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No âmbito da emergência médica pré-hospitalar, a assistência medicalizada e não-
medicalizada constitui a missão fundamental do Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM). Ano após ano, com passos seguros, tem este Instituto consolidado esta missão, única 
forma de assegurar aos portugueses um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) 
expedito no tempo, tecnicamente eficaz e cientificamente adequado.

Definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as actividades e o funcionamento daquele 
Sistema, por forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correcta 
prestação de cuidados de saúde, constitui por isso não apenas a nossa meta, mas também o 
objectivo e obrigação de cada dia.

Assim, durante o ano transacto o Instituto continuou a dar passos significativos no sentido de 
maximizar a sua área de intervenção e optimizar o seu funcionamento. Em Agosto de 2006 os 
Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM passaram a cobrir 100% da 
população residente em território nacional continental, assegurando assim que todas as 
chamadas 112 referentes à área da emergência médica são atendidas e triadas por 
profissionais com formação específica e sob supervisão médica. Em Dezembro desse ano os 
CODU receberam 126.422 chamadas, um número até então nunca alcançado num único mês.

O aumento da área de actuação dos CODU implicou também o incremento do número de 
meios de emergência disponível. Durante o ano de 2006 foi assim possível iniciar a actividade 
de duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) em Bragança e em Beja, 
cidades em que a exiguidade de recursos médicos não tinha permitido, até então, a criação 
deste serviço. Assistiu-se também à entrada em funcionamento de mais nove ambulâncias de 
emergência profissionalizadas, operadas directamente pelo INEM.

No âmbito da formação, além de dar continuidade ao processo formativo dos elementos do 
SIEM, foi assinado um protocolo com a Faculdade de Medicina do Porto, permitindo aos alunos 
do último ano de medicina a realização de estágios com as equipas do INEM, estimulando 
assim o conhecimento e o gosto pela área da medicina de emergência.

NOTA DE ABERTURA
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Em Junho de 2006, e dando continuidade a uma frutuosa colaboração com a Guarda Nacional 
Republicana, partiu para a República Democrática de Timor-Leste uma equipa médica do 
Instituto, para apoiar as forças nacionais aí deslocadas. Em Novembro do mesmo ano e dando 
seguimento a um desafio lançado pelo Senhor Ministro da Saúde, o INEM participou no 
exercício anual do Exército Português (Orion 06) com o objectivo de testar as suas equipas em 
situações de excepção e articular a sua intervenção com as equipas do Exército.

No domínio da modernização administrativa e tecnológica, procurou-se consolidar os vários 
projectos já implementados, garantindo não só a sua evolução, como muito em particular o 
assegurar da sustentabilidade dos mesmos.

Como já tivemos a oportunidade de dizer, a emergência médica e as matérias a ela relativas são 
hoje vitais no processo de modernização do país, na democratização da prestação dos 
cuidados e na melhoria dos ganhos em saúde. 

Uma vez mais, esperamos que o presente Relatório constitua a demonstração do nosso 
empenhamento activo na prossecução daqueles desideratos.

Luís Manuel Cunha Ribeiro
Presidente do Conselho Directivo



 

 

 

2
ESTRUTURA ORGÂNICA
 

CD 

  

DRLVT  DRN  DRC  DRAL  

Serviços 
Apoio 

GQA

GPCG

GJ

GCI

(2) 
aprovados pelo Decreto-Lei nº 167/2003, de 29 de Julho. 

Definida pelos Estatutos do INEM vigentes em 2006,
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Serviços Regionais

DEM DFEM DTI DT DF DRH DGR 

Serviços Centrais

CD – Conselho Directivo

Serviços de Apoio
GQA – Gabinete de Qualidade e Auditoria
GPCG – Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão
GJ – Gabinete Jurídico
GCI – Gabinete de Comunicação e Imagem

Serviços Centrais
DEM – Departamento de Emergência Médica
DFEM – Departamento de Formação em Emergência Médica
DTI – Departamento de Telecomunicações e Informática
DT – Departamento de Transportes
DF – Departamento Financeiro
DRH – Departamento de Recursos Humanos
DGR – Departamento de Gestão de Recursos

Serviços Regionais
DRLVT – Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
DRN – Delegação Regional do Norte
DRC – Delegação Regional do Centro
DRAL – Delegação Regional do Algarve
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Definir, organizar, coordenar, 

participar e avaliar as actividades 

e o funcionamento de um 

Sistema Integrado de Emergência 

Médica de forma a garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença 

súbita a pronta e correcta 

prestação de cuidados de saúde 

1MISSÃO

(1) Definida pela Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
aprovada por Decreto-Lei nº 212/2006, de 27 de Outubro.



01
2006 em relance
Factos e Números
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1.1.
PRINCIPAIS EVENTOS

Janeiro

Nº de habitantes beneficiados: 332.012.

Fevereiro

Março

A área de influência do CODU Norte passou a abranger 
os concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa 
Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra. 

Foi publicado o Despacho conjunto nº 97/2006, dos 
Ministros das Finanças e da Administração Pública e da 
Saúde, que aprova o quadro residual dos funcionários do 
INEM com vínculo à função pública.

Participação no simulacro realizado no aeroporto de 
Lisboa, com um dispositivo de 3 VMER, 1 VIC, 1 UMIPE, 
6 ambulâncias e respectivas equipas.

Entrou em funcionamento mais 1 Ambulância de 
Emergência profissionalizada no Grande Porto 
(Matosinhos).

Realização de mais um curso de formação em técnicas de 
emergência médica, destinado ao público em geral 
(Lisboa).

Entrou em funcionamento a VMER sedeada no Hospital 
Distrital de Bragança, SA.

Apoio médico à edição de 2006 do Rally de Portugal, que 
decorreu entre 16 e 18 de Março no Algarve, com 44 
elementos (médicos, enfermeiros, técnicos de ambulância 
de emergência e elementos do planeamento, logística e 
telecomunicações) e 23 viaturas (9 ambulâncias, 6 
VMER, 3 moto quatro, 1 VIC, 3 pick-ups e 1 helicóptero). 
O posicionamento do dispositivo do INEM ao longo dos 
troços do rally obedeceu às regras internacionais da FIA: 
1 ambulância a cada 15 Km de percurso.

Apoio médico à 16ª Meia Maratona Internacional de 
Lisboa.

Participação em dois simulacros, um no Metro do Porto e 
outro na Escola Secundária de Valongo.

A Delegação Regional do Algarve mudou de instalações 
para um novo espaço de 400 m2 e 12 áreas distintas, 
incluindo o CODU, respectiva zona de apoio, salas de 
formação e base para a tripulação das ambulâncias que o 
INEM opera em Faro.

O CIAV passa a denominar-se Centro de Informação 
Antivenenos Dra. Arlinda Borges. 

Entraram em funcionamento mais 6 Ambulâncias de 
Emergência profissionalizadas na Grande Lisboa.

Apoio médico à Gold Marathon Memorial Carlos Lopes 
(Lisboa).

Entraram em funcionamento mais 2 Ambulâncias de 
Emergência profissionalizadas no Grande Porto (Maia e 
Rio Tinto).

A área de influência do CODU LVT passou a abranger os 
concelhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo 
Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, 
Monforte, Nisa, Ponte de Sôr, Portalegre e Sousel, do 
distrito de Portalegre. 

Assinatura de protocolo com a Faculdade de Medicina do 
Porto, dando aos alunos do 6º ano de Medicina a 
oportunidade de realizar estágios com as equipas do 
INEM.

Assistência médica a diversos eventos: festival de música 
Rock in Rio Lisboa, Queima das Fitas no Porto e  Europeu 
de Futebol Sub21.

Abril

Maio

Nº de habitantes beneficiados: 122.131.

01 2006 em relance - factos e números
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Participação em diversos simulacros: Naufrágio e 
Incêndio no Mar (promovido pela Câmara Municipal de 
Viana do Castelo), GaiaShopping e NorteShopping.

A área de influência do CODU LVT passou a abranger os 
concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, 
Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, 
Reguengos de Monsaraz, Viana do Castelo e Vila Viçosa, 
do distrito de Évora. 

Aterrou no Aeroporto de Bacau, em Timor, a 1ª equipa 
médica do INEM que integrou o contingente da GNR, 
constituída por 1 Médico, 1 Enfermeiro e 1 Técnico de 
Ambulância de Emergência.

Presença na «1ª Mostra de Boas Práticas do Fundo Social 
Europeu» - o INEM foi seleccionado pelo Saúde XXI como 
um dos bons exemplos na aplicação dos financiamentos 
proporcionados pelo FSE em Portugal.

Participação no simulacro realizado no Aeroporto Sá 
Carneiro. 

A área de influência do CODU Norte passou a abranger 
os concelhos de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, 
Penedono, Resende, São João da Pesqueira, 
Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Mesão Frio, Peso da 
Régua e Santa Marta de Penaguião, dos distritos de Viseu 
e Vila Real. 

Junho

Nº de habitantes beneficiados: 161.789.

Julho

Nº de habitantes beneficiados: 124.762.

Agosto
A área de influência do CODU LVT passou a abranger o 
distrito de Beja.
Nº de habitantes beneficiados: 161.789.

