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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Despacho n.º 14041/2012

A atividade de emergência médica tem um largo espetro de abrangência, desde 
o pré -hospitalar aos cuidados intensivos, passando pela prestação de cuidados 
em serviços de urgência e pelo transporte inter-hospitalar de doentes críticos.

A sua articulação, integração e continuidade, aliadas a um significativo 
conjunto de conhecimentos e competências comuns, são fundamentais para o 
sucesso de toda a cadeia de cuidados de emergência médica.

No âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), a 
intervenção ativa e dinâmica dos vários componentes do Sistema Nacional de 
Saúde e o conjunto de ações coordenadas de âmbito pré-hospitalar, hospitalar e 
intra -hospitalar, determinam a atuação rápida, eficaz e com a necessária 
eficiência de gestão de meios em situação de emergência médica, contribuindo, 
no seu conjunto, para inegáveis ganhos em saúde.

Para o desempenho das suas atribuições de assegurar o atendimento, triagem, 
aconselhamento das chamadas que lhe sejam encaminhadas pelo número 
europeu de emergência (112) e o acionamento dos meios de emergência médica 
apropriados a cada situação, assim como para promover a correta referenciação 
dos doentes urgentes e ou emergentes, que constituem atribuições do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM), segundo o Decreto -Lei n.º 
34/2012, de 14 de fevereiro, para além dos meios de emergência médica, o 
INEM, I. P., dispõe também de Centros de Orientação de Doentes Urgentes 
(CODU), cuja missão e atividade são centrais em todo o SIEM e que são 
regulados no presente despacho.

Assim, determina -se:

1 - O Centro de Orientação de Doentes Urgentes é uma estrutura de 
coordenação operacional centralizada de toda a atividade do Sistema Integrado 
de Emergência Médica (SIEM).

2 - São atribuições do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU):

a) Garantir a triagem médica de todas as chamadas de emergência da área da 
Saúde, que lhe são encaminhadas pelo número europeu de emergência (112);

b) Realizar a triagem médica segundo algoritmos de decisão definidos pelo 
INEM, I. P., com base na melhor evidência científica e validada por peritos;

c) Realizar, após triagem, o acionamento dos meios de emergência médica 
considerados necessários e adequados para cada situação;

d) Realizar o aconselhamento médico de situações de urgência e emergência e 
a transferência das chamadas consideradas não urgentes para outros 
intervenientes do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente para o call center 
da Saúde («Linha Saúde 24»);

e) Realizar o atendimento telefónico permanente do Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV), prestando em tempo útil as informações necessárias e 
adequadas a profissionais de saúde ou ao público em geral, visando uma 
abordagem correta e eficaz a vítimas de intoxicação e ou envenenamento;

f) Coordenar a decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos os 
doentes urgentes e ou emergentes na rede nacional de Serviços de Urgência e ou 
Cuidados Intensivos, em particular a referenciação das Vias Verdes.

3 - No CODU desempenham a sua atividade os seguintes profissionais:

a) Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência (TOTE), que 
atendem as chamadas de emergência, realizam a triagem médica segundo 
algoritmos definidos para o efeito, efetuam o aconselhamento preconizado para 
as situações de urgência e ou emergência e procedem ao acionamento dos meios 
de emergência médica adequados, utilizando os meios e tecnologias disponíveis 
para o efeito. São ainda responsáveis por receber a informação dos meios no 

terreno, por forma a adequar a resposta do SIEM a cada situação concreta. Os 
TOTE têm formação específica para realizarem essa função, definida pelo 
INEM, I. P.;

b) Médicos com formação e experiência em emergência médica, que são 
responsáveis pela coordenação de toda a atividade clínica. Os médicos que 
atuam no CODU asseguram:

i) O acompanhamento, apoio e controlo das triagens médicas;

ii) O acompanhamento dos meios de emergência médica mais diferenciados 
no terreno;

iii) A validação de atos médicos delegados, quando os mesmos se encontrem 
devidamente protocolados, validados e se apliquem na situação em causa;

iv) A articulação e coordenação das situações de emergência com os médicos 
das unidades de saúde, quando tal se revele como útil e ou necessário;

v) O atendimento e aconselhamento no âmbito do CIAV;

c) Poderão ainda desempenhar funções no CODU outros profissionais de 
saúde, quando tal se justifique e para desempenharem funções concretas 
definidas pelo INEM e aprovadas pelo membro do Governo responsável pela 
área da saúde.

4 - O CODU dispõe de instalações em número e localização definidos pelo 
INEM, de forma a responder às necessidades de serviço, de modo a garantir a 
implementação de um sistema eficaz e eficiente, evitar desperdícios e a assegurar 
as cópias de segurança exigíveis à sua atividade;

5 - O CODU dispõe de equipamentos e recursos tecnológicos necessários ao 
cumprimento, com elevada fiabilidade, das seguintes tarefas:

i) Realizar atendimento telefónico de todas as chamadas de emergência de foro 
da saúde;

ii) Aplicar os algoritmos de triagem médica;

iii) Garantir a comunicação permanente com os meios de emergência médica;

iv) Responder aos pedidos de informação e ou apoio relacionado com 
intoxicações e ou envenenamentos;

v) Fazer a transferência de chamadas e dados para a Linha da Saúde 24;

vi) Transmitir e aceder à informação clínica para os meios de emergência;

vii) Transmitir e aceder à informação clínica das entidades integrantes do 
SIEM;

viii) Garantir o registo e segurança de todos os dados;

ix) Garantir a monitorização e análise de toda a atividade do SIEM.

