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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Considerações prévias
O Instituto Nacional de Emergência Médica I.P. (INEM) tem como missão definir, organizar,
coordenar, participar e avaliar as atividades e o funcionamento de um Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM), no território de Portugal Continental, por forma a garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.
Uma das suas principais funções é a prestação de socorro no local da ocorrência, o transporte
assistido das vítimas para o Hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do
Sistema.
Os meios de emergência médica do INEM atuam na dependência direta dos Centros de Orientação
de Doentes Urgentes (CODU), que coordenam e gerem os meios de socorro, selecionando-os com
base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o socorro mais adequado no mais curto
espaço de tempo.
É através da criteriosa utilização dos meios de telecomunicações ao seu dispor, que os CODU
acionam os diferentes meios de socorro, dando o devido apoio durante a prestação de socorro no
local das ocorrências, de acordo com as informações clínicas recebidas das equipas no terreno. Para
além disso, selecionam e preparam a receção hospitalar dos doentes. A atividade de emergência
médica abrange, igualmente, o transporte inter-hospitalar de doentes críticos (transporte
secundário).
Para o desempenho das suas atribuições, o INEM dispõe:


Para além dos meios definidos no Despacho n.º 5561/2014, de 23 de abril, as VMER
(Viaturas Médica de Emergência e Reanimação) e as Ambulâncias SIV (Suporte Imediato de
Vida).



E das Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP), definida pelo Despacho
n.º 1393/2013, de 23 de janeiro, (clarificado pelo Despacho nº 4651/2013, de 3 de abril e
alterado no seu ponto 5, pelo despacho nº 3251/2014, de 27 de fevereiro).
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Dispõe ainda dos Meios de Emergência Médica definidos no Despacho n.º 10109/2014, de 6 de
agosto (alterado nas alíneas e) e f) do n.º 1, esta última apenas na referência a “em
complementaridade com o TrDC”, e o n.º 6, pelo Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril):


Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)



Motociclos de Emergência Médica (MEM)



Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades que são agentes de proteção civil e ou
elementos do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM):
o

Postos de Emergência Médica (PEM)

o

Postos Reserva (RES)



Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)



Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM)

Todos estes meios contribuem para o sucesso de toda a cadeia de cuidados de emergência médica,
e revela-se essencial a sua articulação, integração e continuidade de cuidados, envolvendo técnicos
de saúde com vários níveis de diferenciação e formação adequadas na área da emergência médica,
nomeadamente, Técnicos de Emergência pré-hospitalar, Psicólogos, Enfermeiros e Médicos.
Para além destes meios, o INEM pode ainda recorrer a Ambulâncias designadas como “NINEM”
(Não INEM), pertencentes a Corpos de Bombeiros ou Delegações da CVP. São designadas “NINEM”
porque apesar de não serem acionadas em função de protocolos de cooperação, o INEM recorre aos
seus serviços, em regra por indisponibilidade ou inexistência de meios INEM (meios próprios, PEM
ou Reservas) ou por se situarem em áreas mais próximas das ocorrências.
De referir que o número de “NINEM” é cada vez mais residual, uma vez que o INEM pretende
estabelecer protocolos de colaboração com todas as entidades que prestam socorro.
O referido despacho n.º 10109/2014, de 6 de agosto, define ainda a distribuição geográfica dos
meios, as suas equipas, competências, e relação com a rede de serviços de urgência.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo
Dando cumprimento ao disposto no n.º 15 do Despacho, suprarreferido, “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 que apresenta uma síntese da
informação relativa à atividade dos meios de emergência médica consagrados no referido despacho.
Maior detalhe desta atividade será disponibilizada no Relatório Anual de Atividades de 2018 do
INEM.
No final dos anos anteriores, o INEM deu a conhecer, em relatório publicado na página da internet,
em www.inem.pt, os resultados desta atividade. Decorrido mais um ano, apresenta-se no presente
relatório mais um conjunto de informação que permite uma análise mais detalhada da atividade dos
meios de socorro, definidos no referido despacho, sendo igualmente uma ferramenta para avaliação
e monitorização da sua implementação.
Para melhor compreensão do crescimento da atividade, optou-se por apresentar a evolução dos
dois últimos triénios.
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MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
INEM