Ficou nesta altura cumprido um dos grandes objectivos 
do INEM: assegurar que todas as chamadas 112 
referentes à área da saúde sejam atendidas e tratadas por 
profissionais de saúde com formação específica.
Os CODU passaram a cobrir 100% da população 
residente em território nacional continental. 

Entrou em funcionamento uma nova VMER, sedeada no 
Centro Hospitalar do Baixo Alentejo (Beja).

Os CODU abrangem 100% da população 
desde Agosto de 2006

Setembro
A Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo mudou de 
instalações para o n.º 38-Galeria da Rua Almirante 
Barroso, junto ao edifício-sede do INEM, em Lisboa.

Apoio médico à 1ª edição do Lisboa Bike Tour, organizada 
pela Sportis, em parceria com o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, que consistiu na travessia da Ponte 
Vasco da Gama e contou com 4250 participantes.

Participação no Simulacro Hotel Meridien (Lisboa).
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Outubro

Novembro

Dezembro

126.422

Cessou a actividade 1 Ambulância de Emergência 
profissionalizada na Grande Lisboa, devido à escassez de 
recursos humanos.

Realização de formação descentralizada (curso de TAS) a 
21 elementos das corporações de bombeiros do Norte 
(Vila Real e Bragança) e a 18 elementos de corporações 
do Algarve.

Participação no exercício anual do Exército português 
“Orion 06” (Viseu), que contou com 1.800 participantes. 
Tendo como objectivo testar a actuação das suas equipas 
em situações de bioterrorismo e articular a interacção com 
o Exército, o INEM mobilizou 57 elementos (médicos, 
enfermeiros, técnicos de ambulância de emergência, 
psicólogos, elementos do planeamento, das 
telecomunicações e do gabinete de comunicação e 
imagem), 1 Hospital de Campanha e 1 Posto Médico 
Avançado.

Os CODU receberam o maior nº mensal de chamadas de 
emergência do ano: .

Assumiu funções como vogal do Conselho Directivo do 
INEM a Dra. Margarida Madalena Martins França.



1.2.
ACTIVIDADE MÉDIA DIÁRIA

Atendimentos nos CODU 

 

3
Accionamentos de meios de emergência

Accionamentos de ambulâncias

Accionamentos de VMER

Accionamentos de Mota de Emergência

 

4
Accionamentos de Heli

 

Consultas médicas no CIAV

 

3.699

1.695

1.558

127

9

2

76

+ 11%

+ 11%

+ 12%

0%

+ 23%

+ 6%

- 2%

 

 

 

Var. 06-05 (%)

(3) Foram aqui considerados os seguintes meios: ambulâncias (excepto a ambulância de 
transporte de recém-nascidos de alto risco), helicópteros, VMER e motas.
(4) Inclui os helicópteros do INEM sedeados em Lisboa e Porto, e o helicóptero da 
ANPC  sedeado em Santa Comba Dão.
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2.1.
UTENTES

- Concluímos o alargamento da área de actuação dos 
CODU a todos os distritos do território nacional 
continental, com o alargamento a Aveiro Norte, Viseu, Vila 
Real, Portalegre, Beja e Évora.

-  Prosseguimos a extensão do modelo de 
profissionalização das ambulâncias de emergência pré-
hospitalar, tendo em vista a melhoria da assistência às 
populações, aumentando o número de ambulâncias 
profissionalizadas de 30 para 38.

- Concluímos o processo de substituição das 
ambulâncias sedeadas na PSP, que cessou a actividade 
que vinha desenvolvendo há vários anos no âmbito da 
emergência pré-hospitalar, e que envolvia a participação 
de 202 agentes, passando os serviços a ser realizados 
directamente pelo INEM.

- Alargámos a Rede de VMER, que passou para 35 
viaturas, instalando 2 novas VMER nos Hospitais de 
Bragança e Beja. 

- Continuámos a optimizar a resposta em situações de 
emergência, intensificando a utilização de unidades de 2 
rodas (mota de emergência), que permitem chegar mais 
rapidamente junto das vítimas, no centro das grandes 
cidades de Lisboa e Porto.

- Introduzimos melhorias na gestão do serviço de 
helitransporte de emergência médica (SHEM): definição 
do novo modelo de gestão, início da gestão directa do 
Heli 1 (Lisboa) com equipas próprias, revisão da carga 
clínica, início da actividade de helitransporte com novas 
aeronaves, início de operações de transporte de 2 
doentes e de realização de missões primárias em 
períodos nocturnos.

- Desenvolvemos estudos com vista a introduzir a 
emergência médica nos cuidados de saúde primários.

- Prosseguimos a implementação do programa de DAE a 
nível nacional, tendo em conta as recomendações 
internacionais que evidenciam que o seu uso aumenta 
significativamente as hipóteses de sobrevivência, 
assegurando a instalação de desfibrilhadores em todas 
as nossas ambulâncias profissionalizadas e nas motas 
de emergência.

- Continuámos a implementar o sistema de prestação de 
cuidados de emergência psicológicos em situações de 
stress pós-traumático.

- Garantimos uma resposta a todas as solicitações 
recebidas por e-mail no site do INEM (1.103).

- Apesar de termos recebido + 36 reclamações do que 
em 2005, garantimos que a resposta a todas as 
reclamações (157) foi dada em tempo útil, mantendo o 
mesmo tempo médio de resposta conseguido em 2005 
(9 dias).

- Recebemos 102 agradecimentos expressos pelos 
serviços prestados (+ 38 do que em 2005). 

- Produzimos e publicámos 3 edições da Newsletter "Via 
Verde para a Vida" (tiragem: 13.000 exemplares) e 1 da 
brochura "Intoxicações" (tiragem: 8.500 exemplares).
 
- Continuámos a abrir as portas às pessoas que 
mostraram interesse em visitar o INEM, organizando 58 
visitas programadas (+ 2 do quem 2005), com 1.239 
visitantes, na sua maioria estudantes (dos vários graus de 
ensino, do infantil ao superior), que ficaram a conhecer 
melhor o funcionamento do INEM, em particular os seus 
CODU e as viatura de Emergência, que tiveram 
oportunidade de visitar.

O INEM está mais perto de si

Em 2006, o INEM recebeu 1.239 visitantes 

16
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- Também dirigidas a esclarecer a comunidade sobre o 
SIEM e o INEM, realizámos 28 acções de sensibilização 
fora de portas, em vários pontos do País, nomeadamente 
em escolas e universidades, centros sociais, museus e 
juntas de freguesia.

2.2.
PESSOAL

- Prosseguimos a profissionalização progressiva dos 
recursos humanos afectos ao SIEM. 
Nº de profissionais de saúde do SIEM formados: 1.222. 

- A criação de um Núcleo de Formação próprio do 
Algarve permitiu realizar 8 acções de formação e formar 
132 profissionais do SIEM na região. Realça-se que 5 
daque las  acções  são  de  l onga  du ração ,  
correspondentes a cursos de TAS (2), VMER-Médicos 
(1), VMER-Enfermeiros (1) e Médico Regulador (1).

- Reforçámos o peso do recurso aos formadores internos 
do Instituto, o que permitiu poupar cerca de 50% do 
montante de despesas directas da formação.

- Estruturámos e executámos um ambicioso plano de 
formação para os recursos internos do Instituto não 
directamente afectos à área operacional, ministrando 41 
acções para 501 formandos.

- Prosseguimos a consolidação do nosso quadro 
permanente de colaboradores, abrindo 21 concursos 
para recrutamento de pessoal em contrato individual de 
trabalho, dos quais 11 para dirigentes.

- A melhoria das condições de segurança no trabalho 
para todos os nossos operacionais e a minimização dos 
riscos para terceiros que possam resultar da nossa 
actividade, constituíram uma preocupação fundamental 
do Instituto. 
Realizou-se um estudo dos acidentes registados, que 
concluiu pela existência de um elevado índice de 
sinistralidade e de culpa dos condutores dos nossos 
veículos na maioria dos acidentes.
Reforçámos, por isso, a formação em condução de 
veículos prioritários em marcha de emergência.

Em 2006 o INEM formou 1.222
profissionais de saúde do SIEM
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2.3.
PRODUÇÃO

- Os nossos CODU geriram e deram resposta a + 
134.498 chamadas de emergência do que no ano 
transacto

- Enviámos meios de auxílio a + 61.558 situações de 
emergência do que em 2005

- As ambulâncias de emergência INEM SAE 
responderam a 17 % das situações em que houve envio 
de ambulância para o local da ocorrência

- As ambulâncias INEM PEM responderam a 57 % das 
situações em que houve necessidade de envio de 
ambulância para o local.

- Assegurámos a manutenção da frota de ambulâncias 
INEM e VMER, o que implicou custos na ordem dos 
2.085.795 €.

- Implementámos mecanismos de controlo e 
monitorização dos registos de utilização de DAE. 

- Prosseguimos a implementação dos sistemas de 
informação (sistema de informação CODU, sistema 
integrado de atendimento, sistema de gestão de 
unidades móveis, sistema de apoio às unidades móveis e 
sistema de informação das VMER).

