos
técnicos de ambulância de emergência receber diretamente, num portátil, os dados enviados pela
central de emergência (CODU) sobre o evento a que têm que se deslocar.
Esta aplicação já tinha sido adquirida anteriormente. Em 2011, houve necessidade de a rever e de a
colocar no terreno para a fase de testes. Era fundamental fazê-lo, uma vez que o investimento da
sua aquisição já tinha sido realizado há alguns anos e os ganhos potenciais da sua utilização eram
inequívocos.
A grande vantagem do «Mobile Clinic» é o da redução do tempo necessário para ter acesso aos
dados da ocorrência, uma vez que os técnicos ficam com um «saldo» temporal para chegar à vítima.
Esta aplicação permite:
•

A passagem automática da informação recolhida no CODU para os meios no terreno e a sua
atualização constante.

•

O registo clínico do incidente e efectuado no local de forma electrónica e automatizada com
a futura integração dos dados enviados por vários devices (ex. desfibrilhador).

•

O envio automático da informação recolhida no local para o Hospital de destino de forma
electrónica, evitando assim a circulação de papel.

•

Possibilidade de anexar toda a informação do evento (Ficha Clínica e dados de outros
devices) de forma electrónica a ficha CODU.
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•

A interligação com o Navigator para a transmissão dos dados recolhidos por este (status)
para a aplicação de Atendimento e Despacho.

O «Navigator» é uma aplicação que combina um sistema GPS com funcionalidades especializadas e
de enorme utilidade para as equipas na hora de acorrer às situações de emergência.
A articulação dos dois sistemas, permite receber os dados sobre a morada da ocorrência, que
constam na ficha clínica, e traçar, de imediato, a rota mais favorável para chegar ao local».
É neste calcular automático da rota e nas indicações que irão ser dadas ao longo do percurso, algo
que também é feito depois na deslocação para o hospital, se tal se revelar necessário, que está uma
das mais-valias do sistema. Isto porque permite, mais uma vez, ganhar tempo, a rota é optimizada e
não é necessário estar a consultar os roteiros das ruas em papel para se perceber qual o melhor
caminho.
Tal como o «Mobile Clinic», o «Navigator» também já estava adquirido. Todo o investimento estava
realizado mas nunca tinha entrado em funcionamento. Foi colocado em testes e verificou-se que a
sua utilização era pouco amigável e em que a navegação não era de todo a mais fiável e foi
descontinuado.
Foi assim criada a aplicação “Navigator INEM”, muito semelhante aos navegadores comerciais, mas
customizada de forma a obter alguns status (situação operacional) dos transportes. Desta forma a
rota até ao local onde está a vítima é automaticamente traçada, tal como depois o seu caminho até
ao hospital de destino, ganhando eficácia e eficiência nas deslocações das ambulâncias e outros
meios. Permite ainda conhecer melhor os tempos reais de duração das várias “fases”, desde o
acionamento até ao fecho da ocorrência.
Em suma, as principais vantagens desta aplicação são:
•

A “rota” desde o meio ao local onde se encontra a vítima, tal como o caminho até ao
hospital de destino, é automaticamente traçada, ganhando eficácia e eficiência nas
deslocações das ambulâncias e outros meios.

•

Permite conhecer melhor os tempos reais de duração das várias “fases” das ocorrências,
desde o seu acionamento até ao seu fecho. Permitindo analisar desvios em relação ao
desejado e implementar medidas corretivas.

•

Disponibilização de melhor e mais informação operacional.

Estas duas novas soluções tecnológicas adoptadas pelo INEM, com vantagens em termos de socorro
imediato, encontravam-se no final do ano de 2011, em pleno funcionamento.
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As duas aplicações - «Mobile Clinic» e «Navigator INEM» - foram instaladas em todos os meios
próprios do INEM. Contudo, dada a importância das mesmas, a sua implementação irá alargar-se às
ambulâncias dos bombeiros.

N.º de meios em que foi implementado o “Tablet PC”, que inclui o sistema “Mobile Clinic”:

• 144 Meios INEM
• 56 Meios dos Bombeiros
Durante o ano de 2011, foram ainda adquiridos diversos equipamentos informáticos:

• 50 Desktops
• 5 Portáteis
Equipamentos de telecomunicações adquiridos, adquiridos em 2011:

• 160 Rádios
E foram realizadas as seguintes intervenções:

• 317 Intervenções na central telefónica
• 170 Intervenções na rede eléctrica
5.8 Comunicação e Imagem
O INEM no domínio do marketing e da promoção da comunicação, interna e
externa, define e planeia as estratégias a adoptar, contribuindo para a consolidação
e manutenção da imagem da instituição. Esta área de suporte à atividade do INEM,
garante as atividades de assessoria de imprensa, bem como a difusão das notícias
relevantes pelos órgãos do INEM bem como a gestão dos meios de comunicação
com o exterior. É também nesta área que é assegurada a gestão das reclamações,
atavies do controlo do processo desde a entrada da reclamação, promovendo a
audição dos serviços jurídicos, até à respectiva resposta.

Em 2011 deram entrada no INEM 330 reclamações, sendo o prazo médio para resposta de 7 dias.
Estes números traduzem o enorme esforço por parte do INEM para dar cumprimento aos prazos de
resposta às reclamações, cumprindo folgadamente os prazos previstos na legislação. Esta melhoria
com resultados muito significativos comparativamente com os anos anteriores, ficou a dever-se à
implementação, em 2011, de um sistema de tipificação das reclamações enquanto mecanismo de
audição e participação de utentes. Com efeito, o INEM decidiu aderir ao Sistema de Gestão de
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Sugestões e Reclamações (SGRS) dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde (SIM-Cidadão), cuja
monitorização está a cargo da Direcção-Geral da Saúde.
Números GCI:
•

O INEM recebeu, em 2011, 97 agradecimentos pelos serviços prestados.