PARTE I

MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua
disposição diversos meios atuação no terreno, que se baseiam numa solução de
complementaridade entre os vários meios de emergência médica, entre eles, as
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), as Ambulâncias de
Suporte Imediato de Vida (SIV), as Ambulâncias de Emergência Médica (AEM),
os Motociclos de Emergência Médica (MEM), Ambulâncias de Socorro sedeadas
em entidades que são agentes de proteção civil e ou elementos do SIEM (Postos de
Emergência Médica e Postos Reserva), Ambulância de Transporte Inter-hospitalar
Pediátrico (TIP), as Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência
(UMIPE) e o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM).
O Presente Relatório incidirá apenas nos meios de emergência médica identificados
no Despacho n.º 10109/2014, de 6 de agosto, as AEM, as MEM, as Ambulâncias de
Socorro e o SHEM.
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PARTE I | 1. MISSÃO E TRIPULAÇÃO

1. Missão e tripulação

1.1. Ambulâncias de Emergência Médica
As Ambulância de Emergência Médica (AEM) integram uma equipa de dois técnicos de
emergência pré-hospitalar (TEPH) e têm como missão a deslocação rápida de uma equipa de
emergência médica pré-hospitalar ao local da ocorrência, a estabilização clínica das vítimas de
acidente ou de doença súbita, e das grávidas, e o transporte acompanhado para o serviço de urgência
adequado ao estado clínico, dispondo de equipamento diverso de avaliação, reanimação e
estabilização clínica.

1.2. Motociclos de Emergência Médica
Os Motociclos de Emergência Médica (MEM) são tripulados por um técnico de emergência préhospitalar (TEPH), e, sendo um meio ágil vocacionado para o trânsito citadino, têm como missão a
deslocação rápida ao local da ocorrência, com vista à avaliação e estabilização clínica inicial das
vítimas de acidente ou de doença súbita, e das grávidas, e eventual preparação para o transporte.
O MEM auxilia ainda outras equipas e procede à triagem primária em situações excecionais.

1.3. Ambulâncias de Socorro
As Ambulâncias de Socorro têm por missão assegurar a deslocação rápida de uma tripulação com
formação em técnicas de emergência médica no mínimo tempo possível, em complementaridade e
articulação com os outros meios de emergência médica pré-hospitalar, e o eventual transporte para
a unidade de saúde mais adequada ao estado clínico da vítima.
As ambulâncias de socorro estão sedeadas em Postos de Emergência Médica (PEM) e Postos
Reserva (RES) e são regulados e financiados nos termos definidos por acordo entre o INEM, a
Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) e representantes das entidades que são parceiros do
SIEM, por acordo homologado pelos Ministérios da tutela.

1.4. Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência
As Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) tem por missão intervir
no local da ocorrência com vítimas e familiares em situações potencialmente traumáticas, como
acidentes de viação e outros, mortes inesperadas ou traumáticas, abuso ou violação física ou sexual,
em emergências psicológicas e psiquiátricas com necessidade de negociar aceitação de ajuda, e em
situações que envolvam crianças ou outros dependentes, entre outras.

1.5. Serviço de helitransporte de emergência médica
Os Helicópteros de Emergência Médica são o elo mais diferenciado de resposta do SIEM e uma
referência no sistema de emergência médica nacional. Funcionam 24 sobre 24 horas, 365 dias por
ano, e estão dedicados em exclusivo à emergência médica, apresentando elevados níveis de
prontidão.
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A suas missões são divididas em:


Missões Primárias: o helicóptero coloca rapidamente uma equipa médica altamente
diferenciada no local da ocorrência. Em regra, as vítimas são helitransportadas. No entanto,
podem ser transportadas em Ambulância para o hospital mais adequado à sua condição
clínica, acompanhadas ou não pela equipa do helicóptero



Missões Secundárias: o helicóptero transporta doentes críticos entre unidades de saúde
(“transporte secundário”). Normalmente são doentes críticos que necessitam de cuidados
mais diferenciados (Cuidados Intensivos ou intervenção de especialidade não disponível na
US de origem).



Transporte de órgãos/equipas de transplantação e transporte (pontual) de equipas
médicas especializadas, designadamente para situações de exceção (catástrofes e
acidentes graves).

RELATÓRIO ANUAL MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA 2018
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2. As equipas: formação e competências
A equipa das AEM e dos MEM é constituída por técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH),
que estão habilitados com formação adequada e homologada pelo INEM, que lhes atribui as
competências necessárias para a prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar e
outros procedimentos, atuando na dependência e no cumprimento de algoritmos de decisão
definidos pelo INEM sob supervisão do médico coordenador do CODU.