- Desenvolvemos um estudo de avaliação dos recursos 
necessários à introdução de melhorias no funcionamento 
do CIAV e ao investimento na informatização do ficheiro 
de produtos (substâncias, preparações e tóxicos 
naturais), na actualização retrospectiva do ficheiro 
automatizado de atendimentos e no desenvolvimento de 
um sistema integrado de informação toxicológica.

Em 2006 o INEM respondeu a 1 milhão,
350 mil e 182 emergências

Foram proporcionadas 25 acções, das quais 16 de 
condução de VMER e 8 de ambulância, a 291 
operacionais.
A relação desta área formativa com a elevada taxa de 
sinistralidade determinou um extremo rigor na avaliação. 

- Definimos um novo Regulamento de funcionamento e 
dos horários de trabalho do INEM.

- Implementámos um novo sistema de controlo de 
assiduidade e acessos, com a instalação do 
equipamento necessário e a emissão de "cartões de 
ponto",  e desenvolvemos um programa de 
automatização das escalas de serviço.

- Prosseguimos a publicitação dos agradecimentos 
recebidos, como forma de reconhecimento e incentivo 
aos nossos operacionais.

- Abrimos 9 concursos para promoção de funcionários.

- Diariamente, continuou a ser disponibilizado a todo o 
pessoal do Instituto, através da intranet, um serviço de 
Media Clipping, que permite conhecer a informação mais 
relevante para a actividade do Instituto. 
Ao longo de 2006, foram monitorizadas 67.043 notícias 
que respondiam ao perfil definido pelo INEM, o qual 
inclui, genericamente, o sector da saúde e da 
administração pública. 
O custo da disponibilização deste serviço rondou os 
10.730 €.

18
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- Introduzimos terminais móveis nas nossas ambulâncias 
para permitir informação mais rápida da localização.

- Prosseguimos a implementação do modelo de 
intervenção em situações de excepção (preparar 
equipas de resposta em cenários específicos: ataques 
terroristas, NRBQ, protecção balística, missões 
internacionais de apoio humanitário)

- Remodelámos e reforçámos as telecomunicações do 
INEM, nomeadamente a rede de comunicações da 
Região Centro

- Testámos com sucesso a actuação das nossas equipas 
em situações de bioterrorismo, no exercício anual do 
Exército Português "Orion 06"

- Fomos seleccionados pelo Saúde XXI para a "1ª Mostra 
de Boas Práticas do Fundo Social Europeu", por termos 
sido considerados um bom exemplo da aplicação dos 
financiamentos proporcionados pelo FSE em Portugal.

Em 2006 o Saúde XXI considerou
o INEM um bom exemplo de
aplicação dos financiamentos
do FSE em Portugal

- Procedemos ao estudo e verificação da plataforma que 
melhor se adaptaria ao projecto "E-learning"

- Integrámos o contingente da GNR em Timor-Leste, com 
equipas cuja missão é acompanhar os efectivos militares, 
garantir apoio médico no aquartelamento a problemas de 
saúde que possam ocorrer e, pontualmente, prestar 
cuidados de saúde à própria população. 
A equipa do INEM dispõe de equipamento de 
emergência, desde material de reanimação, de 
desfibrilhação, um ventilador, material de trauma, material 
cirúrgico e medicação.
A primeira equipa foi composta pelo médico Miguel 
Oliveira, pelo enfermeiro António Pereira e pelo técnico 
de emergência Fernando Rodrigues.

- Divulgámos, junto dos órgãos de comunicação social e 
no site do INEM, 13 press-releases sobre a actividade do 
Instituto

- Os conteúdos do site do INEM foram reformulados, no 
sentido de constituírem uma fonte de informação mais 
completa sobre a nossa actividade, tendo sido 
colocados on-line os relatórios anuais dos últimos 3 anos 
do Instituto 

- A notoriedade do INEM na população continua elevada. 
Globalmente, registou-se um maior nº de notícias 
referentes ao Instituto: 

O INEM integra o contingente
da GNR em Timor-Leste

Na imprensa escrita

Na televisão

Na rádio

 

3.673

451

197

 

 

+ 997

- 392

- 77
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2.4.
QUALIDADE, AMBIENTE

E HIGIENE SEGURANÇA

E SAÚDE NO TRABALHO

- Na área da qualidade, prosseguimos a implementação 
do software de Gestão da Qualidade "iBPMS" (módulos 
"reclamações", "ocorrências", " não conformidades" e 
"gestão documental")

- Foram elaborados os procedimentos "Reclamações de 
utentes", "CODU", "SAE" e "Levantamento dos perigos 
e riscos no SAE" e as Instruções "Resíduos 
Hospitalares”

- Iniciou-se a elaboração do Manual do Serviço de 
Ambulâncias de Emergência

- Procedeu-se à identificação da lista de fornecedores 
aprovados de ambiente e segurança

- Na vertente do ambiente, introduzimos melhorias na 
segregação de resíduos perigosos e não perigosos, 
implementando:a triagem correcta de resíduos 
hospitalares (Grupos III e IV) a nível nacional, em todas as 
bases INEM de ambulâncias; de REEE - Resíduos 
Eléctricos e Electrónicos, de tinteiros/tonners e de 
pilhas, na sede e delegações; de óleos alimentares no 
refeitório, em Lisboa; de papel/cartão, nos serviços 
centrais, em Lisboa

- Procedemos ao levantamento de fontes fixas 
(geradores de emergência) e difusas (líquido de 
refrigeração do ar condicionado) de emissões ar.

- Tendo em vista a monitorização de efluentes líquidos e a 
prevenção/actuação em caso de derrames, realizámos 
na Delegação Regional de Lisboa (onde há lavagens de 

- O nosso Gabinete de Comunicação e Imagem deu 
resposta a todas as solicitações recebidas por parte da 
comunicação social (desde pedidos de informação 
sobre ocorrências nas quais o INEM prestou assistência 
às vítimas, a pedidos de realização de reportagens e a 
pedidos de colaboração técnico-científica na redacção 
e/ou revisão de artigos)

Observa-se que o acréscimo de notoriedade decorre do 
aumento de notícias publicadas nos jornais.

Em 2006 foram difundidas 4.321 
notícias sobre o INEM
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ambulâncias e banhos) um levantamento de óleos dos 
geradores de emergência e licenças de descargas.

- Com vista à identificação de substâncias perigosas, foi 
efectuado um levantamento de produtos (fichas de 
segurança).

- Na vertente da higiene, segurança e saúde no trabalho 
(HSST), foi feita a revisão dos extintores de edifícios e de 
veículos (esta ainda em curso nas delegações regionais 
do Centro, Lisboa e Algarve).

- Procedeu-se à identificação de Sistemas de segurança 
contra Incêndios na sede.

- Foi efectuada a medição de avaliação do ruído em 
postos de trabalho em todas as Delegações Regionais, 
em ambulâncias, VMER e moto.

- Foram analisados os resultados da avaliação da 
qualidade do ar e definidas acções correctivas para a 
Delegação Regional do Centro, onde está em curso a 
mudança de instalações.

- Prosseguiu o estudo para a implementação da medicina 
no trabalho.
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3.1.
CODU

Descrição
Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes são centrais de 
emergência médica responsáveis por receber as chamadas 

5provenientes 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 por uma equipa de 
profissionais qualificados (médicos e operadores) com 
formação específica para efectuar o atendimento, triagem, 
aconselhamento, selecção, accionamento e acompanhamento 
dos meios de socorro.

3.1.1.
População servida pelos CODU

Em 2006 foi alcançada a meta definida de alargar a área 
de intervenção dos CODU à totalidade da população 
residente no território nacional continental.

2006

2005

2006

2003

2002

2001

10,04

8,95

8,57

7,40

6,53

4,25

milhões

6Gráfico  1 – Número de habitantes com acesso aos CODU (2001-2006 ).

(5) O 112 é o Número Europeu de Emergência, sendo comum, para além da saúde, a 
outras situações, tais como incêndios, assaltos, etc. A chamada é gratuita e está 
acessível de qualquer ponto do País a qualquer hora do dia.
(6) População - fonte: INE, Estimativas de População Residente em 31.12.2004, 
Portugal, NUTS II e III.

100%
Percentagem da população servida
pelos CODU

2001 2002 2003 2004 2005 2006

43%

66%
75%

87% 91%
100%

Gráfico 2 – Evolução da % da população de Portugal Continental servida pelos 
CODU (2001-2006).
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3.1.2.
Atendimento, triagem e accionamento
de meios

O INEM dispõe actualmente de 4 centrais de orientação 
de doentes urgentes localizadas no território nacional 
continental nas regiões do Norte, Centro, Lisboa e Vale 
do Tejo e Algarve.

3.1.2.1.
Atendimento de chamadas de emergência

Em 2006, o ritmo de crescimento da variável atendimento 
abrandou, tendo-se registado um aumento de 11% no 
total de chamadas atendidas, face a 22% em 2005. 

LVT

498.707

Norte

462.682

Centro

287.829

Algarve

100.964

500
400
300
200
100

0

milhares

Gráfico 3 – Número de chamadas atendidas nos CODU (2006)

1.350.182 +11%

Total de atendimentos

Os valores do rácio de chamadas por dia por 100.000 
habitantes, registados em cada CODU continuam a 
evidenciar assimetrias assinaláveis. Tal como nos anos 
anteriores, o rácio calculado para a zona do Algarve é 
substancialmente superior ao valor médio nacional.

