VMER
A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um
veículo de intervenção pré-hospitalar, destinado ao transporte
de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente. Com
uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro, dispõe
de equipamento de Suporte Avançado de Vida.

O INEM
Instituto Nacional de Emergência Médica

Número Europeu
de Emergência
(Gratuito)

O INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica é o
organismo do Ministério da Saúde responsável por
coordenar o funcionamento, no território de Portugal
Continental, do Sistema Integrado de Emergência Médica
(SIEM), de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de
doença súbita a pronta e correcta prestação de cuidados
de saúde.

Em caso de doença súbita ou acidente ligue sempre 112.
A sua colaboração é fundamental: faculte toda a
informação que lhe seja solicitada para permitir um rápido
e eficaz socorro às vítimas.

Instituto Nacional de Emergência Médica

Esteja preparado para responder a questões como:

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

Caso

l O quê?
Tipo de ocorrência (acidente, doença súbita, parto, etc.)

de

Emergência

l Quem?
Número e estado das vítimas
As chamadas são atendidas por pessoal qualificado
que trabalha para o ajudar.

ligue

Siga sempre as instruções indicadas pelos serviços
de emergência médica.
Da próxima vez que ligar 112 lembre-se que:
As chamadas desnecessárias sobrecarregam o sistema,
pondo em perigo de vida aqueles que realmente precisam
de ajuda imediata. Os falsos alarmes afectam a
capacidade de resposta às verdadeiras emergências.

Ligue 112 só em caso de emergência,
um conselho do INEM

www.inem.pt
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Actuando na dependência directa dos CODU, as VMER têm
base hospitalar. O seu principal objectivo consiste na
estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico
durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em
situações de emergência.

Em

l Onde?
Local exacto da ocorrência e pontos de referência para o
encaminhamento dos meios de Socorro

N.º Europeu de Emergência

A prestação de cuidados de emergência no local da
ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o
hospital adequado e a articulação entre os vários
intervenientes no SIEM - (hospitais, corpos de bombeiros,
polícia de segurança pública, cruz vermelha portuguesa),
é a missão do INEM.
O INEM, através do Número Europeu de Emergência 112,
coordena vários serviços e meios para responder com
eficácia, a qualquer situação de emergência médica.

www.inem.pt

CODU
Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do
INEM asseguram a medicalização do Número Europeu de
Emergência 112. O seu funcionamento é assegurado ao longo
das 24 horas do dia por profissionais qualificados (médicos,
enfermeiros e operadores).
Compete aos CODU atender e avaliar, no mais curto espaço de
tempo, os pedidos de socorro recebidos, com o objectivo de
determinar os recursos necessários e adequados a cada caso.
Assim:
l A TRIAGEM e avaliação dos pedidos de socorro efectuados
através do 112.

CIAV
O Centro de Informação Antivenenos (CIAV) é um centro médico
de informação toxicológica. Presta informações referentes ao
diagnóstico, quadro clínico, terapêutica e prognóstico da
exposição a tóxicos (intoxicações agudas ou crónicas) em
pessoas e animais. Fornece esclarecimentos sobre efeitos
secundários dos medicamentos, substâncias cancerígenas,
mutagénicas e teratogénicas.

MOTAS

AMBULÂNCIAS

As motas de emergência constituem um dos meios do Instituto
Nacional de Emergência Médica destinados à prestação de
assistência pré-hospitalar.

As ambulâncias de Socorro do INEM são, destinadas à
estabilização de doentes que necessitem de assistência durante
o transporte.

Este projecto que apostou numa mais rápida capacidade de
resposta, tem como principal razão da sua existência, a
agilidade da mota no trânsito citadino, permitindo a chegada de
um meio de emergência num menor espaço de tempo.

As ambulâncias de Suporte Básico de Vida coordenadas pelo
INEM estão sediadas em vários pontos do país, no próprio
Instituto e em corpos de bombeiros, sendo a tripulação
composta por tripulantes de ambulância de socorro, permitindo
a aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida.

O CIAV presta um serviço nacional, cobrindo a totalidade do
país. Médicos especializados, 24 horas por dias, sete dias por
semana, atendem consultas de médicos, outros profissionais de
saúde e do público em geral.

a

l O ENVIO dos meios de emergência adequados.
a

l O ACOMPANHAMENTO das equipas de emergência no
terreno.
a

l O CONTACTO com as unidades de saúde.

Em caso de Intoxicação ligue:

808 250 143
RECÉM-NASCIDOS
O Sub-Sistema de Transporte de Recém-Nascidos de Alto
Risco, permite a prestação de cuidados de emergência a bebés
prematuros e recém-nascidos em situação de risco, permitindo
o transporte para hospitais onde existam unidades de
Neonatologia. As ambulâncias deste Sub-Sistema dispõem de
um médico especialista, um enfermeiro e um tripulante de
ambulância de socorro e estão dotadas com o equipamento
necessário a estabilização e transporte do recém-nascido. O
serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano.

CODU MAR
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU MAR)
tem por missão prestar aconselhamento médico a situações de
emergência que se verifiquem a bordo de embarcações. Se
necessário, o CODU MAR pode accionar a evacuação do
doente, organizar o acolhimento em terra e encaminhar para o
serviço hospitalar adequado.

Sendo esta a principal vantagem em relação a outros meios de
emergência, o veículo transporta material de Suporte Básico de
Vida (SBV), permitindo ao tripulante a prestação imediata de
alguns cuidados, estabilizando a vítima até que estejam
reunidas as condições para um eventual transporte.
Em alguns casos, a intervenção deste tripulante é a única
necessária, dispensando o recurso a uma ambulância de
socorro.

As ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) têm por
missão garantir cuidados de saúde diferenciados,
designadamente manobras de reanimação, sendo a tripulação
composta por um enfermeiro e um tripulante de ambulância de
socorro visando a melhoria qualitativa dos cuidados prestados
em ambiente pré-hospitalar à população.

