INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ARSLVT É A PRIMEIRA ACREDITADA PELO INEM PARA
FORMAR EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA E
DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA
Sessão irá anunciar 1º curso e conta com a presença da Secretária de Estado da Saúde

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) vai tornar-se oficialmente na
primeira ARS com acreditação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para formar em
Suporte Básico de Vida e em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.
Com esta acreditação, a ARSLVT passa a garantir que os profissionais de saúde que trabalham nos
Cuidados de Saúde Primários da região têm acesso a formação relevante na sua área de atuação,
tanto mais que a ARSLVT dispõe atualmente de 165 desfibrilhadores automáticos externos.
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A Organização Mundial de Saúde estima que em Portugal 10 mil pessoas sejam vítimas de morte súbita
todos os anos. Está demonstrado que a desfibrilhação precoce, realizada entre três a cinco minutos
após o colapso da vítima, resulta em taxas de sobrevivência de 50 a 70%.
A sessão que assinala esse momento – onde vai ser anunciado o primeiro curso ministrado por
formadores da ARSLVT – vai decorrer amanhã, dia 20 de fevereiro, pelas 16h30, no Auditório do Centro
de Saúde de Sete Rios, em Lisboa.
Na sessão de entrega dos certificados de acreditação da ARSLVT, o Presidente da instituição, Luís Pisco,
será acompanhado da Secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, e do Presidente do
INEM, Luís Meira.
O grupo de quatro enfermeiros que vai dar início ao primeiro curso destinado a profissionais de saúde
também estará presente no evento.

A ARSLVT é uma pessoa coletiva de direito público, integrada na administração indireta do Estado, dotada de
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tem por missão garantir à população
da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade,
adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de
Saúde.
O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de
Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou
vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde. A prestação de socorros no local
da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários
intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM. Através do Número Europeu de Emergência - 112,
este Instituto dispõe de múltiplos meios para responder a situações de emergência médica.
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