37
Média de chamadas por dia
por 100 mil habitantes

Gráfico 4 - Chamadas por dia por 100.000 habitantes atendidas nos CODU (2006)

277

789

1366

Algarve Centro LVT Norte
0
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0
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20
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2006

67

41
35 33

1268

Chamadas dia

Chamadas dia por 100.000 habitantes

Gráfico 5 - Evolução do nº de chamadas (2001-2006)

502.644
693.888

783.314

2001 2002 2003

1.000.258

2004

1.215.684

2005

1.350.182

2006

Gráfico 6 - Evolução média de chamadas/dia por 100.000 habitantes (2001-2006)
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2004
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A nível nacional, o indicador manteve-se estável nos 
46%, o que significa que 54% das ocorrências foram 
triadas pelos CODU sem envio de meios de emergência 
para o local da ocorrência.

Os valores registados nos 4 CODU não são 
homogéneos, sendo na região Centro que o valor do 
indicador é mais elevado (o que já acontecia nos últimos 
3 anos), significando que o respectivo CODU envia 
meios a mais de metade das ocorrências.

3.1.2.2.
Triagem de chamadas

3.1.2.2.1.
Chamadas com accionamento de meios

AlgarveCentro LVTNorte

55%

44% 41%

2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

45%

0

100

200

300

400

500

Nº chamadas Nº accionamentos

% de chamadas com accionamento de meios

milhares

Globalmente, observa-se um decréscimo deste 
indicador nos últimos anos, o que é susceptível de 
traduzir não apenas um maior número de chamadas, 
natural em face dos sucessivos alargamentos da área de 
intervenção dos CODU, mas uma melhoria ao nível da 
triagem realizada pelos CODU.

46%
Chamadas com accionamentos

U
ni

da
de

 : 
%

56%

50%

2001 2003 20042002 2005 2006

47% 45% 46% 46%

Gráfico 8 - Evolução da % de chamadas com accionamentos (2001-2006)

INEM | Relatório de Actividades 2006

Gráfico 7 – % de chamadas com accionamento de meios por CODU (2006).
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O número total de accionamentos de meios de 
emergência (ambulâncias, VMER, helicópteros e motos) 
foi de 618.771, o que representa um aumento de 11% 
face ao registado no ano anterior. 

3.1.2.3.
Accionamento de meios

618.771 +11%

Nº accionamentos 

8Ambulâncias INEM
Ambulâncias de Postos Reserva
Ambulâncias NINEM
VMER

9Helicópteros
Mota de Emergência
Accionamento total de meios de emergência

10Outros meios

380.521
96.341
30.796
46.350

603
2.602

557.213
447

419.433
121.168

28.093
46.247

642
3.188

618.771
480

+ 10 %

+ 26 %

- 9 %

0 %

+ 6 %

+ 23%

+ 11 %

+ 7 %

Nº de accionamentos 72005 2006 Var. (%)

Quadro 1 – Evolução do número total de accionamentos de meios (2005-2006).
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(7) Fonte: INEM, Relatório de Actividades de 2005, excepto os accionamentos de 
"Mota" e de "Outros meios", por não terem sido contemplados nos accionamentos 
apresentados naquele Relatório.
(8) Inclui os accionamentos das ambulâncias profissionalizadas INEM SAE, sedeadas 
nas delegações regionais, e INEM PEM, sedeadas em postos de Emergência Médica. 
Em 2005 e no primeiro quadrimestre de 2006 incluem-se ainda as ambulâncias da 
PSP, cujo serviço cessou.
(9) Inclui os accionamentos dos Helicópteros do INEM e do Helicóptero da ANPC.
(10) Para além dos meios de emergência referidos, há "outros meios" que são activados 
em situações excepcionais, não dispondo por isso de tripulações afectas em 
permanência. É o caso da ambulância EISE (Equipas de Intervenção em Situações de 
Excepção, que podem intervir em situações de catástrofe que envolvam, por exemplo, 
substâncias tóxicas/perigosas), da UMIPE (Unidade Móvel de Intervenção 
Psicológica), da VIC (Viatura de Intervenção em Catástrofe), da Unidade Táctica 
(equipa especial para intervenção em situações de risco, nomeadamente, em apoio a 
acções da PSP e GNR) e da VSAM (Viaturas de Socorro e Assistência Médica 
pertencentes a corporações de bombeiros, que, em casos específicos, de acordo 
com o protocolado com o INEM, podem ser accionadas como reserva de VMER).

Gráfico 9 -Evolução do nùmero de accionamento
de meios de emergência (2001-2006)

283.976
346.721

2001 2003 20042002 2005 2006

367.210
447.014

557.213
618.771
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Peso relativo de cada tipo de meio no total
de accionamentos

3.1.2.3.1.
Tipo de meios mobilizados

Em cerca de 92% dos casos, o meio accionado foi a 
ambulância. 

VMER
7,5%

Ambulância
91,9%

Mota
0,5%

Heli
0,1%

Ambulância 
VMER
Mota
Helicóptero

568.694
46.247
3.188

642

Tipo de meio

91,9 %
7,5 %
0,5 %
0,1 %

Accionamentos (nº) Peso relativo (%)

Gráfico 10 – Peso relativo de cada tipo de meio no total de accionamentos
de meios de emergência.

Peso de cada tipo de ambulância no total
de accionamentos de ambulâncias

Ambulância INEM (total)
INEM PEM
INEM SAE

Ambulância Reserva
Ambulância NINEM

74%
57%
17%
21%

5%

Tipo de ambulância Peso relativo (%)

2001 2003 20042002 2005 2006

Gráfico 11– Evolução dos accionamentos de ambulâncias por tipo
de ambulância (2001-2006).

193.738 253.431 303.778238.931 780.521 419.433

40.925 49.893 71.48449.792 96.341 121.168

21.335 34.625 33.79929.008 30.796 28.093

Amb. INEM Amb. Reserva Amb. NINEM
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Descrição
O Centro de Informação Antivenenos do INEM é um centro 
médico nacional de informação toxicológica. Uma equipa de 
médicos especializados 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.

3.2.
CIAV

76
Média diária de consultas médicas

8.883

3.898

644

1.411

2251

Medicamentos

Domésti./Indust.

Pesticidas

Cosméticos

Abuso subst.

Gráfico 12 - Os 5 tipos de agentes tóxicos mais frequentes (2006).

Em 2006 o CIAV realizou, em média, 2.302 consultas 
médicas por mês.

5-9 anos
1.214

<1 ano
648

1-4 anos
6.265

10-15 anos
813

Gráfico  13 – Casos de intoxicações em crianças (2006)

10.555

9.161

Casos de intoxicação em adultos 

Casos de intoxicação em crianças 

Do total de casos de intoxicação diagnosticados em 
crianças, cerca de 6.200 referiam-se a crianças com 
idades compreendidas entre 1 e 4 anos.

De entre os casos registados de intoxicações, por agente 
tóxico, os medicamentos ocupam um lugar de destaque.

25.425

2001 2003 20042002 2005 2006

24.773 27.872 28.807 28.177 27.620

Gráfico 14 – Evolução do número de consultas médicas no CIAV (2001-2006)
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Descrição
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar do INEM é 
um serviço telefónico de aconselhamento médico a situações de 
emergência que se verifiquem a bordo de embarcações.
Uma equipa de médicos assegura, 24 horas por dia, 
informações sobre os cuidados a prestar, formas de proceder e 
terapêutica a administrar. Se necessário, pode accionar a 
evacuação do doente e organizar o acolhimento em terra e 
posterior encaminhamento para o serviço hospitalar adequado. 

3.3.
CODU MAR

Activações do CODU Mar

3.3.1.

27

26

8

9

3

Pesca

Carga

Passageiros

Desconhecido

Recreio

2

1

1

Científica

Plataforma  petrolífera

Guerra

Gráfico 15 – Ocorrências por tipo de embarcação.

A traumatologia continua a ser a patologia que mais 
condiciona o contacto com o CODU-Mar.

65

2001 2003 20042002 2005 2006

68
65

75

65

77

Gráfico 17 – Evolução das chamadas recebidas no CODU Mar (2001-2006).

O CODU-Mar do INEM foi chamado a intervir em 77 
ocorrências.

A maioria dos casos ocorreu em embarcações de pesca 
(35%) e de carga (34 %).
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20

19

14

4

Traumatologia

Gastrointestinal/HDA

Desconhecida

Precordialgia/EAM

Cadáver

3Cardiovascular/AVC

Urologia/ Cólica renal

14

3

Gráfico 16 – Nº de ocorrências por tipo de patologia. 

Foi dada indicação de prestação de cuidados a bordo em 
20 situações, mas 71% das ocorrências obrigaram à 
evacuação dos doentes, por helicóptero e por barco 
(Marinha e FAP).