As equipas das Ambulâncias de Socorro (PEM e RES) são constituídas por elementos
pertencentes à proteção civil e/ou por elementos do SIEM que têm formação específica em técnicas
de emergência pré-hospitalar, definida e certificada pelo INEM.

A UMIPE é constituída por uma equipe de TEPH e psicólogo (técnico superior) com formação
específica em intervenção psicológica em crise, homologada pelo INEM.

O SHEM integra uma equipa de pilotos (o comandante e um piloto) e equipa médica (um médico
e um enfermeiro), que se encontram ambas em presença física permanente junto das aeronaves. Os
médicos e os enfermeiros que prestam serviço no SHEM têm formação específica, compreendendo
um Curso de Fisiologia de Voo e Segurança em Heliportos e um curso de Viatura Médica de
Emergência e Reanimação. Têm também experiência em Emergência Pré-hospitalar, em cuidados
intensivos/abordagem do doente crítico.

As equipas médicas de serviço devem manter

permanentemente condições operacionais na base para que se possam dirigir para o helicóptero
imediatamente após a ativação

INEM
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3. Evolução do número de meios e atividade
3.1. Ambulâncias de Emergência Médica - AEM
A rede de AEM tem-se mantido com 56 Ambulâncias em funcionamento, 18 na região do Norte,
12 na região do Centro e 26 na região do Sul.
Estava previsto o reforço com a abertura de novas AEM, não tendo sido, ainda, possível a sua
concretização por constrangimentos relacionados com contratação de Recursos Humanos (TEPH) e
aquisição de novas Ambulâncias.

Gráfico 1. Evolução do número de Ambulâncias de Emergência Médica
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Acresce o reforço sazonal, nomeadamente na Região do Algarve, na época de fim de ano
(2017/2018), que contou com o reforço de duas AEM em funcionamento.
Durante o ano de 2018 as AEM foram acionadas 151 771 vezes, o que representa uma média
diária na ordem dos 416 acionamentos.
Tendo em conta as 56 AEM em funcionamento, significa que cada uma das Ambulâncias foi
acionada em média 7 vezes por dia.

Gráfico 2. Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias de Emergência Médica
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3.2. Motociclos de Emergência Médica - MEM
A rede de MEM dispõe atualmente de nove Motociclos em funcionamento, 3 na região do Norte, 1
na região do Centro e 5 na região do Sul. Em março de 2018 foi implementado um Motociclo de
Socorro nos Bombeiros Voluntários de Queluz.
Estava proposto o reforço com a abertura de novos MEM, não tendo sido, ainda, possível a sua
concretização pelos motivos já referidos.

Gráfico 3. Evolução do número de Motociclos de Emergência Médica
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Fonte: INEM

Acresce o reforço sazonal, nomeadamente na Região do Algarve, que contou com quatro
Motociclos em funcionamento durante o Verão de 2018, das quais três na região do Algarve e uma
no concelho de Almada. E ainda, um motociclo na época de fim de ano (2017/2018), no concelho de
Sintra.
Durante o ano de 2018, os MEM foram acionados 6 383 vezes, o que representa uma média diária
na ordem dos 17 acionamentos.
Tendo em conta os nove MEM em funcionamento, significa que cada um dos Motociclos foi
acionado em média 3 vezes por dia.