6 - No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do INEM, o CODU tem de 
manter processos que garantam a certificação permanente por entidade 
reconhecida para o efeito.

7 - Com vista à obtenção de ganhos de eficiência e procura de sinergias, a 
atividade do CODU poderá partilhar o espaço e a infraestrutura com centros de 
coordenação de emergência de outros agentes de proteção civil.

8 - As exceções ao previsto nos números anteriores devem ser devidamente 
fundamentadas e autorizadas pelo membro do Governo responsável pela área da 
saúde.

9 - O INEM deve apresentar um relatório anual ao Ministro da Saúde que 
permita a análise interna e a melhoria contínua do Sistema Integrado de 
Emergência Médica.

10 - O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

23 de outubro de 2012. - O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 
Fernando Serra Leal da Costa.

Diário da República, 2.ª série - N.º 209 - 29 de outubro de 2012
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O Instituto Nacional de 

Emergência Médica I.P. 

(INEM) tem como missão 

denir, organizar, coordenar, 

participar e avaliar as 

atividades e o 

funcionamento de um 

Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM), 

no território de Portugal 

Continental, de forma a 

garantir aos sinistrados ou 

vítimas de doença súbita a 

pronta e correta prestação 

de cuidados de saúde.

É através do Número Europeu 

de Emergência - 112, que os 

Centros de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) do 

INEM responde a múltiplos 

pedidos de socorro, 

assegurando o atendimento, 

a triagem e o 

aconselhamento de pré-

socorro das chamadas que 

lhe sejam encaminhadas, 

bem como toda a atividade 

relativa à seleção e 

acionamento dos meios 

apropriados para prestação 

de cuidados de emergência 

médica e, ainda, o 

acompanhamento das 

equipas de socorro no 

terreno e o contacto com as 

unidades de saúde, 

preparando a receção 

hospitalar dos diferentes 

doentes.

A Atividade dos CODU é 

regulamentada, desde 2012, 

pelo Despacho n.º 

14041/2012, de 29 de 

outubro. Este Despacho 

dene que os CODU são uma 

estrutura de coordenação 

operacional centralizada de 

toda a atividade do SIEM e 

determina as suas 

atribuições, os prossionais 

que asseguram a atividade 

dos CODU e respetivas 

competências bem como a 

articulação com outros 

intervenientes do SIEM, as 

instalações e sua localização 

geográca e os recursos 

tecnológicos.

Dando cumprimento ao 

disposto no n.º 9 do referido 

Despacho “O INEM deve 

apresentar um relatório anual 

ao Ministro da Saúde que 

permita a análise interna e a 

melhoria contínua do Sistema 

Integrado de Emergência 

Médica”, elaborou-se o 

presente relatório anual que 

apresenta uma síntese da 

informação relativa à 

atividade do CODU e que 

permite uma análise dos 

dados conducentes à 

melhoria contínua do SIEM. 

Mais detalhe desta atividade 

será prestado no Relatório 

Anual de Atividades e Contas 

de 2016 do INEM.

Para uma análise mais 

abrangente da atividade 

desenvolvida nos CODU, 

bem como do seu 

crescimento, optou-se por 

apresentar a evolução dos 

últimos anos.

De referir que desde 2011, os 

CODU sofreram algumas 

alterações, quer no 

atendimento e triagem das 

chamadas quer no 

acionamento dos meios, 

designadamente através da 

uniformização de 

procedimentos com vista à 

melhoria no desempenho 

operacional. 

Com efeito, em 2011 foi 

implementado o CODU 

Nacional - Sistema Integrado 

de Gestão Única das 

Chamadas, que veio alterar 

o procedimento relativo ao 

atendimento das chamadas 

de emergência, passando o 

atendimento a ser feito ao 

nível nacional em vez de 

regional. Este procedimento 
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veio colocar m às diferenças 

regionais no atendimento das 

chamadas de emergência. 

Esta alteração permitiu 

melhorar a eciência da 

gestão dos recursos 

disponíveis nos vários CODU, 

diluindo os seus picos 

regionais e colmatando 

eventuais déces 

momentâneos de 

disponibilidade local para 

atender e/ou regular uma 

chamada de emergência. 

Em 2012 foi implementado 

um sistema de triagem 

(TETRICOSY ® - TElephonic 

TRIage and COunseling 

System) que se traduziu num 

novo procedimento de 

triagem telefónica, criando e 

implementando algoritmos 

de apoio à decisão. 

Ainda em 2012, foi concluído 

o procedimento relacionado 

com as chamadas não 

emergentes/urgentes. Com a 

entrada em funcionamento 

do Serviço “Saúde 24”, os 

CODU do INEM passaram a 

transferir para aquele serviço 

um conjunto de chamadas 

catalogadas como não 

emergentes/urgentes.

Este programa proporcionou 

uma padronização e 

organização dos serviços de 

forma a garantir aos 

cidadãos a pronta e correta 

prestação de cuidados de 

saúde, assegurando o acesso 

a um serviço de qualidade e 

segurança, de acordo com a 

Estratégia Nacional para a 

Qualidade. Em 2014, o INEM 

recebeu a primeira visita de 

acompanhamento externa 

da DGS, onde demonstrou 

manter o nível Bom e, em 

2016, recebeu a segunda 

visita, onde demonstrou, 

igualmente, manter o nível 

Bom, tendo iniciado um novo 

ciclo de Acreditação com 

um novo manual de urgência 

e emergência.

Este processo veio, deste 

modo, dar resposta ao 

disposto no nº 6 do Despacho 

suprarreferido que determina 

que “No âmbito do Sistema 

de Gestão da Qualidade do 

INEM, o CODU tem de 

manter processos que 

garantam a certicação 

permanente por entidade 

reconhecida para o efeito”.