Descrição
O Sub-sistema de transporte de recém-nascidos de alto risco, a 
funcionar no INEM desde 1987, é um serviço vocacionado para 
recém-nascidos em situação de risco e prematuros, permitindo 
transportá-los para hospitais onde existam unidades de 
Neonatologia. Tem uma cobertura nacional e funciona 24 horas 
por dia.
As ambulâncias deste Sub-Sistema dispõem de um médico 
especialista, um enfermeiro e um técnico de ambulância de 
emergência. Estão dotadas com o equipamento necessário 
para estabilizar e transportar o recém-nascido, utilizando 
tecnologia semelhante à existente na unidade de cuidados para 
onde a criança vai ser transportada, bem como com um sistema 
autónomo de telecomunicações que permite um contacto 
permanente entre a equipa da ambulância e o hospital.

3.4.
TRANSPORTE
DE RECÉM-NASCIDOS
DE ALTO RISCO

Transportes realizados

3.4.1.

Em 2006 as ambulâncias de transporte de recém-
nascidos realizaram 1.001 transportes de crianças. 

1.148

2001 2003 20042002 2005 2006

1.147

1.027

1.118

1.077

1.001

Gráfico 18  – Evolução dos transportes de recém-nascidos (2001-2006)

1.001
Transportes de crianças
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Distribuição geográfica

3.4.2.

Transportes
Média dia 

321
0,9

198
0,5

482
1,3

1.001
2,7

Norte Centro LVT Nacional

2,7
Média diária

Principais hospitais de origem
e de destino

3.4.3.

Maternidade Alfredo da Costa
Hospital de S. João
Hospital Dona Estefânia
Hospital Pediátrico de Coimbra
Hospital da Cruz Vermelha Lisboa

95
60
58
40
38

Doentes
transportados

5 principais hospitais
de origem

Hospital Dona Estefânia
Hospital Pediátrico de Coimbra
Hospital de S. João
Maternidade Alfredo da Costa
Hospital de Santa Maria

Doentes
transportados

5 principais hospitais
de destino

110
110

99
88
72

3.5.
PROTECÇÃO DE SAÚDE
A ALTAS INDIVIDUALIDADES

Durante o ano de 2006 e por solicitação do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, foram efectuadas 16 
missões de acompanhamento médico especializado a 
altas entidades que visitaram o nosso país, incluindo 
Chefes de Estado e Primeiros-ministros. 
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3.6.
DAE

Descrição
O Programa de DAE do INEM é um conjunto estruturado de 
normas orientadoras da actividade de desfibrilhação automática 
externa, efectuada por profissionais do INEM não médicos, 
garantindo que a mesma se integra num modelo com rigoroso 
controlo e auditoria médica qualificados.

O acesso à desfibrilhação precoce em situação de Paragem 
Cárdio-respiratória (PCR) implica profissionais formados e, 
naturalmente, equipamentos disponíveis nas ambulâncias.

Todas as ambulâncias INEM profissio-
nalizadas estão equipadas com DAE 

O Programa de DAE do INEM assenta na existência de 
uma rede de Operacionais em Desfibrilhação Automática 
Externa (ODAE) e para ser ODAE é necessário:

Estar certificado com o curso de Tripulante de 
Ambulância de Socorro (curso TAS), tendo em conta 
que o curso é válido por um período de 3 anos, findo 
o qual é exigido curso de recertificação.

Estar certificado com o curso de DAE do INEM, ou 
de alguma escola de formação do Conselho 
Português de Ressuscitação (CPR), tendo em conta 
que o curso é válido por um período de 3 anos, findo 
o qual é exigido curso de recertificação.

Norte
Centro
LVT
Algarve
Nacional

Choques
recomendados

Nº de utilizações
de DAE

282
24

361
46

713

18
3

39
1

61 9%

%

61
Nº de casos de PCR com
choque administrado

Descrição
O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 
presta apoio à população e às equipas de emergência, com vista 
ao desenvolvimento de estratégias activas de adaptação a 
situações de crise. 

3.7.
CAPIC

Activações pelo CODU

Unidades Móveis de Intervenção
Psicológica de Emergência

619Nº de intervenções

319

300
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Descrição
O exercício da actividade 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 actividade 
privada de transporte de doentes, bem como a instrução de 
processos conducentes à eventual aplicação de sanções. 

3.8.
SUPERVISÃO DO TRANSPORTE
DE DOENTES

Alvarás

3.8.1.

5
Nº de alvarás de entidades
transportadoras de doentes emitidos

Vistorias de ambulâncias

3.8.2.

11O INEM vistoria os veículos  das entidades que 
solicitam a concessão de alvará e outros veículos novos, 
no caso de pedidos de certificados de entidades já 
detentoras de alvarás. 
Em 2006 foram realizadas 191 vistorias a viaturas e 
emitidos 53 certificados de vistoria.

Nº de vistorias a instalações 
Nº de vistorias a ambulâncias de empresas 
privadas e entidades sem fins lucrativos
Nº de vistorias a ambulâncias INEM 
sedeadas em corpos de bombeiros
Nº de certificados de vistoria emitidos

Vistorias

7

88

103
53

(11) A entidade que requer o alvará deve dispor de, pelo menos, 2 viaturas.

191
Vistorias de ambulâncias realizadas

7

2001 2003 20042002 2005 2006

12

34

3 5
2

Gráfico 19 – Evolução de alvarás para transporte de doentes emitidos (2001-2006).
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Em 2006, o INEM realizou 115 acções de formação em 
emergência médica, das quais 90 previstas no Plano de 
formação e 25 extra plano.
Realizámos ainda 41 outras acções de formação, nas 
áreas técnica e comportamental.

Tal como em 2005, as áreas de maior incidência da 
actividade formativa foram: 

TAS (18 acções do curso TAS)
O INEM tem feito um enorme esforço no sentido de 
qualificar profissionais nesta área, com vista a 
colmatar as lacunas que se vão identificando no 
socorro em Portugal

3.9.
FORMAÇÃO EM EMERGÊNCIA
MÉDICA 

Acções de formação

3.9.1.

115
Acções de formação
em emergência médica 

No entanto, realizou-se um menor nº de acções de 
formação mais longas e mais dispendiosas, como é o 
caso dos cursos de Médico Regulador e de VMER - 
Enfermeiros, e menos 1 acção do curso TAS – o produto 
pedagógico mais dispendioso do leque formativo 
proporcionado pelo INEM.

É visível, desde 2004, um acentuado decréscimo do 
número de acções realizadas, para o que concorre um 
conjunto díspar de factores, que se prendem com o facto 
de o alargamento de alguns dos meios estar 
praticamente concluído (nomeadamente, da área de 
intervenção dos CODU e da rede de VMER), de já ter 
sido proporcionada formação inicial aos nossos 
operacionais e ainda de se ter registado um menor índice 
de rotatividade destes profissionais.

Este decréscimo de formação executada foi 
acompanhado por uma variação de custos de idêntico 
sentido. Relativamente a 2005, a uma variação de cerca 
de - 6% no número de acções correspondeu uma 
variação de cerca de - 25% nos custos directos, que 
rondaram os 540.593 €.

VMER (11 de acções do curso VMER - Médicos e 
10 de VMER - Enfermeiros)
A execução das acções foi reforçada na área de 
influência do centro de formação de Lisboa, onde se 
realizaram mais 6 acções do que no ano anterior, 
tendo em vista suprir insuficiências atempadamente 
identificadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

216

2001 2003 20042002 2005 2006

114

162
135

115

167

Gráfico 20– Evolução do nº de acções de formação
em emergência médica (2001-2006).
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Destinatários da formação

3.9.2.

Em 2006, a formação ministrada foi dirigida a 3 grandes 
grupos de elementos:

Profissionais de saúde do SIEM

Profissionais de saúde não afectos ao SIEM

Leigos

À formação planeada ministrada a 1.172 profissionais do 
SIEM correspondeu um volume de 107.786 horas 

12formativas . A realização de 2 acções extra-plano (de 
RTUS e VMER-Médicos) permitiu formar + 50 
profissionais do SIEM, com volume total de 4.896 horas 
formativas.

1.222
Profissionais de saúde do SIEM

Formámos ainda 568 outros profissionais de saúde, não 
directamente ligados ao SIEM (202 em acções inscritas 
no plano e 366 em formação extra-plano), aos quais foi 
proporcionado um volume total de 6.500 horas 
formativas.

568
Outros profissionais de saúde

Foi possível ainda ao público geral adquirir 
conhecimentos elementares de Suporte Básico de Vida, 
proporcionados em 2.590 horas formativas a 218 
pessoas.

218
Leigos

Acções realizadas por tipo
de produto pedagógico

3.9.3.
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TAS

SBV Prof. Saúde

CHOV

SIV

DAE

SAV

TBE

Abord. Gest. Sit. Excepção

TAS  II

DAE II

SBV leigos

Lab. formação

VMER enfermeiros

Fisiologia Voo

Médico Regulador

RTUS

TOTE

VMER médicos

Gráfico 21 - Nº de acções de formação realizadas por tipo de produto pedagógico.

12 14 16 18

(12) O valor foi obtido pela ponderação entre a duração de cada curso a ele associado e 
o nº de elementos formados nas várias acções de formação realizadas.
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Efectivos globais

4.1.1.

A 31DEZ 06, o número de efectivos totalizava 771, o que 
representa um acréscimo de 63 elementos face a 31DEZ 
05. 