Gráfico 4. Evolução do número acionamentos dos Motociclos de Emergência Médica
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3.3. Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos de Emergência Médica - PEM
A 31 de dezembro de 2018 estavam em funcionamento 332 PEM, 109 na região do Norte, 85 na
região do Centro e 138 na região do Sul.
De referir, neste âmbito, o novo memorando de entendimento entre INEM, a Liga dos Bombeiros
Portugueses e Autoridade Nacional de Proteção Civil, de julho de 2017, que permitiu a criação de um
novo modelo de Ambulância de Socorro sedeada em PEM, que se baseia na aquisição de ambulâncias
diretamente pelas Associações de Bombeiros Voluntários, subsidiando o INEM a sua aquisição e
garantindo a comparticipação nas despesas de manutenção e de contratualização de seguros.
Foi neste âmbito que foram estabelecidos protocolos para constituição de 21 novos PEM nos
concelhos onde ainda não existia qualquer PEM, ficando concluído o Plano do Instituto para dotar
todos os 278 concelhos de Portugal continental com uma ambulância do INEM.
Com a implementação destes novos PEM o Instituto deu cumprimento ao Despacho nº
10109/2014, de 6 de agosto que determina na alínea c) do nº 12, a existência de Postos de
Emergência Médica em todos os concelhos de Portugal Continental, dando igualmente cumprimento
às orientações do Ministério da Saúde, que estabelecia que todos os concelhos de Portugal
Continental tinham de dispor de um PEM.
O memorando previa ainda, o reforço do SIEM com novos PEM em concelhos onde a densidade
populacional, a casuística e os meios de emergência disponíveis, justifica a criação de novos PEM ou
o reforço dos existentes com mais ambulâncias, também segundo o novo modelo (subsídio atribuído
pelo INEM para aquisição da ambulância).
De acordo com o referido memorando, o INEM assegurou ainda, a renovação da frota de
ambulâncias dos PEM, tendo assinado, ainda em 2017, protocolos para renovação de 41 ambulâncias,
dando prioridade à renovação do parque circulante de ambulâncias com 12 ou mais anos, sendo um
investimento de avultada dimensão por parte do Instituto. No âmbito deste plano foram ainda
substituídos, já em 2018, 75 ambulâncias. O plano prevê ainda, a substituição das restantes
ambulâncias (75 por ano) até 2021, altura em que a frota de ambulâncias se encontrará totalmente
Acresce o reforço sazonal, para fazer face ao aumento da casuística, nomeadamente na Região do
Algarve, que contou com nove PEM e dois MEM em funcionamento durante o Verão, e dois PEM no
período de natal fim de ano. As restantes regiões contaram também com reforços sazonais. A Região
de Lisboa, com um PEM e um MEM durante o verão e sete PEM no período Natal fim ano. E a Região
do centro, com seis PEM e uma Ambulância SIV durante o período Natal fim ano. E a Região do Norte,
com três PEM no Verão e oito PEM no Natal fim ano. Isto é, um total de 40 meios de emergência
médica permitiram reforçar o dispositivo afeto ao SIEM nestas duas épocas.
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Gráfico 5. Evolução do número de Postos de Emergência Médica
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Durante o ano de 2018 os PEM foram acionados 839 432 vezes, o que representa uma média
diária na ordem dos 2 300 acionamentos.
Tendo em conta os 332 PEM em funcionamento, significa que cada um dos PEM foi acionado em
média 7 vezes por dia.

Gráfico 6. Evolução do número de acionamentos dos Postos de Emergência Médica
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3.4. Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos de Reserva - RES
Esta tipologia de meio, que constitui um segundo nível de recurso a ambulâncias do SIEM,
complementando a rede de ambulâncias de socorro, difere dos PEM na medida em que a Ambulância
pertence aos Corpos de Bombeiros ou Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa.
A redução do número de Postos Reserva, na maioria dos casos, está associada ao facto de alguns
destes meios passarem a PEM.
A 31 de dezembro de 2018 estavam em funcionamento 135 Postos Reserva, 57 na região do Norte,
40 na região do Centro e 38 na região do Sul.
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Gráfico 7. Evolução do número de Postos de Reserva
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Durante o ano de 2018 os Postos Reserva foram acionados 148 809 vezes, o que representa uma
média diária na ordem dos 408 acionamentos.
Tendo em conta os 127 Postos Reserva em funcionamento, significa que cada um dos Postos
Reserva foi acionado em média 3 vezes por dia.

Gráfico 8. Evolução do número de acionamentos dos Postos de Reserva
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3.5. Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência - UMIPE
O número de Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência está estabilizado, com
quadro Meios em funcionamento, 1 na região do Norte, 1 na região do Centro e 2 na região do Sul.

INEM
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Gráfico 9. Evolução do número de Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência
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Durante o ano de 2018 as UMIPE foram acionadas 757 vezes, o que representa uma média diária
na ordem de 2 acionamentos por dia.