De referir, por último, a 

recente criação, por 

Despacho do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde 

(Despacho n.º 837/2017, de 

13 de janeiro), de um Grupo 

de Trabalho que tem como 

missão  analisar o 

funcionamento dos CODU e 

propor medidas que 

permitam melhorar a 

eciência, a ecácia e a 

qualidade do serviço 

prestado pelos CODU.
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ELENCAM-SE ABAIXO OS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS 

CODU:

Ÿ Assegurar, em todo o território 

de Portugal continental, 24 

horas por dia, sete dias por 

semana, o atendimento de 

chamadas de emergência 

médica encaminhadas pelo 

Número Europeu de 

Emergência 112.

Ÿ Avaliar, através de um 

sistema de algoritmos de 

triagem, no mais curto 

espaço de tempo, os 

pedidos de socorro 

recebidos, com o objetivo de 

determinar os recursos 

necessários e adequados a 

cada caso.

Ÿ Realizar o aconselhamento 

médico de situações de 

urgência e emergência e, 

sempre que indicado, 

aconselhar o cidadão a 

realizar manobras básicas de 

emergência. 

Ÿ Proceder à transferência das 

chamadas consideradas não 

urgentes para outros 

intervenientes do Sistema 

Nacional de Saúde, 

nomeadamente para o 

Centro de Atendimento SNS 

(Linha Saúde 24).

Ÿ Selecionar e acionar os meios 

de emergência médica 

apropriados.

Ÿ Aconselhar as equipas no 

terreno, sempre que 

necessário, bem como 

validar protocolos de 

atuação a não-médicos.

Ÿ Proceder à correta 

referenciação do doente 

urgente/emergente 

designadamente no que 

respeita à referenciação das 

Vias Verdes. 

Ÿ Assegurar o contacto com as 

unidades de saúde, 

preparando a receção 

hospitalar, tratamento 

urgente/emergente, com 

base em critérios clínicos, 

geográcos e de recursos da 

unidade de saúde de 

destino.

Ÿ Gerir a rede de 

telecomunicações de 

emergência.

Ÿ Promover a resposta 

integrada ao doente 

urgente/emergente.

E, AINDA, PARA ATENDER A 

NECESSIDADES ESPECÍFICAS: 

Ÿ Prestar informação a 

situações de intoxicação: 

através do Centro de 

Informação Antivenenos 

(CIAV) presta, em tempo útil, 

as informações necessárias e 

adequadas a prossionais de 

saúde ou ao público em 

geral, visando uma 

abordagem correta e ecaz 

das vítimas de intoxicação.

Ÿ Prestar apoio psicológico em 

emergência: através do 

serviço do Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em 

Crise (CAPIC), intervém com 

os utentes em situações de 

crises psicológicas, 

comportamentos suicidas, 

vítimas de abusos/violência 

física ou sexual, entre outros.

Ÿ Prestar aconselhamento 

médico a situações de 

emergência, na área da 

saúde, que se veriquem a 

bordo de embarcações: o 

CODU MAR garante os 

cuidados a prestar, 

procedimentos e terapêutica 

a administrar à vítima, 

podendo também acionar a 

evacuação do doente, 

organizar o acolhimento em 

terra e o encaminhamento 

para o serviço hospitalar 

adequado.

2.
ÁREA DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE
ORIENTAÇÃO DE DOENTES URGENTES
(CODU)

RELATÓRIO ANUAL
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A ATIVIDADE DOS CODU É 

ASSEGURADA PELOS 

SEGUINTES PROFISSIONAIS:

Técnicos de Emergência Pré-

Hospitalar (TEPH) com 

funções nos CODU, que têm 

formação especíca para 

realizar as suas funções, a 

saber:

Ÿ Atendem as chamadas de 

emergência, realizam a 

triagem segundo algoritmos 

denidos para o efeito, 

efetuam o aconselhamento 

preconizado para as 

situações de urgência e ou 

emergência.

Ÿ Procedem ao acionamento 

dos meios de emergência 

médica adequados, 

utilizando os meios e 

tecnologias disponíveis para 

o efeito.

Ÿ São ainda responsáveis por 

receber a informação dos 

meios no terreno, de forma a 

adequar a resposta do SIEM a 

cada situação concreta.

De referir a publicação do 

Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15 

de abril, que criou a Carreira 

Especial de Técnico de 

Emergência Pré-Hospitalar 

(TEPH), passando os Assistentes 

Técnicos com funções no CODU 

(e que declararam 

expressamente a intenção de 

ingressar na nova carreira) bem 

como os Técnicas de 

Emergência, a integrar a nova 

carreira TEPH.

Médicos, que têm formação 

e experiência em 

emergência médica e que 

são responsáveis pela 

coordenação de toda a 

atividade clínica, a saber:

Ÿ Acompanhamento, apoio e 

controlo das triagens.

Ÿ Acompanhamento dos meios 

de emergência médica mais 

diferenciados no terreno.

Ÿ Validação de atos médicos 

delegados, quando os 

mesmos se encontrem 

devidamente protocolados, 

validados e se apliquem na 

situação em causa.

Ÿ Articulação e coordenação 

das situações de emergência 

com os médicos das 

unidades de saúde, quando 

tal se revele útil ou 

necessário.

Ÿ Atendimento e 

aconselhamento no âmbito 

de situações de intoxicação.

De referir que, a maioria destes 

prossionais exerce atividade no 

CODU em regime de prestação 

de serviços.