4.1.
RECURSOS HUMANOS

Distribuição por tipo de vínculo

4.1.2.

Mais de metade (51%) dos efectivos do INEM tem um 
contrato individual de trabalho (383 na modalidade de 
contrato sem termo e 12 dirigentes em comissão de 
serviço).

Gráfico 22– Nº de efectivos por tipo de vínculo (2006).

771 +9%

Total de Efectivos em 2006

455

2001 2003 20042002 2005 2006
Dez. Dez. Dez.Dez. Dez. Dez.

408
451

645
708

771

Gráfico 23 – Evolução dos efectivos INEM (2001-2006)

Os prestadores de serviços têm um peso de 19% no 
total de efectivos.
Este elevado peso resulta do facto de estarem neste 
regime os 140 médicos que exercem funções a tempo 
parcial nos CODU, no CIAV do INEM e na VMER do 
CODU LVT, ao abrigo dos Decretos-Lei nº 140-C/86, de 
14 de Junho, e nº 64/88, de 27 de Fevereiro.

Os 125 funcionários públicos, vinculados ao INEM por 
acto de nomeação representam 16% do efectivo global.

Correspondendo a 12% dos efectivos, foram recrutados 
96 técnicos de ambulância de emergência em contrato 
de trabalho a termo certo.

Contrato 
individual 
trabalho
395

Requisiçaõ
12

Prestação de serviços
143

Nomeação
(função pública)

125

Contrato trabalho
termo certo

96
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Estrutura profissional

4.1.3.

O INEM possui uma estrutura organizacional complexa, 
que inclui recursos humanos com conhecimentos 
técnicos diferenciados e treino específico adequado às 
diferentes áreas de desempenho de funções.

Médico
19%

Enfermagem
1%

Outros
20%

TAE
35%

TOTE
25%

Gráfico 24 – Efectivos por área profissional (2006).

Em 2006, cerca de 80% dos efectivos 
do INEM são profissionais 
directamente afectos à prestação de 
cuidados de emergência pré-hospitalar

Destaca-se o aumento do grupo de pessoal “técnico-
profissional”, onde se incluem 197 Técnicos Operadores 
de Telecomunicações de Emergência (TOTE), que 
desempenham funções nos CODU, e 273 Técnicos de 
Ambulância de Emergência (TAE).

197

273

Técnicos Operadores
de Telecomunicações de Emergência

Técnicos de Ambulância
de Emergência

O peso crescente destes profissionais é expressão do 
investimento que o Instituto tem vindo a realizar na 
profissionalização da emergência médica, em especial 
no reforço da capacidade do sistema de emergência pré-
hospitalar não medicalizado nos principais centros 
urbanos do País.

619
Efectivos afectos
à prestação de cuidados
de emergência pré-hospitalar 

Distribuição geográfica

4.1.4.

No final de 2006, os efectivos encontravam-se repartidos 
pelos Serviços Centrais e pelas Delegações Regionais, 
conforme o gráfico seguinte deixa perceber.

Em 2006, cerca de 85% dos efectivos 
do INEM trabalham nas Delegações 
Regionais

Serviços centrais
15%

Serviços 
regionais
85%

Gráfico 25– Distribuição dos efectivos por tipo de serviços (2006).
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Face ao anterior, as quatro Delegações Regionais 
cresceram cerca de 14% (+ 78 efectivos), 
representando em 31DEZ06 cerca de 85% do total dos 
efectivos do Instituto.

Norte
Centro
LVT
Algarve

Anos Tx. crescimento2005

197
97

233
49

2006

232
98

276
48

17,8%
1,0%

18,5%
-2,0%

+14%
Efectivos nas Regiões em 2006 

A DRLVT apresenta o maior nº de efectivos (276, que 
representam 43% dos profissionais em funções nas 
Regiões).

LVT
276Norte

232

Gráfico 26 – Distribuição dos efectivos pelos serviços regionais (2006).

Distribuição por sexo

4.1.5.

Face ao ano anterior, a % de efectivos do sexo feminino 
manteve-se estável.

Homens
53%

Gráfico 27 – Distribuição dos efectivos por sexo (2006).

Estrutura etária

4.1.6.

O Instituto continuar a contar com uma equipa jovem, 
sendo a faixa etária com maior concentração de efectivos 
(218) a que se situa entre os 25 e os 29 anos.
Cerca de 77% dos efectivos têm idade inferior a 39 anos 
e apenas 7% têm idade superior a 50 anos.

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

60-64

65-69

55-59

MulheresHomens

Gráfico 28 – Pirâmide etária (2006).

Algarve
48

Centro
98

Mulheres
47%

Meios Utilizados
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Em 2006, cerca de 77% dos efectivos 
do INEM tem idade inferior a 39 anos

34 anos
Média de idades 

Estrutura habilitacional

4.1.7.

Em 2006, o nº de recursos com 12 ou mais anos de 
escolaridade representa cerca de 70% dos efectivos. 

70%
Efectivos com 12 ou mais anos
de escolaridade 

Mestrado

Licenciatura

Bacharelato

Curso médio

12 anos

11 anos

9 anos

6 anos

4 anos

3

265

18

4

253

71

143

7

7

Gráfico 29– Efectivos por nível habilitacional (2006)

Absentismo

4.1.8.

Perderam-se 8.283 dias de trabalho.
O principal motivo de falta ao trabalho identificado foi a 
doença, com 4.234 dias de ausência. A estes acrescem 
ainda 338 dias de faltas por doença prolongada, bem 
como, 2000 dias de ausência por maternidade/ 
paternidade e 430 por assistência familiar, de entre os 
principais valores.

Acidentes em serviço

4.1.9.

Registaram-se 39 acidentes em serviço (+ 6 do que em 
2005) no local de trabalho, que deram origem a 386 dias 
perdidos com baixa, e 3 acidentes in itinere (não foi 
registado nenhum em 2005), que motivaram 111 dias 
perdidos com baixa.

39 +18%

Acidentes em serviço 

Tempo de Trabalho

4.1.10.

A maioria dos efectivos pratica trabalho por turnos.
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O transporte de doentes em situações de emergência 
está reservado ao INEM e às entidades com as quais 
celebre acordos com essa finalidade, nomeadamente, os 
Corpos de Bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa. 
Em 2006, para responder às ocorrências, os CODU 
tiveram à sua disposição os seguintes meios de 
emergência:

VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 

417

35

2

2

13Ambulâncias de emergência

Viaturas médicas de emergência e 
reanimação

14Helicópteros de emergência

Motos de emergência

PEM Reserva

2001 2003 20042002 2005 2006

111
128 127

185 183 184

69
83 91

127
157

180

Gráfico 30 – Evolução do nº de Postos de Emergência Médica (PEM)
e de Postos de Reserva (2001-2006)

2001 2003 20042002 2005 2006

19

30

38

Gráfico 31 – Evolução do nº de ambulâncias INEM-SAE
profissionalizadas (2001-2006)

(Meio não disponível)

(13) Para este efeito, foram consideradas, para além das 38 ambulâncias INEM-SAE 
profissionalizadas, afectas às Delegações Regionais, as ambulâncias de entidades do 
SIEM (199 ambulâncias em Postos de Emergência Médica e 180 em Postos de 
Reserva). 
(14) Inclui apenas os 2 helicópteros do Serviço de Helitransporte de Emergência 
Médica do INEM.

Descrição
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. 

Veículos de emergência activos 

4.2.1.

15Frota INEM

Ambulâncias INEM-SAE sedeadas 
16nas Delegações Regionais

17Ambulâncias INEM sedeadas em entidades do SIEM
VMER
Motos de emergência INEM
Helicópteros INEM

Total

38
202

35
2
2

279

Ambulâncias INEM:

4.2.

240

Meios Utilizados
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No final de 2006, os CODU dispunham de 240 
ambulâncias próprias do INEM, funcionando junto do 
próprio Instituto (38 ambulâncias com tripulações 
profissionalizadas e capacidade de utilização de DAE) e 
das associações de bombeiros e/ou núcleos da CVP 
(199 em Postos de Emergência Médica e 3 em Postos de 
Reserva). 

VMER:

Descrição
A Viatura Médica de Emergência e Reanimação é um veículo de 
intervenção pré-hospitalar, concebido para o transporte rápido 
de uma equipa médica directamente 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. 
Actuando na dependência directa dos CODU, as VMER têm 
base hospitalar, tendo como objectivo 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 2006, os CODU dispunham de 35 VMER, 
das quais 34 sedeadas em Hospitais e 1 no próprio 
Instituto (com base no CODU LVT). 

2001 2003 20042002 2005 2006

18
21

29
33 35

20

Gráfico 32 – Evolução do nº de VMER (2001-2006)

Descrição
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. 

2Motas de Emergência INEM

No final de 2006, os CODU dispunham de 2 motas, 
sedeadas nos CODU Norte e LVT. 

Descrição
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. 