Gráfico 10. Evolução do número de acionamentos das Unidades Móveis de Intervenção
Psicológica de Emergência
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3.6. Serviço de Helitransporte de Emergência Médica - SHEM
O número de Helicópteros ao serviço do INEM, tem contado com a partilha dos meios aéreos
(desde outubro de 2012) entre os Ministérios da Saúde (MS) e da Administração Interna (MAI), cujo
modelo de funcionamento assentava na existência de 5+1 Helicópteros dedicados (INEM) ou
parcialmente dedicados (ANPC/EMA) à emergência médica e ao transporte secundário de doentes
críticos.
Em 2018, dando cumprimento às orientações estratégicas definidas para garantir a
sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM, e por forma a melhorar a atividade dos
meios aéreos, o SHEM foi reorganização/otimização, reduzindo o dispositivo de cinco para quatro
RELATÓRIO ANUAL MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA 2018
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helicópteros. A redução do dispositivo, associada à reorganização geográfica dos mesmos, teve como
grande objetivo a melhoria da capacidade de resposta, tornando o SHEM mais eficiente, dando deste
modo, cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2017, de 6 de junho, onde o
governo autorizou o INEM a adquirir os serviços de disponibilização, locação, manutenção e operação
de meios aéreos para a prossecução da sua missão, durante os anos de 2018 a 2022, correspondente
a um dispositivo de quatro helicópteros dedicado em permanência e em exclusivo à emergência
médica.

Gráfico 11. Evolução do número de Helicópteros de Emergência Médica
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Durante o ano de 2018 os Helicópteros foram acionados 1020 vezes, o que representa uma média
diária na ordem dos 3 acionamentos.

Gráfico 12. Evolução do número de acionamentos do Serviço de Helicópteros de Emergência
Médica
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Distribuição geográfica

4.

A localização dos meios de emergência médica pressupõe uma articulação com a Rede de
Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde consoante a diferenciação do nível de cuidados.
Assim, para além do já definido no Despacho n.º 5561/2014, de 23 de abril, relativo à Integração
das VMER e das Ambulâncias SIV na rede dos Serviços de Urgência, e do Despacho nº 1393/2013,
de 23 de janeiro, relativo ao Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico, para as AEM, MEM,
Ambulâncias de Socorro, UMIPE e SHEM, foram definidos os seguintes critérios de localização:


As AEM são sedeadas nas localidades com Serviços de Urgência Polivalente (SUP) e
Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC).



Os MEM são sedeados nas localidades com SUP e SUMC, cuja demografia, acessibilidade
e nível de ocorrências, assim o justifiquem.



As Ambulâncias de Socorro constituídas como Postos de Emergência Médica são
sedeadas em todos os concelhos de Portugal Continental.



As UMIPE, sedeadas na sede de cada Delegação Regional do INEM.



O SHEM com distribuição geográfica proposta pelo INEM e aprovada por despacho do
membro do governo responsável pela área da saúde.

4.1. Ambulâncias de emergência médica

As AEM complementam a rede de meios de suporte avançado existente. Assim, a sua distribuição
geográfica responde às grandes necessidades de meios nos principais centros urbanos e ao trabalho
complementar que é necessário estabelecer com as equipas das VMER.

Gráfico 13. Distribuição Geográfica das AEM
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4.2. Motociclos de emergência médica

Os MEM passaram a fazer parte dos meios do INEM em julho de 2004.
Ao longo destes anos demonstraram, inequivocamente, constituir uma mais-valia com excelente
custo-efetividade, nomeadamente nos grandes centros urbanos. O modelo português foi já
numerosas vezes citado na literatura internacional e serviu de benchmarking para a implementação
de outros modelos em diferentes países.
O objetivo é implementar um MEM em cada capital de Distrito e nos Concelhos mais densamente
povoados.
Gráfico 14. Distribuição Geográfica dos MEM
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4.3. Ambulâncias de socorro
Em relação às Ambulâncias de Socorro constituídas como Postos de Emergência Médica, o
Despacho n.º 10109/2014 de 6 de agosto determina que estes Meios sejam sedeados em todos os
concelhos de Portugal Continental.

Gráfico 15. Distribuição Geográfica dos PEM
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4.4. Serviço de helitransporte de emergência médica
O SHEM assenta na seguinte configuração:
As localizações dos Helicópteros de Emergência Médica são as seguintes:


Região Norte: Concelho de Macedo de Cavaleiros (Distrito de Bragança)



Região Centro: Concelho de Santa Comba Dão (Distrito de Viseu),



Região Sul: Concelho de Évora (Distrito de Évora) e Concelho de Loulé (Distrito de Faro).