E ainda por Outros 

Prossionais de Saúde: 

técnicos superiores 

licenciados em Psicologia 

que asseguram o 

atendimento do apoio 

psicológico em emergência 

e técnicos superiores 

licenciados em Medicina que 

asseguram o atendimento da 

informação de situações de 

intoxicação.

3.
RECURSOS HUMANOS
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Por forma a responder às 

necessidades do serviço e 

garantir um sistema ecaz e 

eciente, atualmente os 

CODU dispõe de três 

instalações localizadas no 

Porto (integradas na 

Delegação Regional do 

Norte), em Coimbra 

(Delegação Regional do 

Centro) e em Lisboa (inserida 

na Delegação Regional do 

Sul). 

Quanto aos equipamentos, 

os CODU dispõe de recursos 

tecnológicos necessários ao 

cumprimento da sua 

atividade. Estes 

equipamentos garantem o 

registo, a segurança dos 

dados, e permitem a 

monitorização e análise de 

toda a atividade dos CODU, 

conforme se discrimina:

Ÿ atendimentoNo  das 

chamadas de emergência 

médica e, se necessário, na 

sua transferência para a 

Linha da Saúde 24, através 

da Aplicação CMS (software 

de gestão da central 

telefónica) que regista todo o 

uxo de informação referente 

ao atendimento, permitindo 

obter informação detalhada 

do tipo de chamadas, 

nomeadamente a sua 

origem (112, Linha de Saúde 

24 e os pedidos de triagem 

dos Corpos de Bombeiros).

Ÿ Na triagem das chamadas 

que é efetuada por 

aplicação de algoritmos de 

apoio à decisão, através do 

sistema de triagem - 

TETRICOSY ®, TElephonic 

TRIage and COunseling 

System, que se traduz num 

procedimento que garante 

rapidez no tratamento da 

informação e na decisão de 

priorizar os doentes com base 

nas informações por estes 

prestadas.

Ÿ No acionamento dos meios 

de emergência médica, 

através da aplicação 

SIADEM, Sistema Integrado de 

Atendimento e Despacho de 

Emergência Médica, que 

permite tipicar e identicar a 

localização geográca das 

chamadas recebidas do 112 

(neste momento apenas as 

chamadas recebidas do 

CO112.pt, que corresponde a 

7 distritos, são transferidas 

com georreferenciação). 

Permite, ainda, automatizar o 

despacho para os meios, ou 

seja, fazer com que seja 

acionado o meio mais 

próximo, mais adequado e 

disponível para o local da 

ocorrência, fazendo a gestão 

dos meios existentes.

Ÿ Na comunicação com os 

meios de emergência 

médica, através da 

aplicação ICARE Integrated 

Clinical Ambulance Record, 

que se traduz num sistema de 

registo clínico eletrónico nos 

meios de socorro para 

melhorar a articulação entre 

os meios no terreno, o 

atendimento efetuado no 

CODU e as unidades de 

saúde, melhorando os 

tempos de chegada dos 

meios ao local da ocorrência 

e a integração da 

informação.

4.
RECURSOS MATERIAIS

Logo que a chamada é 

encaminhada pelas Centrais 

de Emergência para os 

Centros de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) do 

INEM, numa média diária em 

2016 de 3.744/dia, compete 

aos CODU atender e avaliar 

no mais curto espaço de 

tempo os pedidos de socorro 

recebidos, com o objetivo de 

identicar e acionar os 

recursos necessários e 

adequados a cada caso.

Nos grácos abaixo 

apresenta-se a evolução do 

número de chamadas de 

emergência atendidas nos 

CODU, bem como a média 

mensal e diária.

Em 2016, os CODU do INEM 

atenderam 1.370.348 

chamadas, o que representa 

uma média de 3.744 

chamadas por dia (mais 174 

chamadas por dia, ou seja, 

mais 5% face ao ano de 2015).

O aumento do número de 

chamadas desde 2012 tem 

sido notório: em 2016 

atenderam-se, por dia, mais 

602 chamadas do que em 

2012.

5.
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
NOS CODU

5.1 CHAMADAS DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS NOS CODU

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
CHAMADAS DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS NOS CODU
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20162012 2013 2014 2015

MÉDIA DIÁRIA
CHAMADAS DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS NOS CODU

De salientar a maior procura 

dos serviços de emergência 

médica, com maior 

incidência no ano de 2016, 

que, naturalmente, teve 

reexo na atividade dos 

CODU e, consequentemente, 

na atividade dos meios de 

emergência médica, cujo 

número de acionamentos 

acompanha o número de 

chamadas atendidas nos 

CODU.

ESTA SITUAÇÃO É EXPLICADA 

PELO:

Ÿ Aumento da incidência da 

atividade gripal. Com efeito, 

as baixas temperaturas 

vericadas nos últimos meses 

do ano de 2016 provocaram 

um aumento da incidência 

das infeções respiratórias na 

população, maioritariamente 

devidas à epidemia sazonal 

da gripe a que acrescem 

outros agentes virais e 

bacterianos que ocorrem em 

simultâneo com a gripe.

Ÿ Décit de Recursos Humanos. 

As diversas contingências 

que se têm vericado, 

associadas à elevada 

exigência da atividade nos 

CODU e nos meios de 

emergência e à oferta de 

melhores condições 

remuneratórias noutras 

instituições da administração 

pública, tem levado a 

rescisões de contratos, 

mobilidades e outras formas 

de saída do INEM. Não 

obstante os procedimentos 

concursais para contratação 

de TEPH em 2013 (100 TEPH) e 

2016 (85 TEPH), estes têm-se 

revelado insucientes face ao 

aumento muito signicativo 

da atividade operacional. Na 

realidade, tem-se vericado 

sempre uma diferença 

negativa entre os postos 

ocupados e os necessários 

para assegurar o 

funcionamento quer do 

CODU quer dos meios de 

emergência médica.