•

Número de press-releases divulgados sobre a atividade do INEM: 27, ficando assim,
largamente garantida a divulgação da atividade do INEM. Estes documentos foram enviados
a todos os órgãos de comunicação social da base de dados do INEM e publicados na sua
página na Internet.

•

Número de edições do INEM Digital: 48.

•

Número de acessos ao site do INEM: 140.095.

•

Número de mensagens respondidas, ao público, via e-mail: 2.226.

•

Foram recebidos 825 pedidos de informação por parte de órgãos de comunicação social,
tendo o INEM dado resposta a todas as solicitações, ficando deste modo assegurada a
atividade relativa à gestão dos meios de comunicação com o exterior.

•

A notoriedade do INEM na população continua elevada; apesar de se ter registado uma
diminuição do número de notícias (13.633) de uma forma generalizada.

5.833 -2%
Imprensa

1.702 -49%
Televisão

305 -57%
Rádio

5.793 -4%
Internet
•

Foram recebidos 334 pedidos de documentação / bibliografia: 130 internos e 204 externos.
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5.8.1. Publicidade Institucional
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25/06, com o objectivo de reforçar a
transparência da atividade de aquisição de espaços publicitários, prevê a necessidade de
inclusão nos relatórios de atividades anuais das entidades abrangidas pela resolução, de
uma secção específica contendo de forma sintética uma análise das ações de publicidade
institucional desenvolvidas.

Em 2011, o INEM não realizou qualquer ação de publicidade institucional.

5.9 Ambiente, Qualidade, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
AMBIENTE

 SIRER – Sistema integrado de registo electrónico de resíduos.
 Triagem de Resíduos
QUALIDADE

 Foi mantida a certificação do Departamento de Formação em Emergência Médica e dos
Centros de Formação segundo o referencial Normativo ISO 9001:2008 (NP EN ISO 9001).
Tratando-se de um processo que deve ser acompanhado de uma melhoria contínua, foram
desenvolvidos e/ou revistos inúmeros documentos a ele associados, nomeadamente:

•

Procedimentos de Gestão

•

Instruções de Trabalho

•

Dossiers de Acreditação

•

Modelos, para registo da atividade desenvolvida.

 A monitorização dos Processos Chave foi realizada de acordo com a periodicidade definida.
 Início do processo de Acreditação do INEM segundo o Modelo Nacional e Oficial de
Acreditação do Ministério da Saúde, que permitirá ao Instituto ser avaliado, externamente,
na sua capacidade para alcançar standards internacionais.
SEGURANÇA (Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho)

 SIRER contra incêndios
 Ar Condicionado
 Desinfestação
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 Gestão de Risco
 Acidentes de Trabalho
O número de acidentes com baixa, em 2011, foi de 53, que originaram 1.614 dias perdidos
com baixa.
N.º Acidentes

N.º Dias de Baixa

Sede

0

0

DR Porto

19

639

DR Coimbra

8

189

DR Lisboa

25

786

DR Faro

1

0

53

1.614

 Medicina no Trabalho
Funcionários envolvidos:
Operacionais

Não Operacionais

n.a.

0

DR Porto

43

0

DR Coimbra

91

0

DR Lisboa

40

0

DR Faro

30

2

204

2

Sede

Exames efectuados, no âmbito da Medicina do Trabalho:
Rastreio Visual

Audiograma

Hemograma

Glicemia

Urina

Sede

0

0

0

0

0

DR Porto

43

43

43

43

43

DR Coimbra

91

91

91

91

91

DR Lisboa

34

34

34

34

34

DR Faro

32

30

32

32

32

200

198

200

200

200
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5.10

Formação de Carácter Geral
N.º de Participantes e de Horas de Formação
Serviço

N.º Colaboradores

N.º Horas Formação

Dep. Formação em Emergência Médica

3

210

Dep. Recursos Humanos

6

176

Dep. Telecomunicações e Informática

3

250

DEP. Transportes

2

4

DR Coimbra

84

475

DR Faro

1

2

DR Lisboa

6

133

DR Porto

2

4

Gab. Comunicação Imagem

1

190

Gab. Jurídico

1

190

Gab. Qualidade e Auditoria

2

192

Gab. Planeamento e Controlo de Gestão

1

4

112

1.830

Ações de formação em que participaram:

 A Proteção dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas
 Adaptação à Embarcação do I.S.N
 Competências de Comunicação Interpessoal
 Consultoria Certificação SAA
 Gestão de Projetos
 Gestão de Stock
 RCTFP- Férias, Licenças e Faltas
 Regimes de Mobilidade na Administração Pública: Aplicação Prática
 Registo de Recursos Humanos no SIOE
 Relacionamento com os Media
 Trabalho Extraordinário, Assiduidade e Pontualidade
 FORGEP – Formação em Gestão Pública
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6.Recursos Humanos
• N.º de efetivos, a 31 de Dezembro: 1.348, dos quais 113 em regime

1.348
Efectivos INEM

de prestação de serviços. O que representa uma diminuição de 13
elementos face ao ano anterior.
•

Em 2011, ingressaram no INEM 110 trabalhadores: 76 Técnicos de Ambulância de
Emergência, 16 Enfermeiros, 6 Médicos, 5 Técnicos Superiores 4 Dirigentes e 3 Assistentes
Técnicos – TOTE

•

Saíram do INEM 123 trabalhadores: 73 Médicos, 15 Enfermeiros, 15 Técnicos de Ambulância
de Emergência, 6 Assistentes Técnicos – TOTE, 5 Assistentes Técnicos, 3 Auxiliar de
Telecomunicações de Emergência, 2 Dirigentes, 2 Técnicos Superiores e 2 Assistentes
Operacional.