2Helicópteros INEM

(15) Para este efeito, foram consideradas apenas as viaturas próprias do INEM.
(16) Inclui 1 ambulância afecta à CVP na cidade de Lisboa.
(17) 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.
(18) São também próprias do INEM as ambulâncias para situações especiais (RN e 
EISE) adiante referidas.
(19) Às entidades que são postos PEM é cedida uma ambulância INEM e respectivo 
equipamento, mas a tripulação é assegurada pelo corpo de bombeiros, ao qual o 
Instituto atribui um subsídio trimestral fixo e um prémio por saída.
(20) Os Postos de Reserva estão localizados junto de determinadas corporações de 
bombeiros e em núcleos da CVP, constituindo um segundo nível de recurso a 
ambulâncias do SIEM.
(21) 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.

35
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Em 2006, para o serviço de helitransporte de emergência 
médica, os CODU utilizaram 2 aeronaves próprias do 
INEM (em regime de aluguer), sedeadas no aeródromo 
de Tires, em Lisboa, e no Hospital Pedro Hispano, no 
Porto.

Foi ainda assegurada a equipa médica do helicóptero da 
ANPC, situado em Santa Comba Dão, a funcionar no 
período nocturno, ao qual o INEM pode também recorrer.

11822
Ambulâncias NINEM :

Outras Ambulâncias 

Ambulâncias de Outras Entidades (NINEM) 118

Descrição
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. 

Pontualmente, o INEM recorreu a 118 ambulâncias de 
outras entidades, que não integram o SIEM, mas que 
foram accionadas por se situarem em área mais próxima 
da ocorrência ou por indisponibilidade de um posto PEM 
ou Reserva, em regime de prestação de serviços. 

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

Outros Meios INEM

Ambulâncias de Recém-Nascidos
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica
Moto 4 
Ambulâncias VIP
Ambulâncias 4 x 4
VMER das Delegações
Viaturas de Intervenção em Catástrofe
Viaturas de transporte do Hospital de Campanha
Viatura de suporte de logística
Viatura de Intervenção Táctica
Viaturas NRBQ

Total

6
3
4
1
3
5
4
2
1
6
3

38

Veículos para situações especiais
e de excepção

4.2.2.

38
Total de Viaturas
utilizadas em Situações Especiais
e de Excepção em 2006

O INEM dispõe de veículos de reserva, destinados a 
substituir viaturas correspondentes do grupo activo, 
sempre que existe uma imobilização temporária da 
viatura, devido a uma avaria, manutenção ou sinistro.

Veículos de substituição

4.2.3.

Frota INEM de reserva

Ambulâncias INEM 
Moto de emergência INEM
VMER

24
4

28

Meios Utilizados
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56
Total de viaturas de substituição
existentes em 2006

Distribuição geográfica
dos veículos de emergência

4.2.4.

4.2.4.1.
Capacidade instalada utilizada em 2006 por distrito

24 25As ambulâncias (535) , as VMER (35)  e as motas (2) 
utilizadas pelos CODU, localizavam-se em 2006 nos 
seguintes distritos:

Distrito Meios accionados em 2006

Lisboa
Porto
Braga
Coimbra
Viseu
Santarém
Setúbal
Vila Real
Leiria
Faro
Aveiro
Guarda
Bragança
Beja
Portalegre
Viana do Castelo
Castelo Branco
Évora

Total Nacional

88
72
39
38
37
33
32
29
29
28
28
26
18
16
15
15
15
14

574

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

(23) Foram considerados os tipos de veículos mais representativos: a ambulância, a 
VMER e a mota.
(24) Incluem 38 INEM SAE sedeadas nas Delegações Regionais, 199 INEM sedeadas 
em PEM, 180 sedeadas em Postos de Reserva e 118 de entidades NINEM.
(25) Inclui 34 de base hospitalar e 1 sedeada no CODU LVT.
(26)Além dos 535 meios referidos, o INEM accionou também os meios de 
helitransporte de emergência médica, mas o helicóptero não foi aqui considerado, 
uma vez que o respectivo raio de acção não está circunscrito a nenhum distrito.

88

72

39 38 37 33 32 29 29 28 28 26
18 16 15 15 15 14

Lisboa Porto Coimbra Viseu Santarém Setùbal Vila
Real

FaroLeiria Aveiro Guarda Bragança Beja Portalegre Viana
do

Castelo

Castelo
Branco

ÉvoraBraga

Gráfico 33 – Distribuição por distrito de viaturas utilizadas pelo INEM (2006).
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Amb. Reserva
57%

Amb.INEM PEM
32%

Amb.NINEM
7%

VMER
4%

Gráfico 34 – Meios no distrito de Aveiro (2006).

27

1 

Ambulâncias 

VMER

População (nº habitantes)

727.041 2.801

2Área (km )

DISTRITO DE AVEIRO DISTRITO DE BEJA

Amb. Reserva
43%

Amb. NINEM
13%

VMER
6% Amb. INEM PEM

38%

Gráfico 35 – Meios no distrito de Beja (2006).

15

1 

Ambulâncias 

VMER

População (nº habitantes)

156.153 10.263

2Área (km )

Meios Utilizados
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DISTRITO DE BRAGA

Amb. NINEM
10%

VMER
5%

Amb. INEM PEM 
23%

Amb. Reserva
62%

Gráfico 36 – Meios no distrito de Braga (2006).

37

2 

Ambulâncias 

VMER

População (nº habitantes)

851.337 2.706

2Área (km )

DISTRITO DE BRAGANÇA

Amb. Reserva
44%

Amb. INEM PEM 
45%

VMER
11%

Gráfico 37 – Meios no distrito de Bragança (2006

16

2

Ambulâncias 

VMER

População (nº habitantes)

145.486 6.599

2Área (km )
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04

DISTRITO DE CASTELO BRANCO

13

2

Ambulâncias 

VMER

População (nº habitantes)

203.314 6.628

2Área (km )

Amb.NINEM
13%

Amb.INEM PEM 
54%

VMER
13%

Amb.Reserva
20%

Gráfico  37 – Meios no distrito de Castelo Branco (2006).

DISTRITO DE COIMBRA

35

3

Ambulâncias 

VMER

Amb.INEM SAE
5%

Amb.NINEM
24%

Amb.INEM PEM 
34%

VMER
8%

Amb.Reserva
29%

Gráfico 39 – Meios no distrito de Coimbra (2006)

População (nº habitantes)

437.642 3.974

2Área (km )

Meios Utilizados
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DISTRITO DE ÉVORA

População (nº habitantes)

171.130 7.393

2Área (km )

Amb.NINEM
43%

Amb.INEM PEM 
57%

Gráfico 40 – Meios no distrito de Évora (2006)

14
Ambulâncias 

VMER
11%

DISTRITO DE FARO

População (nº habitantes)

411.468 4.996

2Área (km )

Amb.NINEM
4%

Amb.INEM SAE
11%

Amb.Reserva
14%

Amb.INEM PEM 
60%

Gráfico 41– Meios no distrito de Faro (2006)

25

3

Ambulâncias 

VMER
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População (nº habitantes)

176.086 5.536

2Área (km )

Amb.NINEM
38%

Amb.Reserva
11%

VMER
4%

Amb.INEM PEM 
43%

Gráfico 42 – Meios no distrito da Guarda (2006).

DISTRITO DA GUARDA

25

1

Ambulâncias 

VMER

DISTRITO DE LEIRIA

Amb.NINEM
7%

Amb.Reserva
41%

VMER
7%

Amb.INEM PEM 
45%

Gráfico 43 – Meios no distrito de Leiria (2006).
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População (nº habitantes)

2.203.503 2.802

2Área (km )

81

6

1

Ambulâncias 

VMER

Mota

Amb.NINEM
17%

Amb.INEM SAE
22%

MOTA
1%
VMER
7%

Amb.Reserva
24%

Amb.INEM PEM 
29%

Gráfico 44 – Meios no distrito de Lisboa (2006).

DISTRITO DE LISBOA DISTRITO DE PORTALEGRE

Amb.Reserva
20%

Amb.NINEM
53%

Amb.INEM PEM 
27%

Gráfico 45 – Meios no distrito de Portalegre (2006).

15
Ambulâncias

População (nº habitantes)

121.653 6.084
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DISTRITO DE PORTO

População (nº habitantes)

1.805.015 2.332

2Área (km )

Gráfico 46 - Meios no distrito do Porto (2006).
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DISTRITO DE SANTARÉM
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2

Ambulâncias 

VMER

Gráfico 47 - Meios no distrito de Santarém (2006).

Amb. 
INEM PEM

37%
Amb. NINEM
21%

Amb. Reserva
36%

VMER
6%

Meios Utilizados



INEM | Relatório de Actividades 2006 55

População (nº habitantes)

829.007 5.094

2Área (km )

DISTRITO DE SETÚBAL

30

2

Ambulâncias 

VMER

VMER
6%

Amb. INEM SAE
6%

Amb. Reserva
25%

Amb. 
INEM PEM

41%

Gráfico 48 - Meios no distrito de Setúbal (2006).

Amb. NINEM
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Gráfico 49 - Meios no distrito de Viana do Castelo (2006).