Ÿ O impacto na redução do 

horário de trabalho das 40 

para as 35 horas, que, desde 

logo veio agravar o atual 

decit de operacionais.

Ÿ Aumento do absentismo nas 

épocas festivas e feriados. 

Ÿ Os períodos de férias.

De referir ainda que, para 

fazer face a eventuais 

chamadas que sejam 

desligadas na origem, o INEM 

dispõe de um serviço de “call 

back”, criado com o objetivo 

de impedir que qualquer 

chamada realizada para os 

CODU do INEM que sem 

atendimento, e permitindo 

aos operadores voltar a ligar 

para as pessoas que 

contactaram o CODU e cuja 

chamada, por algum motivo, 

não tenha sido atendida.
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MÉDIA MENSAL
CHAMADAS TRANSFERIDAS PARA A “SAÚDE 24”

20162012 2013 2014 2015

4.281

3.756

3.860
4.169

5.735

20162012 2013 2014 2015

MÉDIA DIÁRIA
CHAMADAS TRANSFERIDAS PARA A “SAÚDE 24”

140

123

127 137

188

Com o objetivo de 

proporcionar a melhoria da 

qualidade de atendimento, 

através da otimização dos 

recursos existentes no Serviço 

Nacional de Saúde, e 

garantir a acessibilidade do 

utente ao organismo mais 

competente para prestar o 

serviço pretendido em cada 

momento, em 2012 foi 

concluído o procedimento 

relacionado com as 

chamadas não 

emergentes/urgentes.

Com a entrada em 

funcionamento do Serviço 

“Saúde 24”, o INEM passou a 

transferir para aquele serviço 

um conjunto de chamadas 

catalogadas como não 

emergentes/urgentes, ou 

seja, chamadas cujo 

resultado de triagem não 

resulte no envio de meios de 

emergência, na transferência 

da chamada especíca para 

situações de intoxicação ou 

para o CAPIC.

5.2. CHAMADAS NÃO EMERGENTES/URGENTES

Este procedimento permite 

alocar os recursos do INEM às 

situações efetivamente 

emergentes/urgentes, 

passando para terceiros 

(“Saúde 24”) o que não o é.

Em 2016, os CODU do INEM 

transferiram 68.817 

chamadas para a linha da 

saúde 24, o que representa 

uma média de 188 

chamadas por dia (mais 38% 

face ao ano de 2015).

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
CHAMADAS TRANSFERIDAS PARA A “SAÚDE 24”
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20162012 2013 2014 2015

MÉDIA MENSAL 
CHAMADAS ATENDIDAS PELA “SAÚDE 24”

1.185

1.215

1.195
1.299

1.741
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MÉDIA DIÁRIA
CHAMADAS ATENDIDAS PELA “SAÚDE 24”
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40
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De igual forma, as chamadas 

recebidas no Serviço “Saúde 

24” que, de acordo com a 

avaliação realizada, 

conguram uma situação 

urgente/emergente ou uma 

situação especíca 

relacionada com o Centro 

de Informação Antivenenos 

(CIAV) ou o Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em 

Crise (CAPIC), são 

encaminhadas para os 

CODU do INEM.

Em 2016, os CODU do INEM 

receberam da linha “Saúde 

24” 20.887 chamadas, o que 

representa uma média de 57 

chamadas por dia (mais 34% 

face ao ano de 2015).
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Em 2016, no global, vericou-

se um aumento de 7% nos 

acionamentos dos meios de 

emergência médica 

comparativamente ao ano 

de 2015. Este aumento é 

muito mais signicativo se 

compararmos com os anos 

5.4. ACIONAMENTOS DOS MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

anteriores, designadamente 

os anos anteriores a 2012.

EVOLUÇÃO ANUAL
NÚMERO DE ACIONAMENTOS MEIOS DE EMERGÊNCIA
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Para o aumento dos 

acionamentos nos últimos 

anos, contribuíram:

Ÿ O aumento muito signicativo 

do número de chamadas 

atendidas nos CODU.

Ÿ A integração nos Serviços de 

Urgência das Viaturas 

Médicas de Emergência e 

Reanimação (VMER) e das 

Ambulâncias de Suporte 

Imediato de Vida (SIV), 

diminuindo a 

inoperacionalidade destes 

meios por falta de tripulação.

Ÿ Uniformização de 

procedimentos quer no 

atendimento quer na triagem 

da chamada e na escolha 

do meio adequado.

Ÿ Diminuição dos “falsos 

negativos” através do sistema 

de triagem, ou seja, 

diminuição das situações de 

gravidade para as quais não 

era acionado qualquer meio 

de emergência ou não era 

acionado o meio mais 

indicado.

A triagem de chamadas é, 

desde 2012, realizada através 

da aplicação TETRICOSY ® - 

TElephonic TRIage and 

COunseling System. Estes 

algoritmos de triagem, mais 

estruturantes, permitem a 

estandardização de 

procedimentos, ganhos de 

ecácia da triagem e, 

fundamentalmente, 

encurtamento do tempo do 

acionamento do meio de 

emergência médica.