•

N.º de trabalhadores contratados em regime de trabalho temporário a 31 de Dezembro: 39:
19 Assistentes Técnicos, 9 Assistentes Técnicos – TOTE, 4 Enfermeiros, 3 Técnicos
Superiores, 2 Técnicos de Ambulância de Emergência, 1 Técnico de Informática e 1
Assistente Operacional.

6.1. Distribuição por Tipo de Vínculo
Cerca de 87% dos efetivos do INEM tem um contrato em Funções
Públicas.

Em 2011, 87% dos efetivos
está vinculado ao INEM
por contrato de trabalho
em Funções Públicas.

1.348 -1%
Total de Efetivos em 2011

Gráfico – Nº de efetivos por tipo de vínculo

Os prestadores de serviços têm um peso de 8% no total de efetivos. Encontram-se neste regime 113
médicos que exercem função a tempo parcial nos 4 CODU e no CIAV, ao abrigo dos Decretos-Lei nº
140-C/86, de 14 de Junho, e nº 64/88, de 27 de Fevereiro.
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1.042

Dez. 2007

1.180

1.302

1.361

1.348

Dez. 2008

Dez. 2009

Dez. 2010

Dez. 2011

Gráfico – Evolução dos efetivos INEM

6.2. Estrutura Profissional
O INEM possui uma estrutura organizacional complexa, que inclui recursos humanos com
conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico adequado às respectivas áreas funcionais.

Em 2011, cerca de 89% dos efetivos do
INEM são profissionais directamente
afectos à prestação de cuidados de
emergência pré-hospitalar

Gráfico – efetivos por área profissional

765+ 9%
Técnicos de Ambulância de Emergência

203 - 3%
Assistentes Técnicos – TOTE e ATE

144- 1%
Outros

120- 36%
Médicos

116+ 1%
Enfermeiros
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6.3. Distribuição Geográfica
No final de 2011, os efetivos encontravam-se repartidos pelos Serviços Centrais e pelas Delegações
Regionais, da seguinte forma:

Cerca de 92% dos efetivos do INEM
trabalham nas
Delegações Regionais

Gráfico – Distribuição dos efetivos por tipo de serviços

Face ao anterior, a percentagem de recursos humanos afectos às quatro Delegações Regionais
manteve-se.
Var. 11/10
Delegação Regional

2007

2008

20009

2010

2011
(%)

Porto

348

424

445

485

446

-8%

Coimbra

179

237

275

286

315

+ 10 %

Lisboa

335

338

364

370

347

-6%

Faro

54

70

110

112

129

+ 15 %

1.237- 1%
Efetivos nas Delegações Regionais em 2011
A Delegação Regional do Porto apresenta em 2011 o maior nº de efetivos, correspondem a 36% do
total de profissionais em funções nos serviços desconcentrados.

Gráfico – Distribuição dos efetivos pelos serviços regionais

66

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2011 |

6.4. Estrutura Habilitacional
Em 2011, o nº de profissionais com 12 ou mais anos de escolaridade representa cerca de 89,2% do
total de efetivos.

89,2%+ 2,4%
Efetivos com 12 ou mais anos de escolaridade

665

12 anos

689
509

Licenciatura

466
82

9 anos

113
43

11 anos

58
28

Bacharelato

Mestrado

4 anos

6 anos

22
17
4

2011

3
2010

5
1
4

Gráfico – Efetivos por nível habilitacional

6.5. Distribuição por Sexo
Em 2011, a percentagem de profissionais do sexo masculino aumentou face ao ano anterior.
2008

2009

2010

2011

Homens

659

724

774

795

Mulheres

521

578

587

553

Gráfico – Efetivos por sexo
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6.6. Estrutura Etária
O INEM, conta com uma equipa jovem, sendo a faixa etária com maior concentração de efetivos
(63%) a que se situa entre os 20 e os 34 anos.
Cerca de 81% dos efetivos têm idade inferior a 39 anos e apenas 7% têm idade superior a 50 anos.

20-24
25- 29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
Homens

Mulheres

Gráfico – Efetivos por estrutura etária

6.7. Procedimentos Concursais

14

Carreira

Serviço

N.º Postos a
Concurso

N.º Postos
14
Ocupados

Coordenador de Serviço

SC

1

1

Enfermeiros

Del. Regionais

8

7

Técnico de Ambulância de Emergência

Del. Regionais

77

74

Em 31 Dez. 11.
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7.Situação Económico-Financeira
7.1. Situação Económico-Financeira
A presente informação foi elaborada em obediência a princípios de clareza e suficiência,
objetividade e comparabilidade que permitam ajuizar da eficácia da gestão e da evolução da
atividade do Instituto.
A contabilidade do INEM obedeceu aos princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, no
sector público da saúde e às regras estabelecidas no POCMS.
A análise económica e financeira que seguidamente se transcreve traduz os resultados obtidos pelo
INEM no exercício de 2011.

7.1.1.
Conta
POC
71
72
73

Proveitos

Rubrica de Proveitos
Vendas e Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Proveitos Suplementares

74

Transferências de Subsídios

76

Outros Proveitos/Ganhos Operacionais

78

Proveitos e Ganhos Financeiros

79

Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total

2011
€
359.272,06
80.327.999,66
193.454,74

%
0,4%
97,3%
0,2%

2010
€
54.372,29
81.735.510,66
147.139,50

%
0,1%
97,6%
0,2%

%Δ
560,8%
-1,7%
31,5%

111.011,07

0,1%

323.200,52

0,4%

-65,7%

3.144,54

0,0%

5.419,94

0,0%

-42,0%

270.232,32

0,3%

79.684,50

0,1%

239,1%

1.267.440,25
1,5%
82.532.554,64 100,0%

1.405.121,38
83.750.448,79

1,7%
100,0%

-9,8%
-1,5%

Os recursos financeiros do INEM provêm na sua grande maioria da percentagem de 2% dos prémios
ou contribuições, relativos a contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes,
Veículos Terrestres, cobrados pelas companhias de seguros, no âmbito continental. Para além
destes, também fazem parte do financiamento do INEM, os saldos de gerências anteriores, as
verbas do Fundo Social Europeu de formação cofinanciada e outras receitas, constituídas por juros
de instituições bancárias, rendas e por produtos de serviços prestados, como por exemplo, cursos
de formação.
O volume total dos proveitos do INEM, I.P. evidenciado na Demonstração de Resultados de 2011 foi
de 82.532.554,64€, registando-se uma diminuição de 1,5% comparativamente com 2010
(83.750.448,79€).
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7.1.1.1.