Gráfico 16. Distribuição Geográfica do SHEM
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Conclusões
Um dos Objetivos estratégicos do INEM é o de prosseguir a implementação e
qualificação da rede de Emergência Médica Pré-Hospitalar, no sentido de melhorar
a resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica em todo o território de
Portugal Continental, tendo como requisito essencial a qualidade enquanto
instrumento de melhoria continua. De uma forma geral, o INEM tem conseguido
aumentar a qualidade dos serviços prestados e a cobertura nacional de emergência
pré-hospitalar, melhorando, desta forma, o acesso aos(às) cidadãos(ãs) e
reforçando o dispositivo.
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5.

Acompanhamento e
monitorização da atividade
Tendo por objetivo criar mecanismos que

garantam o cumprimento da atividade dos
Meios de Emergência Médica do INEM,
referenciados no Despacho (AEM, MEM,
Ambulâncias de Socorro, UMIPE e SHEM) e,
numa perspetiva de melhorar o desempenho
da sua atividade, para além da monitorização
mensal da atividade:


Relativa aos acionamentos



Cruzamento dos acionamentos por
prioridade atribuída segundo os
algoritmos de triagem



Controlo

dos

períodos

de

inoperacionalidade
Durante o ano de 2018 e no âmbito do
Processo de Acreditação CODU e Meios, foram
realizadas

pelas

Delegações

Regionais

auditorias aos meios de emergência médica
que incluíram visitas às bases.
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6.

necessária eficiência de gestão de meios em

Conclusões
A

publicação

do

Despacho

n.º

10109/2014, de 6 de agosto (alterado nas
alíneas e) e f) do n.º 1, esta última apenas na

situação de emergência médica, contribuindo,
no seu conjunto, para inegáveis ganhos em
saúde.

referência a “em complementaridade com o

Foi neste sentido que o INEM foi

TrDC”, e o n.º 6, pelo Despacho n.º 5058-

implementando um modelo consistente e

D/2016, de 13 de abril) que define os meios

sustentável,

de emergência médica pré-hospitalar do

contínua, nomeadamente da acessibilidade,

INEM revelou-se de extrema importância para

eficácia, eficiência e qualidade do Sistema

a regulação da emergência médica pré-

Integrado de Emergência Médica, evitando

hospitalar. Ficou deste modo definido de

sobreposições regionais e ineficiências ou

forma explícita o que se espera de cada um

sinergias com outros meios de emergência já

dos meios e de cada um dos profissionais que

existentes.

atuam na emergência médica pré-hospitalar e
como se podem e devem articular de forma a
assegurar, no global, uma resposta integrada,
eficaz, eficiente e de qualidade para toda a
população.
Com efeito, era fundamental consagrar

numa

lógica

de

melhoria

Para a concretização destas alterações o
INEM analisou e produziu documentos
técnicos, com a colaboração de peritos e de
parceiros do SIEM (Autoridade Nacional de
Proteção

Civil

Portugueses),

e
os

Liga
quais

de

Bombeiros

foram

também

num único despacho esta atividade pois todos

analisados pela Comissão de Reavaliação da

estes meios contribuem para o sucesso de

Rede Nacional Emergência e Urgência.

toda a cadeia de cuidados de emergência
médica, envolvendo técnicos de saúde com
vários níveis de diferenciação e formação
adequada na área da emergência médica,
nomeadamente Técnicos de Emergência préhospitalar, Enfermeiros e Médicos.
Este despacho veio assim definir como
meios de emergência pré-hospitalar as
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica
de Emergência (UMIPE) e o Serviço de
Helicópteros de Emergência Médica (SHEM)
num único despacho.
A intervenção ativa e dinâmica dos vários

Este processo de reorganização dos meios
de emergência implicou alguns ajustamentos
de ambulâncias de baixa casuística, nos locais
onde já existia ou passou a existir um Posto de
Emergência Médica do INEM, com capacidade.
para responder às solicitações, e o reforço de
ambulâncias com esta tipologia em grandes
centros ou locais de elevada casuística.
Em face da evolução do modelo de
emergência

médica

e

atendendo

às

necessidades crescentes da atividade de
emergência

médica

demonstradas,

considera

já

largamente
o

INEM

ter

componentes do Sistema Nacional de Saúde e

constituído

o conjunto de ações coordenadas de âmbito

sinérgica de viaturas de emergência médica.

uma

rede

complementar

e

pré-hospitalar, hospitalar e intra-hospitalar,
determinam a atuação rápida, eficaz, e com a

RELATÓRIO ANUAL MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA 2018

INEM

33