Após a triagem da chamada 

para qualquer ocorrência, a 

decisão dos meios de socorro 

5.3. TRIAGEM DE CHAMADAS

a enviar é determinada pelo 

Plano de Resposta da 

Aplicação de Triagem. São 

enviados meios quando 

exista uma situação de risco 

de vida ou esteja em causa 

uma função vital da vítima.
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93%
Número de Chamadas de Emergência Atendidas 
relativamente ao Número de Acionamentos
2016

ACIONAMENTOS
RELATIVAMENTE ÀS CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Importa dar conta do 

processo em curso para 

revisão dos uxos de triagem 

telefónica no atendimento 

das chamadas de 

emergência médica 

recebidas nos CODU.
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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. Tem 

disponíveis médicos 

especializados, 24 horas por 

dia, que atendem consultas 

de médicos, outros 

prossionais de saúde e do 

público em geral.

5.5. CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV)

Em 2016 este serviço realizou 

31.622 consultas médicas o 

que representa, em média, 

2.635 consultas médicas por 

mês, 86 por dia.
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EVOLUÇÃO ANUAL
NÚMERO DE ACIONAMENTOS MEIOS DE EMERGÊNCIA

Serviço de Helicópteros
de Emergência Médica

Viatura de Emergência
e Reanimação

Ambulâncias de Suporte
Imediato de Vida

Ambulâncias de Transporte
Inter-Hospitalar Pediátrico

Ambulâncias de Emergência
Médica

Motociclos de Emergência
Médica

Unidade Móvel de Intervenção
Psicológica de Emergência

Ambulâncias de Postos
de Emergência Médica

Ambulâncias de Postos
Reserva

Ambulâncias N/INEM (1)

20162012 2013 2014 2015

28.953 33.475 33.508 35.877 37.794

140.261 161.384 174.397 167.323 171.899

476.984 576.999 618.179 688.022 752.420

170.303158.047 175.430 176.555171.239

31.477 21.230 25.368 32.315 35.475

84.232 101.644 95.855 91.535 96.096

1.304 1.053 912 920 1.033

3.488 5.648 9.219 7.546 7.106

1.294 1.289 1.222 1.204 1.405

340 360 554 581 539

(1)

Ambulância de Socorro pertencentes a Corporações de Bombeiros: 
Não têm protocolo de colaboração com o INEM mas fazem 
serviços de emergência médica 
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31.477 21.230 25.368 32.315 35.475
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1.304 1.053 912 920 1.033
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(1)

Ambulância de Socorro pertencentes a Corporações de Bombeiros: 
Não têm protocolo de colaboração com o INEM mas fazem 
serviços de emergência médica 
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O Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em 

Crise é um serviço 

direcionado para o 

atendimento das 

necessidades psicossociais 

da população bem como, 

caso seja necessário, prestar 

apoio aos intervenientes do 

SIEM, em todas as situações 

em que estes são 

confrontados com elevados 

níveis de stresse.

Este serviço é constituído por 

uma equipa de psicólogos 

clínicos com formação 

especíca 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 

justiquem e, através das 

Unidades Móveis de 

Intervenção Psicológica de 

Emergência (UMIPE), podem 

ser acionados para o local 

das ocorrências onde seja 

5.6. CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO E INTERVENÇÃO EM CRISE (CAPIC)

necessária a sua presença, 

como é o caso das tentativas 

e risco de suicídio, crises de 

ansiedade e ataques de 

pânico, violações/abuso 

sexual e emergências 

psiquiátricas.

Em 2016 este serviço atendeu 

8.777 ocorrências CODU, o 

que representa uma média 

mensal de 731 ocorrências e 

uma média diária de 24 

ocorrências.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
OCORRÊNCIAS CAPIC
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O número de ocorrências 

com intervenção da UMIPE 

foi de 539, o que representa 

em média mensal de 45 

ocorrências e uma média 

diária de 1,5 ocorrências.
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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 

veriquem em inscritos 

marítimos. 

Uma equipa de médicos 

assegura, 24 horas por dia, 

informação sobre os 

cuidados a prestar, formas de 

proceder e terapêutica a 

administrar à vítima. Se 

necessário, pode acionar a 

evacuação do doente e 

5.7. CENTRO DE ORIENTAÇÃO DE DOENTES URGENTES MAR (CODU MAR)

organizar o acolhimento em 

terra e posterior 

encaminhamento para o 

serviço hospitalar adequado. 

Em 2016 este serviço recebeu 

89 chamadas, o que 

representa uma média 

mensal de 7 chamadas e 

uma média diária de 0,2 

chamadas.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
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As Vias Verdes são 

estratégias organizadas que 

visam a melhoria da 

acessibilidade dos doentes 

na fase aguda das doenças, 

aos cuidados médicos mais 

adequados, proporcionando 

um diagnóstico e tratamento 

mais ecazes. O INEM tem 

tido como objetivo adotar 

estas estratégias essenciais 

não só para melhorar as 

acessibilidades como para 

permitir os tratamentos mais 

ecazes, dado que o fator 

tempo, entre o início de 

sintomas e o 

diagnóstico/tratamento, é 

fundamental para a redução 

de mortalidade e das 

sequelas.

5.8. REFERÊNCIAÇÃO DAS VIAS VERDES

A coordenação da decisão 

sobre a referenciação 

primária e secundária de 

todos os doentes urgentes e 

ou emergentes na rede 

nacional de Serviços de 

Urgência e ou Cuidados 

Intensivos, em particular a 

referenciação das Vias 

Verdes, é uma atribuição do 

CODU.

O Programa Via Verde do 

Acidente Vascular Cerebral do 

INEM, tem por objetivo orientar 

os doentes com sinais e sintomas 

de AVC para o hospital 

adequado onde o diagnóstico 

será conrmado e o tratamento 

efetuado.