Vendas e Prestações de Serviços

Esta rubrica é normalmente constituída pelos serviços prestados pelo INEM. Por um lado, no âmbito
de eventos e acompanhamento médico na recepção de altas individualidades, e por outro, na
prestação de formação a entidades externas. O seu peso relativo no total da receita em 2011 foi de
0,4%, e teve um aumento de 560,8% em 2011 face 2010.

7.1.1.2.

Impostos e Taxas

A quase totalidade da receita do INEM, cerca de 97,3%, resulta do recebimento da aplicação da taxa
de 2% sobre prémios de seguros. A diminuição desta rubrica em 1,7% poderá refletir alguma
retração do sector na atual conjuntura económica, facto que está a ser acompanhado junto do ISP –
Instituto de Seguros de Portugal. No que respeita às perspetivas de evolução dos prémios de
seguros vida e não vida, para 2012, de acordo com dados daquele instituto não estão previstas
grandes alterações.

7.1.1.3.

Proveitos Suplementares

Para os proveitos suplementares contribuem fundamentalmente as cobranças relativas à emissão
de Alvarás para as entidades habilitadas ao transporte de pessoas doentes, de Certificados de
conformidade para as ambulâncias, entre outros.
No ano de 2011, o aumento verificado, deve-se a mais receita cobrada de Alvarás e ao recebimento
de rendas de um edifício do INEM localizado em Coimbra. A contribuição para a receita total
manteve-se no entanto residual, cifrando-se em 0,2%.

7.1.1.4.

Transferências de Subsídios

Nesta rubrica registou-se uma diminuição de 65,7% face aos montantes verificados a 31 de
Dezembro de 2010, uma vez que as verbas provieram apenas de transferências de subsídios do
Programa Operacional de Potencial Humano (POPH).

7.1.1.5.

Outros Proveitos/Ganhos Operacionais

Estes proveitos são relativos a reembolsos efectuados ao INEM, IP e tal como no ano passado,
sofreram uma diminuição em 2011, sendo meramente residual no total dos proveitos.
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7.1.1.6.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Os proveitos decorrentes das aplicações financeiras tiveram um aumento de 239,1% face ao ano de
2010, dado o aumento das taxas obtidas junto do IGCP e dado o montante aplicado ser bastante
superior ao do ano transacto.

7.1.1.7.

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Esta rubrica de proveitos registou 1.267.440,25€ em 2011, o que se traduziu numa diminuição de
9,8% face ao período homólogo, resultante principalmente da redução das transferências de capital
obtidas e dos ganhos em existências (sobras).

7.1.2.

Custos

Conta
Rubrica de Custos
POC
61
Custo das Mercadorias Vendidas e
Matérias Consumidas
62
Fornecimentos e Serviços Externos

2011

2010
%
2,1%

11/10
%Δ
-26,7%

31,1%

24.556.829,18 29,4%

-4,9%

€
1.265.437,97

%
1,7%

23.363.618,23

€
1.725.366,23

63

Transferências Correntes
Concedidas e Prestações Sociais

19.956.629,34

26,6%

22.404.439,78 26,8%

-10,9%

64

Custos com Pessoal

24.989.239,31

33,3%

27.769.866,45 33,2%

-10,0%

65

3.804,85

0,0%

3.795,39

0,0%

0,2%

66

Outros Custos e Perdas
Operacionais
Amortizações do Exercício

4.954.334,99

6,6%

5.171.710,88

6,2%

-4,2%

67

Provisões do Exercício

0,00

0,0%

1.500.000,00

68

Custos e Perdas Financeiras

99,38

0,0%

137,17

0,0%

-27,5%

69

Custos e Perdas Extraordinárias

492.909,70

0,7%

536.060,97

0,6%

-8,0%

83.668.206,05 98,2%

-10,3%

Total

75.026.073,77 100,0%

-100,0%

Os custos totais do INEM, I.P., evidenciados na Demonstração de Resultados do exercício de 2011,
foram de 75.026.073,77€, tendo-se registado uma diminuição face a 2010, de 10,3%, que atingiu o
total de 83.668.206,05€.
Verifica-se ainda, que as rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos (31,1%), Transferências
Correntes Concedidas (26,6%) e Custos com o Pessoal (33,3%), foram, tal como tem vindo a
acontecer nos anos anteriores, as que representaram maior peso no total dos custos.

7.1.2.1.

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Os custos aqui representados foram na sua maioria relativos ao consumo de materiais de consumo
clínico e de medicamentos, indispensáveis à atividade do INEM, IP. Fruto de um enorme esforço
para uma gestão mais eficiente encerrou-se o ano com uma redução de mais de 26%.
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7.1.2.2.

Fornecimentos e Serviços Externos

Os Fornecimentos e Serviços Externos representam 31,1% da estrutura de custos no exercício de
2011, verificando-se uma redução de 4,9%, relativamente a 2010.
Esta redução verificou-se em quase todas as sub-rubricas da conta 62, à exceção dos combustíveis,
ferramentas e utensílios de desgaste rápido e serviços de Helitransporte. Sendo esta último não
comparável no período homologo, uma vez que em 2010 tivemos um trimestre com duas aeronaves
e três trimestre com cinco – inicio de atividade das três aeronaves ligeiras a 1 de Abril. Em 2011,
durante todo o ano tivemos cinco aeronaves a prestar serviço – duas médias e três ligeiras.