VMER
7%

População (nº habitantes)

251.937 2.219

2Área (km )



04

INEM | Relatório de Actividades 200656

População (nº habitantes)

221.218 4.308

2Área (km ) População (nº habitantes)

395.202 5.010

2Área (km )

DISTRITO DE VILA REAL

Amb. Reserva
32%

Amb. INEM PEM
24%

Amb. Reserva
7%

Amb. INEM PEM
31%

Amb. NINEM
59%

VMER
3%

Gráfico 50 - Meios no distrito de Vila Real (2006).
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Gráfico 51 - Meios no distrito de Viseu (2006).
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Utilização média diária de cada tipo
de veículo

4.2.5.

4.2.5.1.
Ambulâncias INEM

6,6

4,8

4,5

Média diária de serviços
de 1 ambulância INEM
profissionalizada

Média diária de serviços
27

de 1 ambulância INEM

Média diária de serviços
de 1 ambulância PEM 

(27) Este indicador expressa a média de accionamentos/dia do conjunto das 
ambulâncias profissionalizadas e PEM. 

4.2.5.2.
Ambulância Não INEM

1,8

0,7

Média diária de serviços
de 1 ambulância de Posto Reserva

Média diária de serviços
de 1 ambulância NINEM

4.2.5.3.
VMER

3,6
Média diária de serviços de 1 VMER
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Meios Utilizados

4.2.5.4.
Mota

4,4
Média diária de serviços de 1 mota

4.2.5.4.
Helicóptero 

0,6
Média diária de serviços de 1 helicóptero 

Meios de emergência existentes
por 100.000 habitantes

4.2.6.

2,4

5,4

5,7

28
Rácio de ambulâncias INEM
por 100.000 habitantes

Rácio de ambulâncias
por 100.000 habitantes 

Rácio de viaturas de emergência
29

por 100.000 habitantes
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(28) As ambulâncias consideradas são apenas as da frota própria do INEM.
(29) Este indicador expressa o nº de viaturas activas de que o INEM pôde dispor para 
assegurar a prestação de serviços de emergência pré-hospitalar à população 
residente no território nacional continental. Não inclui viaturas para situações 
especiais ou de excepção nem ambulâncias de Recém-Nascidos.

Hardware e infra-estruturas de rede

4.3.1.

4.3.
TELECOMUNICAÇÕES
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Manutenção das centrais telefónicas e equipamentos 
afectos às Delegações Regionais num total de 200 
intervenções.
Manutenção das instalações eléctricas localizadas nas 
Delegações Regionais num total de 30 intervenções.
Gestão e supervisão das infra-estruturas locais e 
regionais das redes de comunicação, efectuada 
24h/7dias através de um sistema de alertas. 
Gestão dos processos de aquisição de software 
hardware num total de 500 aquisições.
Desenvolvimento e manutenção de aplicações 
informáticas num total de 400 intervenções entre 
alterações solicitadas e novos desenvolvimentos.
Manutenção das centrais telefónicas afectas às centrais 
de emergência (PSP e GNR) num total de 50 
intervenções locais.
Gestão do sistema de inventário do equipamento 
informático do INEM através da entrada de material e 
inventario de todo o equipamento ou software adquirido 
num total de 2300 entradas em BD.

Redes de comunicação
de emergência e equipamentos

4.3.2.

4.3.2.1.
Manutenção da rede rádio

709
Total de intervenções realizadas
na rede rádio 

4.3.2.2.
Manutenção da rede eléctrica

176
Total de intervenções
realizadas na rede eléctrica 

4.3.2.3.
Manutenção da central telefónica

88
Total de intervenções
realizadas na rede telefónica 
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Receita

4.4.1.

4.4.
RECURSOS FINANCEIROS

Em 2006, as verbas provenientes dos seguros (1% que 
incide sobre o valor dos prémios de seguros de 
determinados ramos) constituíram a principal fonte de 
financiamento do INEM, representando cerca de 92% 
do total da receita. 

As restantes fontes de receita foram, por ordem 
decrescente de importância, as seguintes: proveitos e 
ganhos financeiros (2,5%); proveitos e ganhos 
extraordinários (0,7%); transferências e subsídios 
correntes obtidos (0,6%); vendas e prestações de 
serviços (0,3%); e proveitos suplementares (0,1%)

No final de 2006, o INEM dispunha dum saldo de 
gerência no valor de € 60.141.728,25 milhões de euros. 

Despesa

4.4.2.

No ano 2006, as quatro grandes rubricas de despesa 
foram, por ordem decrescente de importância:

Tipo despesa

Quadro 2 - Grandes rubricas de despesa (2006)

Transferências Correntes
Fornecimentos e Serviços Externos
Pessoal
Aquisição de imobilizado
Existências
Outras

Valor (€) %

14.378.924,43
13.878.762,31
11.613.302,39

4.533.919,63
1.147.189,65

184.761,99
45.736.860,40

31,4%
30,3%
25,4%

9,9%
2,5%
0,4%

32,9
34,7

2001 2002

28,4

37,9

Gráfico 52 - Evolução da receita e da despesa do INEM (2001-2006).

Unidade - Milhões de Euros

35,9

2003

42,4

2004

45,2

2005

46,2

2006

33,3

45,2
43,9

45,7

Receita Despesa
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05 Conclusões e perspectivas

Assistiu-se ao longo dos últimos 20 anos à consolidação 
progressiva do sistema de emergência médica pré-
hospitalar, coordenado pelo INEM, consubstanciado:

na medicalização progressiva, e já totalizada, da 
avaliação dos pedidos de ajuda emergente em saúde 
(através do n.º nacional de socorro 112);

na medicalização da intervenção operacional pré-
hospitalar através da criação de unidades de 
intervenção rápida (Viaturas Médicas de Emergência 
e Reanimação -VMER), capazes de levar ao local de 
um incidente, de natureza médica ou traumática, uma 
equipa constituída por um médico e um enfermeiro e 
formação e equipamento adequados a prestar 
cuidados de saúde emergentes de nível avançado

na melhoria dos cuidados de saúde disponibilizados 
à população, que não se limitou apenas ao ambiente 
pré-hospitalar, estendendo-se ao intra-hospitalar, à 
medida que se generaliza a formação específica e se 
adoptam procedimentos para garantir continuidade 
de nível de cuidados. 

Quase que fechado esse ciclo, com a existência (ou em 
fase de instalação) de VMER em todos os distritos, 
outros desafios se colocam, nomeadamente:

a modernização dos sistemas de controlo

a aposta na qualificação progressiva dos 
profissionais intervenientes no sistema e

a racionalização dos recursos, quer na fase pré-
hospitalar quer na fase hospitalar e inter-hospitalar

Preconiza-se, em suma, que o sistema pré-hospitalar 
tenha meios para, em cada momento e em cada local, 
avaliar correctamente a situação clínica em causa, 
determinar o melhor destino na rede para cada vítima 
individual e colocá-lo fisicamente nessa unidade de 
saúde.

Em 2007, o INEM terá que enfrentar 
novos desafios

O INEM terá que se envolver nos novos desafios, o que 
implicará:

Consolidar o funcionamento das VMER e 
implementar novas VMER, em função da distância 
aos principais pontos da Rede de Urgências que o 
Ministério da Saúde defina e da população a 
abranger

Aumentar o n.º de unidades capazes de prestar 
cuidados de emergência diferenciados em ambiente 
pré-hospitalar

Garantir acessibilidade em tempo útil a “locais 
remotos”

Melhorar a resposta nos centros urbanos 
“deficitários”

Melhorar a articulação entre pré-hospitalar e rede de 
urgência
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ANPC

CAPIC

CHOV

CIPSE

CF

CIAV

CODU

CVP

DAE

EISE

FAP

GNR

INE

LVT

NRBQ

PCR

PEM

PSP

RNAE

RTUS

SAE

SAT

SAV 

SBV

SIEM

SIV

SSPH

TAS 

TAT

TBE

TEM PAR

TOTE

UMIPE

VIC

VMER 

VSAM

Autoridade Nacional de Protecção Civil

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise

Curso de Helitransporte para Operacionais de VMER

Centro de Intervenção e Planeamento de Situações de Excepção

Centro de Formação

Centro de Informação Anti-Venenos

Centro de Orientação de Doentes Urgentes

Cruz Vermelha Portuguesa

Desfibrilhadores Automáticos Externos

Equipas de Intervenção em Situação de Excepção

Força Aérea Portuguesa

Guarda Nacional Republicana

Instituto Nacional de Estatística

Lisboa e Vale do Tejo

Químico, Nuclear, Radiológico ou Biológico

Paragem Cárdio-respiratória

Postos de Emergência Médica

Polícia de Segurança Pública

Rede Nacional de Ambulâncias de Emergência

Reanimação e Trauma em Unidades de Saúde

Serviço de Ambulâncias de Emergência

Suporte Avançado de Trauma

Suporte Avançado de Vida

Suporte Básico de Vida

Sistema Integrado de Emergência Médica

Curso de Suporte Intermédio de Vida

Sistema de Socorro Pré-Hospitalar

Tripulantes de Ambulância de Socorro

Tripulantes de Ambulância de Transporte

Técnicas Básicas de Emergência

Técnicas de Emergência Médica para Profissionais de Alto Risco

Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica

Viatura de Intervenção em Catástrofe

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

Viatura de Socorro e Assistência Médica

Siglas e abreviaturas

Siglas e abreviaturas
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