Durante o ano de 2016, e com o 

objetivo melhorar o acesso dos 

doentes com AVC, o INEM 

continuou a participar na 

orientação adequada destes 

doentes, incrementando a sua 

participação no transporte inter-

hospitalar, nomeadamente 

5.8.1. NA VERTENTE AVC

através das equipas das VMER 

e/ou das Ambulâncias SIV, no 

seu modelo integrado no SU.

Durante o ano de 2016 foram 

registados 3.359 situações de 

doentes com sinais e sintomas 

de AVC, o que representa, em 

média, 280 por mês e 9 casos 

por dia.
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MÉDIA MENSAL
EVOLUÇÃO NÚMERO DE REGISTOS VIA VERDE AVC

MÉDIA DIÁRIA
EVOLUÇÃO NÚMERO DE REGISTOS VIA VERDE AVC

20162012 2013 2014 2015

8,31

8,32
8,00

8,50

9,25

20162012 2013 2014 2015

253 253

243

260

282

A Via Verde Coronária 

pressupõe a identicação 

precoce de uma situação de 

enfarte agudo do miocárdio e o 

seu transporte célere até ao 

local mais próximo e com 

capacidade para realizar a 

desobstrução mecânica da 

oclusão arterial.

O INEM tem hoje capacidade 

de diagnóstico clínico e 

eletrocardiográco destas 

situações em todos os seus 

meios VMER e SIV, com 

possibilidade de envio 

informático desses dados para 

as Unidades de Saúde denidas 

como Centros Coronários.

Durante o ano de 2016, e com o 

objetivo de melhorar o acesso 

dos doentes com enfarte agudo 

do miocárdio com supra 

desnivelamento do segmento ST 

(EAMST) à Angioplastia Primária, 

o INEM continuou a promover a 

melhoria da articulação entre o 

pré-hospitalar e os Centros 

Coronários, no sentido de 

aumentar a ecácia desta Via 

Verde e, dessa forma, o número 

de doentes com enfarte agudo 

submetidos a desobstrução 

mecânica primária. 

5.8.2. NA VERTENTE CORONÁRIA

Da mesma forma que continuou 

a incrementar a sua 

participação no transporte inter-

hospitalar destes doentes, 

nomeadamente através das 

equipas das VMER e/ou das 

Ambulâncias SIV, no seu modelo 

integrado no Serviço de 

Urgência.

Em 2016 foram registadas 727 

situações de doentes com 

EAMST com supra 

desnivelamento do segmento 

ST, admitidos através da “Via 

Verde".
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO
REGISTOS VIA VERDE CORONÁRIA

(Nota)
Esta atividade só começou a ver avaliada apartir de 2013 
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MÉDIA MENSAL
EVOLUÇÃO NÚMERO DE REGISTOS VIA VERDE CORONÁRIA

MÉDIA DIÁRIA
EVOLUÇÃO NÚMERO DE REGISTOS VIA VERDE CORONÁRIA

55
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64 61

20162013 2014 2015

1,80

2,02
2,09 1,99

A Via Verde da Sépsis visa 

implementar, em todos os 

Serviços de Urgência do Serviço 

Nacional de Saúde, um 

protocolo de identicação 

rápida e início imediato de 

medidas terapêuticas a todos os 

doentes com Sépsis grave.

De acordo com a Circular 

Normativa nº 01/DQS/DQCO, da 

DGS, de 6 de janeiro de 2010, “a 

implementação de um 

protocolo terapêutico de Sépsis 

permite, não só diminuir a 

morbilidade e a mortalidade 

associadas a esta patologia, 

mas, também, uma redução 

substancial dos custos para as 

instituições. Uma 

implementação alargada 

destes protocolos terapêuticos 

representa um meio potencial 

para a melhoria da utilização 

dos recursos existentes, com 

contenção simultânea dos 

custos. Atualmente, porque é 

cienticamente aceite que uma 

intervenção precoce e 

adequada, tanto em termos de 

antibioterapia como de suporte 

hemodinâmico, pode melhorar 

signicativamente o prognóstico 

dos doentes com Sépsis grave e 

choque séptico, é imperativa a 

implementação de mecanismos 

organizacionais que permitam a 

sua rápida identicação e 

instituição atempada de 

terapêutica otimizada”.

Em 2013 foi implementada a Via 

Verde da Sépsis no âmbito Pré-

hospitalar em Bragança, 

Mirandela, Mogadouro, Foz 

Côa, Gondomar e Fafe. Em 

2016, o INEM deu continuidade 

às atividades necessárias 

conducentes à implementação 

de um plano de melhoria da Via 

Verde, que incluirá a Via Verde 

da Sépsis no contexto extra-

hospitalar, de forma a identicar 

mais precocemente doentes 

com Sépsis grave e proceder à 

sua estabilização inicial e 

encaminhamento para os 

centros de tratamento de Sépsis 

grave, criados ao abrigo da 

referida norma da DGS.

Em 2016 foi ainda dado inicio à 

criação de mecanismos para 

monitorização desta atividade 

através da criação de um 

interface aplicacional para 

registo das ocorrências desta via 

verde.

De referir, por último, que foram 

terminados os trabalhos 

conducentes à publicação de 

Norma relativa à Via Verde da 

Sépsis com a apresentação de 

uma versão nal à DGS.