7.1.2.3.

Transferências Correntes Concedidas e Prestações Sociais

Esta rubrica teve um impacto de 26,6% no total dos custos e comportou as transferências correntes
concedidas às entidades que constituem o Sistema Integrado de Emergência Médica. Apesar do
peso na estrutura dos custos ser idêntica em 2011 e 2010, verificou-se uma diminuição no total das
transferências de 10,9%. Esta redução justifica-se, essencialmente, pelo facto que em 2010 foram
pagos mais meses aos parceiros do SIEM para colocar o prazo médio de pagamentos em dia, face ao
previsto. Terminaram os encargos com protocolo VMER antigos e iniciaram os encargos com os
protocolos de integração de meios de emergência pré-hospitalar nos Serviços de Urgência
(Ambulâncias SIV e VMER).
De destacar o montante de 16.106.935,74€ pago às Associações de Bombeiros e de 902.088,32€
pago aos Bombeiros Municipais; sendo o restante o montante de transferências para unidades de
saúde para fazer face a encargos com pessoal, que no âmbito do SIEM, exercem atividade no âmbito
dos recém-nascidos de alto risco, além dos valores pagos no âmbito dos protocolos para integração
dos meios, cerca de 260.000,00€; cerca de 300.000,00€ transferidos para a PSP e GNR como apoio
atribuído aos operadores das centrais de emergência.

7.1.2.4.

Custos com Pessoal

Os custos com o pessoal registaram uma diminuição de 10% no exercício de 2011 face ao ano
anterior, cifrando-se em 24.989.239,31€.Esta diminuição deveu-se essencialmente às reduções
verificadas nas remunerações resultantes da aplicação da lei, bem como de um enorme esforço para
o controlo e redução no pagamento de horas extraordinárias, o qual após a especialização dos
exercícios apresenta uma redução de 36%.

7.1.2.5.

Outros Custos e Perdas Operacionais

A evolução apresentada por esta rubrica de custos foi praticamente nula, atingindo os 3.804,85€.
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7.1.2.6.

Amortizações do Exercício

As amortizações do exercício atingiram o montante de 4.954.334,99€ no ano de 2011, tendo-se
verificado uma redução de 4,2% face a 2010.
Esta diminuição refletiu-se mais nas amortizações de equipamento administrativo e informático,
situação relacionada com o facto de o INEM em 2011 não ter efetuado grandes investimentos em
detrimento do equipamento médico, nomeadamente aquisição de DAE`s.

7.1.2.7.

Provisões do Exercício

Em 2011 não se reduziram/aumentaram provisões para riscos e encargos, mantendo-se o mesmo
valor de 2010 aprovisionado levando em conta a manutenção processos em curso.

7.1.2.8.

Custos e Perdas Financeiras

Os custos financeiros totalizaram 99,38€ em 2011, situação que não é materialmente relevante,
significa apenas que o INEM não incorreu em pagamentos avultados de juros.

7.1.2.9.

Custos e Perdas Extraordinárias

Constatou-se uma diminuição de 8% nos custos e perdas extraordinárias que se fixaram em
492.909,70€, resultante da diminuição de faturas por pagar respeitantes a anos anteriores e das
perdas em existências (quebras).

7.1.3.

Análise de Indicadores

Nos quadros abaixo, apresentamos as principais rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados
relativas ao exercício de 2011 do INEM, IP, comparando essa evolução com as rubricas do exercício
anterior.

2011

2010

Δ 11/10
€

%

Ativo Fixo

20.606.515,90€

24.121.384,91€

-3.514.869,01€

-14,6%

Ativo Circulante

47.863.544,30€

37.719.094,86€

10.144.449,44€

26,9%

Fundos Próprios

63.799.513,68€

56.188.170,15€

7.611.343,53€

13,5%

Passivo Circulante

4.670.546,52€

5.652.309,62€

-981.763,10€

-17,4%

Resultado Líquido

7.506.480,87€

82.242,74€

7.424.238,13€

9027,2%
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Ativo líquido 11
(€)
Ativo Líquido

%

0,00

Ativo líquido 10
(€)

%

∆% 11/10

0,00

Imobilizado

20.606.515,90

30,1%

24.121.384,91

39,0%

-14,6%

Imobilizações Corpóreas

20.606.515,90

30,1%

24.121.384,91

39,0%

-14,6%

Circulante

47.863.544,30

69,9%

37.719.094,86

61,0%

26,9%

Existências

1.582.392,50

2,3%

1.745.387,70

2,8%

-9,3%

Dívidas de terceiros a curto prazo

1.017.879,06

1,5%

870.285,49

1,4%

17,0%

26.000.000,00

38,0%

15.886.500,00

25,7%

63,7%

5.473.113,64

8,0%

5.409.949,96

8,7%

1,2%

Títulos Negociáveis
Disponibilidades
Acréscimos e Diferimentos

13.790.159,10

20,1%

13.806.971,71

22,3%

22,3%

Total Ativo Líquido

68.470.060,20

100,0%

61.840.479,77

100,0%

10,7%

63.799.513,68

93,2%

56.188.170,15

90,9%

13,5%

260.677,58

0,4%

260.677,58

0,4%

0,0%

56.032.355,23

81,8%

55.845.249,83

90,3%

0,3%

R. Líquido Exercício

7.506.480,87

11,0%

82.242,74

0,1%

9027,2%

Passivo

4.670.546,52

6,8%

5.652.309,62

9,1%

-17,4%

Provisões para Riscos/Encargos

1.500.000,00

2,2%

1.500.000,00

2,4%

2,4%

892.051,66

1,3%

836.180,00

1,4%

6,7%

2.278.494,86

3,3%

3.316.129,62

5,4%

5,4%

68.470.060,20

100,0%

61.840.479,77

100,0%

10,7%

Fundos Próprios e Passivo
Fundo Patrimonial
Reservas
Resultados Transitados

Dívidas a terceiros a curto prazo
Acréscimos e diferimentos
Total Fundos Próprios e Passivo

Podemos constatar um aumento de 9.027,2% no resultado líquido obtido a 31 de Dezembro de
2011, fixando-se em 7.506.480,87€.
Verifica-se que no lado do Ativo, diminuiu-se 14,6% de investimento em Imobilizado, houve um
aumento de 26,9% no Ativo Circulante, representando face ao valor total do Ativo 69,9%, que está
relacionado essencialmente com o aumento do valor em Títulos Negociáveis. A evolução do valor
em Dívidas de Terceiros a curto prazo em 2011, resulta de este ser o primeiro ano em que se
contabilizou as faturas que ficaram em conferência no final de 2011 no valor de 484.608,83€,
situação que não se verificava em 2010.
Do lado do Passivo, os Acréscimos e Diferimentos contribuíram para a diminuição desta parcela,
sendo referentes à especialização dos custos com o pessoal, como sendo com os subsídios de férias,
que relativamente ao ano de 2012 a percentagem de trabalhadores que terá direito a receber este
subsídio é bastante inferior, de acordo como legalmente estipulado e com horas extraordinárias,
dada a sua redução verificada mensalmente.
Dentro dos Fundos Próprios, os Resultados Transitados sofreram um aumento de 0,3% em
comparação com o ano anterior, resultante principalmente de dois lançamentos contabilísticos
efectuados nesta conta, como sendo, o diferimento do custo das rendas de 2010, que se efetuou
pela primeira vez este ano e da transferência do resultado líquido do ano anterior.
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No quadro abaixo apresenta-se os indicadores da estrutura financeira:
Estrutura Financeira

Rácio

2011

2010

Autonomia Financeira
Independência Financeira ou
Solvabilidade

Capitais Próprios/Ativo

0,93

0,91

Capitais Próprios/Passivo

13,66

9,94

1,06

1,10

1,07

1,10

0,70

0,61

53,66

45,11

6,14

6,47

Financiamento Estável das Imobilizações
Financiamento Próprio das Imobilizações
Indicador de Fundo Maneio Bruto
Liquidez Geral
Liquidez Imediata

Ativo Imobilizado Líquido/ Capitais
Permanentes
Ativo Imobilizado Líquido/ Capitais
Próprios
Ativo Circulante/Ativo Total
Ativo Circulante/Passivo exigível a curto
prazo
Disponibilidades/Passivo Circulante

O rácio de solvabilidade sendo superior a 1 é demonstrativo da boa capacidade financeira em
satisfazer os compromissos, pelo que inclusivamente verifica-se um aumento deste rácio de 2010
para 2011, assim como da autonomia financeira, o que releva a boa capacidade de a entidade
financiar o ativo através dos capitais próprios.
Por sua vez, o indicador de liquidez geral apresenta um aumento significativo, dado o aumento do
ativo circulante que resulta dos meios financeiros libertos em 2010 e 2011, os quais se encontram
aplicados no IGCP.
Esta situação permitirá ao instituto dar continuidade ao financiamento da integração dos meios
VMER e SIV nos SU, aumentar a rede SIV, aumentar a rede PEM, e efetuar o correspondente
investimento em viaturas e equipamentos de emergência, além das necessidades de renovação dos
meios de emergência.

7.2. Considerações Finais
No exercício de 2011 verifica-se uma acentuada redução dos custos, o que permitiu a obtenção de
um resultado líquido do exercício acima dos sete milhões de euros.
A título conclusivo, este relatório de gestão do exercício de 2011, reflete atividade operacional e
financeira do INEM, manifestando uma criteriosa assunção dos encargos face à nossa missão,
atendendo às políticas de contenção e de grande rigor e eficiência na utilização dos recursos
públicos.
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8.Conclusões
O INEM passou no final de 2010 pela alteração da equipa diretiva, com entrada em funções do novo
Conselho Diretivo, que deu início a um conjunto de novos projetos. Com efeito, o INEM dedicou-se
durante o ano de 2011 ao desenvolvimento de um conjunto de atividades, demonstradas ao longo
do presente Relatório de Atividades, que evidenciam o empenho ativo na prossecução da sua
Missão e no alcance dos seus objetivos.
O INEM, considera ter desenvolvido e melhorado de uma forma contínua a sua atividade, com
ganhos de dinamismo evidentes relatados ao longo do presente Relatório de Atividades. Considera
também que foram cumpridas as etapas que se propôs alcançar quer nas áreas operacionais,
garantindo aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de
saúde, quer nas áreas de suporte a toda a atividade do INEM.
De seguida, apresenta-se um resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2011 e
relatadas no presente Relatório:
•

Alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa às Corporações de
Bombeiros e expansão do Programa Nacional de DAE a Locais de Acesso ao Público;

•

Expansão da capacidade formativa na vertente da Emergência Médica através da
acreditação do Programa de Formação em Suporte Básico de Vida e em Desfibrilhação
Automática Externa;

•

Criação do Serviço de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte do país;

•

Acordo entre o INEM e os Serviços de Sangue e da Transplantação para utilização dos
nossos Helicópteros para transporte de Tecidos e Células para transplantação;

•

Celebração de mais Protocolos para criação de Postos de Emergência Médica;

•

Abertura de mais Motociclos de Emergência Médica;

•

Início da integração dos meios de emergência pré-hospitalares na rede de serviços de
urgência;

•

Entrada em funcionamento de mais uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida;

•

Colocação em todas os meios do INEM do Registo clínico electrónico – Mobile Clinic e
do sistema de apoio à navegação - Navigator INEM
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•

Criação do CODU Nacional colocando fim às diferenças regionais no atendimento das
chamadas de emergência – 112