5.8.3. NA VERTENTE DA SÉPSIS GRAVE
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permite, não só diminuir a 

morbilidade e a mortalidade 

associadas a esta patologia, 

mas, também, uma redução 

substancial dos custos para as 

instituições. Uma 

implementação alargada 

destes protocolos terapêuticos 

representa um meio potencial 

para a melhoria da utilização 

dos recursos existentes, com 

contenção simultânea dos 

custos. Atualmente, porque é 

cienticamente aceite que uma 

intervenção precoce e 

adequada, tanto em termos de 

antibioterapia como de suporte 

hemodinâmico, pode melhorar 

signicativamente o prognóstico 

dos doentes com Sépsis grave e 

choque séptico, é imperativa a 

implementação de mecanismos 

organizacionais que permitam a 

sua rápida identicação e 

instituição atempada de 

terapêutica otimizada”.

Em 2013 foi implementada a Via 

Verde da Sépsis no âmbito Pré-

hospitalar em Bragança, 

Mirandela, Mogadouro, Foz 

Côa, Gondomar e Fafe. Em 

2016, o INEM deu continuidade 

às atividades necessárias 

conducentes à implementação 

de um plano de melhoria da Via 

Verde, que incluirá a Via Verde 

da Sépsis no contexto extra-

hospitalar, de forma a identicar 

mais precocemente doentes 

com Sépsis grave e proceder à 

sua estabilização inicial e 

encaminhamento para os 

centros de tratamento de Sépsis 

grave, criados ao abrigo da 

referida norma da DGS.

Em 2016 foi ainda dado inicio à 

criação de mecanismos para 

monitorização desta atividade 

através da criação de um 

interface aplicacional para 

registo das ocorrências desta via 

verde.

De referir, por último, que foram 

terminados os trabalhos 

conducentes à publicação de 

Norma relativa à Via Verde da 

Sépsis com a apresentação de 

uma versão nal à DGS.

5.8.3. NA VERTENTE DA SÉPSIS GRAVE
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À semelhança do que já sucede 

com as Vias Verdes do Acidente 

Vascular Cerebral e Coronária, 

a Via Verde do Trauma dene os 

procedimentos a seguir no 

encaminhamento das vítimas 

de acidentes para as urgências 

dos hospitais mais apropriados. 

Este procedimento nasce da 

necessidade reconhecida de 

melhorar a resposta dos 

hospitais às vítimas de 

acidentes, através da 

identicação precoce de sinais 

de alarme, do conhecimento 

dos mecanismos de pedido de 

ajuda, da sistematização das 

primeiras atitudes de socorro e 

na denição do 

encaminhamento para a 

instituição mais adequada e 

com melhores condições de 

tratamento denitivo.

Durante o ano de 2016, e de 

acordo com a revisão da rede 

de SU, o INEM continuou a 

denir, com os Centros de 

Trauma que venham a ser 

constituídos para o efeito, 

protocolos de referenciação de 

doentes traumatizados graves, 

no sentido de fazer bypass a 

pontos da rede de Serviços de 

Urgência que não sejam os mais 

adequados para determinados 

doentes, fazendo chegar o 

doente certo ao local certo, no 

mais curto espaço de tempo 

possível (conceito de “Via 

Verde”).

Ainda de referir, no âmbito da 

melhoria das Estratégias 

Organizativas designadas por 

"Vias Verdes", a elaboração de 

proposta de registo informático 

para a Via Verde do Trauma 

através da criação de um 

interface aplicacional para 

registo das ocorrências desta 

Via Verde.

5.8.4. NA VERTENTE DO TRAUMA A atividade desenvolvida no 

CODU é monitorizada e 

avaliada sistematicamente 

através de indicadores que 

são recolhidos através dos 

sistemas de informação.

Numa base diária, é 

monitorizada e divulgada a 

atividade dos CODU, 

nomeadamente o número 

de Chamadas de 

Emergência atendidas, 

desligadas na origem, tempo 

médio para atendimento das 

chamadas de emergência, 

número de operacionais 

presentes, entre outros.

Também numa lógica de 

melhoria continua são 

realizadas desde 2013 

auditorias ao atendimento 

nos CODU, por forma a 

determinar o grau de 

conformidade dos 

procedimentos no 

atendimento das chamadas.

6.
MONITORIZAÇÃO DA
ATIVIDADE DOS CODU
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A publicação do Despacho 

n.º 14041/2012, de 29 de 

outubro, que veio denir a 

atividade do Centro de 

Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) do INEM, os 

seus recursos humanos, 

competências, bem como a 

articulação com outros 

intervenientes do SIEM, 

revelou-se de extrema 

importância para a 

regulação da emergência 

médica pré-hospitalar. Ficou 

deste modo denido de 

forma explícita o que se 

espera do serviço prestado 

no CODU e de cada um dos 

prossionais que atuam na 

emergência médica pré-

hospitalar e como se podem 

e devem articular de forma a 

assegurar, no global, uma 

resposta integrada, ecaz, 

eciente e de qualidade 

para toda a população. 

Para melhor responder às 

necessidades do cidadão e 

com a preocupação da 

melhoria contínua na gestão 

do serviço e, 

consequentemente, na 

missão do INEM, tem sido 

realizada uma avaliação 

criteriosa das situações 

conducentes a uma maior 

rapidez no acionamento dos 

meios de emergência 

médica. O sistema de 

triagem veio contribuir para 

esta melhoria dado que 

permite avaliar rapidamente 

as condições clínicas das 

vítimas de forma a 

estabelecer prioridades no 

acionamento dos meios de 

emergência médica. 

Assim, nos primeiros segundos 

da chamada telefónica, e 

assim que há informação que 

justique o envio de um meio, 

o mesmo é imediatamente 

acionado, diminuindo-se 

desta forma o tempo de 

resposta às ocorrências.

7.
CONCLUSÕES
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