•

Início do processo de Acreditação do INEM segundo o Modelo Nacional e Oficial de
Acreditação do Ministério da Saúde,

•

Contratação de mais Técnicos de Ambulância de Emergência;

•

Redução das Horas Extraordinárias acompanhada do crescimento da atividade (mais
acionamentos de ambulâncias, de helicópteros, de VMER, de motociclos de
emergência e de transportes pediátricos) e de melhor desempenho (menos chamadas
desligadas na origem, menor tempo para atendimento das chamadas de emergência,
entre outros).
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9.Anexos
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9.1. Siglas e Abreviaturas
ANPC

Autoridade Nacional de Proteção Civil

BV

Bombeiros Voluntários

CAPIC

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise

CIAV

Centro de Informação Antivenenos

CODU

Centro de Orientação de Doentes Urgentes

CVP

Cruz Vermelha Portuguesa

DAE

Desfibrilhadores Automáticos Externos

DRC

Delegação Regional de Coimbra

DRF

Delegação Regional de Faro

DRL

Delegação Regional de Lisboa

DRP

Delegação Regional do Porto

EISE

Equipas de Intervenção em Situação de Exceção

FAP

Força Aérea Portuguesa

GNR

Guarda Nacional Republicana

INE

Instituto Nacional de Estatística

LVT

Lisboa e Vale do Tejo

NRBQ

Químico, Nuclear, Radiológico ou Biológico

NUCE

Núcleo de Condução em Emergência

PCR

Paragem Cardiorrespiratória

PEM

Posto de Emergência Médica

RTUS

Reanimação e Trauma em Unidades de Saúde

SAE

Serviço de Ambulâncias de Emergência

SAV

Suporte Avançado de Vida

SBV

Suporte Básico de Vida

SIEM

Sistema Integrado de Emergência Médica

SIV

Suporte Imediato de Vida

SSPH

Sistema de Socorro Pré-Hospitalar

TAS

Tripulantes de Ambulância de Socorro

TAT

Tripulantes de Ambulância de Transporte

TBE

Técnicas Básicas de Emergência

TEM PAR

Técnicas de Emergência Médica para Profissionais de Alto Risco

TOTE

Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência

UMIPE

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica

VIC

Viatura de Intervenção em Catástrofe

VMER

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

VSAM

Viatura de Socorro e Assistência Médica
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9.2. Balanço Ativo
Valores em
Euros
Exercícios
Código
Contas
POCMS

Ativo Bruto

451
452
453

IMOBILIZADO:
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios
Outras Construções e Infraestruturas

455
459

Bens Património Histórico, Artístico e Cultural
Outros Bens de Domínio Público

445

Imobilizações em Curso - Bens de Domínio
Público

446

2011

ACTIVO

Amortizações/
Provisões

2010
Ativo Líquido

Ativo Líquido

Adiantamento p/ conta Bens Domínio Público
Total Bens de Domínio Público:

431

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
Despesas de Instalação

432
443
449

Despesas de Investigação e Desenvolvimento
Imobilizações em Curso - Imob. Incorpóreo
Adiantamentos p/ Conta Imob. Incorpóreo
Total Imobilizações Incorpóreas:

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo e Informático
Taras e Vasilhame
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso - Imob. Corpóreas
Adiantamento p/ Conta Imob. Corpóreas
Total Imobilizações Corpóreas:

411
412
414
415
441
447

79.807,66
9.051.843,26
16.410.538,14
35.450.924,44
327.514,22
14.543.678,34

3.054.652,10
14.371.360,09
23.900.485,48
310.197,39
13.810.929,26

79.807,66
5.997.191,16
2.039.178,05
11.550.438,96
17.316,83
732.749,08

79.807,66
6.181.821,25
1.999.788,57
14.493.545,18
24.541,09
1.164.239,08

616.159,40

426.325,24

189.834,16

177.642,08

76.480.465,46

55.873.949,56

20.606.515,90

24.121.384,91

INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Partes de Capital
Obrigações e Títulos de Participação
Investimentos em Imóveis
Outras Aplicações Financeiras
Imobilizações em Curso - Inv. Financeiros
Adiantamentos p/ conta Inv. Financeiros
Total Investimentos Financeiros:
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Balanço Ativo (cont.)
Valores em
Euros
Exercícios
Código
Contas
POCMS

2011

ACTIVO
Ativo Bruto

36

CIRCULANTE
EXISTÊNCIAS:
Matérias-primas, Subsidiárias e Consumo

34
33
32
37

Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos
Produtos Acabados Intermédios
Mercadorias
Adiantamentos p/ Conta de Compras
Total Existências:

28
211
213
215
218
251
229
2619
24
262|3|4|7
268

151
152
153
159
18

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
Ações
Obrigações e Títulos de Participação
Títulos da Dívida Pública
Outros Títulos
Outras Aplicações de Tesouraria
Total Títulos Negociáveis:

13
12
11

271
272

Ativo Líquido

Ativo Líquido

1.582.392,50

1.582.392,50

1.745.387,70

1.582.392,50

1.582.392,50

1.745.387,70

147.593,57

147.593,57

DÍVIDAS TERCEIROS - MÉDIO/LONGO PRAZO
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO
Empréstimos concedidos
Clientes c/c
Utentes c/c
Instituições do Ministério da Saúde
Clientes e Utentes Cobrança Duvidosa
Devedores p/ execução do Orçamento
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Fornecedores Imobilizado
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Devedores - Pessoal
Outros Devedores - Diversos
Total Dívidas de Terceiros:

Amortizações/
Provisões

2010

870.285,49

870.285,49

870.285,49

1.017.879,06

1.017.879,06

870.285,49

26.000.000,00

26.000.000,00

15.886.500,00

26.000.000,00

26.000.000,00

15.886.500,00

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS/CAIXA
Conta no Tesouro
Depósitos em Instituições Financeiras
Caixa

5.464.435,00
8.678,64

5.464.435,00
8.678,64

5.389.940,85
20.009,11

Total Depósitos e Caixa:

5.473.113,64

5.473.113,64

5.409.949,96

ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS
Acréscimos de Proveitos
Custos Diferidos

13.688.244,25
101.914,85

13.688.244,25
101.914,85

13.806.971,71

Total Acréscimos e Diferimentos:

13.790.159,10

13.790.159,10

13.806.971,71

68.470.060,20

61.840.479,77

Total de Amortizações:

55.873.949,56

Total de Provisões:
TOTAL DO ACTIVO:

124.344.009,76
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9.3. Balanço Passivo

Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS

51
56
574
575
576
577

Exercícios
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2011
FUNDO PATRIMONIAL:
Património
Reservas de Reavaliação
RESERVAS
Reservas Livres
Subsídios
Doações
Reservas Decorrentes da Transferência

260.677,58

Total das Reservas
59
88

291
292

2010

260.677,58

260.677,58

260.677,58

Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
RES. LIQ ANTES APURAMENTO

56.032.355,23

55.845.249,83

7.506.480,87

82.242,74

TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:

63.799.513,68

56.188.170,15

PASSIVO:
PROVISÕES:
Provisões p/ Cobranças Duvidosas
Provisões p/ Riscos e Encargos

1.500.000,00

1.500.000,00

Total de Provisões:

1.500.000,00

1.500.000,00

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo
219
221
228
23
252
2611
24
262/3/4/7
268

DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto Prazo:
Adiantamentos de Clientes, Utentes e Inst.MS
Fornecedores c/c
Fornecedores - Facturas recepção e conferência
Empréstimos Obtidos
Credores pela Execução do Orçamento
Fornecedores de Imobilizado c/c
Estado e outros Entes Públicos
Outros Credores
Devedores e credores diversos

484.608,83

391.969,51

Total de Dívidas a Terceiros:
273
274

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimo de Custos
Proveitos Diferidos
Total de Acréscimos e Diferimentos:

817.052,20

15.473,32

19.127,80

892.051,66

836.180,00

2.274.194,86
4.300,00

3.316.129,62

2.278.494,86

3.316.129,62

TOTAL DO PASSIVO:

4.670.546,52

5.652.309,62

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO:

68.470.060,20

61.840.479,77
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9.4. Demonstração de Resultados
Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS
61
612
616

Exercícios
CUSTOS E PERDAS
2011
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias
Consumidas
Mercadorias
Matérias de Consumo

1.265.437,97

Subtotal da Conta 61
62

Fornecimentos e Serviços Externos

64
641
642

Custos com o Pessoal
Remuneração dos Órgãos Diretivos
Remunerações Base de Pessoal
Encargos Sociais:
Pensões
Encargos sobre Remunerações

643
645
646
647
648

Seguros Acidentes Trabalho e Doenças
Profissionais
Encargos Sociais Voluntários
Outros Custos com o Pessoal

2010

1.725.366,23
1.265.437,97

1.725.366,23

23.363.618,23

24.556.829,18

150.908,91
20.574.503,16

192.119,29
23.220.684,85

58.339,13
3.999.076,03

93.189,82
3.932.638,67

46.537,12
95.430,80
64.444,16

51.991,01
82.175,01
197.067,80

Subtotal da Conta 64

24.989.239,31

27.769.866,45

63

Transferências Correntes Conc. e Prestações
Sociais

19.956.629,34

22.404.439,78

66
67

Amortizações do Exercício
Provisões do Exercício

4.954.334,99

Subtotal das Contas: 66|67
65

68

4.954.334,99

Outros Custos e Perdas Operacionais
(A)
Custos e Perdas Financeiras
(C)

69

86

88.

5.171.710,88
1.500.000,00
6.671.710,88

3.804,85

3.795,39

74.533.064,69

83.132.007,91

99,38

137,17

74.533.164,07

83.132.145,08

Custos e Perdas Extraordinárias
(E)

492.909,70

536.060,97

75.026.073,77

83.668.206,05

IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO EXERCICIO
(G)

75.026.073,77

83.668.206,05

7.506.480,87
82.532.554,64

82.242,74
83.750.448,79

Resultado Líquido do Exercício

83

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2011 |

Demonstração de Resultados (cont.)
Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS
71
711
712

Exercícios
PROVEITOS E GANHOS
2011
Vendas e Prestações de Serviços
Vendas
Prestação de Serviços

359.272,06

Subtotal da Conta 71
72

Impostos, Taxas e Outros

75

Trabalhos p/ Própria Instituição

73

Proveitos Suplementares

74
741
742

Transferências Subsídios Correntes Obtidos
Transferências - TESOURO
Transferências Correntes Obtidas

743
749

Subsídios Correntes Obtidos Outro Entes Públicos
De Outras Entidades

54.372,29

80.327.999,66

81.735.510,66

193.454,74

147.139,50

323.200,52

111.011,07

Outros Proveitos/Ganhos Operacionais
(B)

78

54.372,29
359.272,06

111.011,07

Subtotal da Conta 74
76

2010

Proveitos e Ganhos Financeiros
(D)

323.200,52

3.144,54

5.419,94

80.994.882,07

82.265.642,91

270.232,32

79.684,50

81.265.114,39

82.345.327,41

1.267.440,25

1.405.121,38

82.532.554,64

83.750.448,79

6.461.817,38

-866.365,00

270.132,94

79.547,33

6.731.950,32

-786.817,67

79

Proveitos e Ganhos Extraordinários

81

(F)
RESUMO:
RESULTADOS OPERACIONAIS

82

RESULTADOS FINANCEIROS

83

RESULTADOS CORRENTES

84

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

774.530,55

869.060,41

85

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

7.506.480,87

82.242,74

86

IMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIO

88

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

7.506.480,87

82.242,74
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9.5. Certificação Legal de Contas
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