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Considerações prévias 

 

Ao INEM compete  assegurar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM),  por forma a garantir aos(às) sinistrados(as) ou 

vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde, designadamente através 

da prestação de socorro no local da ocorrência, do transporte assistido das vítimas para  a unidade 

de saúde adequada e da articulação entre os vários intervenientes do Sistema. 

É através do Número Europeu de Emergência 112, que os Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) do INEM respondem 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 de emergência médica apropriados para 

prestação de cuidados de saúde 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 define que os CODU são uma estrutura de coordenação operacional 

centralizada de toda a atividade do SIEM e determina as suas atribuições, os(as) profissionais que 

asseguram a atividade dos CODU e respetivas competências bem como a articulação com outros 

intervenientes do SIEM, as instalações e sua localização geográfica e os recursos tecnológicos. 

Dando cumprimento ao disposto no n.º 9 do referido Despacho “O INEM deve apresentar um 

relatório anual ao Ministério 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 2019 do INEM. 
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Sumário executivo 

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 veio acabar com as diferenças regionais existentes no atendimento das chamadas de 

emergência. Esta alteração permitiu melhorar a eficiência da gestão dos recursos disponíveis nos 

vários CODU, diluindo os seus picos regionais e colmatando eventuais défices momentâneos de 

disponibilidade local para atender e/ou regular uma chamada de emergência. 

Em 2012, com a alteração da Lei Orgânica do INEM (Decreto-Lei n.º 34/2012 de 14/02 que veio 

revogar o Decreto-Lei n.º 220/2007, de 29/05), foram reformuladas as áreas territoriais de atuação 

dos serviços desconcentrados (designados por Delegações Regionais), passando de quatro (Porto, 

Coimbra, Lisboa e Faro) para três Delegações (Norte, Centro e Sul), em que a Delegação Regional do 

Sul passou a englobar as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve. Ainda que tivesse 

sido organicamente extinta a Delegação Regional de Faro, mantiveram-se no respetivo CODU os 

postos de acionamento.  

Nesse ano foi implementado o sistema de triagem de chamadas de emergência médica 

desenvolvido pelo INEM (TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System) que se traduziu 

num novo procedimento de triagem telefónica, criando e implementando algoritmos de apoio à 

decisão. com o objetivo de determinar os planos de resposta adequados a cada situação. Estes 

algoritmos de triagem permitem a uniformização de procedimentos. 

Foi ainda, 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 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 para 

o Centro de Informações Antivenenos (CIAV) ou para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção 

em Crise (CAPIC). 
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E entrou ainda, em 2012, em funcionamento a aplicação clínica ICARe (Integrated Clinical 

Ambulance Record) que permite a receção da informação para acionamento de meios (localização e 

ocorrência) e posteriormente o registo e envio de dados clínicos para o CODU e para os hospitais. De 

referir que está em curso a revisão do registo clínico, que passará a ser operacionalizado através de 

uma plataforma de registo clínico - i-TEAMS (INEM Tool for Emergency Alert Medical System), cujas 

vantagens serão explicitadas no capítulo relativo aos recursos materiais. 

De referir por último, a obtenção, em 2012, da Acreditação do CODU e Meios, segundo o Modelo 

Nacional e Oficial de Acreditação de unidades de saúde que se baseou no modelo da Agencia da 

Calidad Sanitaria da Andalucía (ACSA) e assenta no conceito de auditoria interpares, apoiando-se 

numa metodologia de autoavaliação que fomenta o trabalho em equipa e a partilha do conhecimento. 

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 2017, 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. Já em 2020, o 

INEM teve a visita de acompanhamento, onde demonstrou manter o nível BOM. 

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 certificação permanente por entidade reconhecida para o efeito”. 

De referir ainda, a 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 teve como missão analisar o 

funcionamento dos CODU, com vista à identificação de medidas que permitam ultrapassar os 

problemas identificados, melhorar a eficiência, eficácia e a qualidade do serviço prestado pelos CODU. 

Em sequência, foi elaborado o Plano de Ação para cumprimento das Recomendações do grupo de 

trabalho, tendo as medidas vindo a ser implementadas. 

No desenvolvimento dos trabalhos foram analisadas as várias componentes da atividade dos 

CODU, apresentados os dados disponíveis de monitorização da atividade, e discutidos com maior 

profundidade os principais aspetos que se considerou serem merecedores de propostas de melhoria, 

tendo sido produzidas um conjunto de recomendações. 

Destacam-se as recomendações relacionadas com a gestão e governação dos sistemas e 

tecnologias de informação de suporte à atividade clínica e operacional no âmbito pré-hospitalar, o 

reforço da interoperabilidade entre os sistemas de informação que suportam atualmente o CODU e a 

Central de Emergência 112, em estreita coordenação com as diversas entidades envolvidas, e a 

melhoria dos indicadores de gestão e monitorização do serviço, incluindo a redefinição e a criação de 

novos indicadores de monitorização de atividade. 
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A atividade do CODU e dos meios do INEM foi, em 2012, objeto de processo 

de Acreditação segundo o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do 

Ministério da Saúde, tendo sido atribuído ao INEM Certificação de Qualidade 

de Nível BOM, pelo Comité de Certificação da Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucia (ACSA), da Consejeria de Salud y Bienestar Social.  

No âmbito desse processo, o INEM teve a segunda visita de acompanhamento 

em 2017, onde demonstrou manter o nível Bom.  

Neste ano, 2017, foi realizada a avaliação externa para um novo ciclo de 

Acreditação de cinco anos (2017-2021), já com a aplicação de novo manual, 

específico para Serviços de Urgência e Emergência que abrange a totalidade 

da atividade operacional de emergência médica do INEM. 

O processo de certificação pelo Manual de Standards de Unidades de Urgência 

e Emergência concorre para a qualidade dos cuidados prestados aos cidadãos 

apresentando uma metodologia de trabalho que visa impulsionar as Unidades 

de Urgência e Emergência para a implementação de processos de gestão, 

garantia da qualidade e de melhoria contínua. 

O INEM teve a visita de acompanhamento já em 2020, onde demonstrou 

manter o nível BOM. 
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1. Área de atuação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) 

 

Elencam-se os serviços prestados pelos CODU: 

• 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. 

• 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 situação. 

• Realizar o aconselhamento médico de situações de urgência e emergência e, sempre que 

indicado, aconselhar o(a) cidadão(ã) a realizar manobras básicas de emergência. 

• Proceder à transferência das chamadas consideradas não urgentes para outros 

intervenientes do Sistema nacional de Saúde, nomeadamente para o Centro de 

Atendimento Nacional de Saúde (SNS24). 

• Selecionar e acionar os meios de emergência médica adequados. 

• Aconselhar as equipas no terreno, sempre que necessário, bem como validar 

protocolos de atuação a não-médicos. 

• Proceder à correta referenciação do(a) doente urgente/emergente e, em particular, 

garantir a gestão adequada da fase pré-hospitalar das Vias Verdes. 

• Assegurar o contacto com as unidades de saúde, preparando a receção hospitalar, 

garantindo o tratamento adequado do(a) doente urgente/emergente, com base em 

critérios clínicos, geográficos e de recursos da unidade de saúde de destino. 

• Gerir a rede de telecomunicações de emergência. 

• Promover a resposta integrada ao(à) doente urgente/emergente. 

E ainda, para atender a necessidades específicas: 

• Prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se verifiquem 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(a) doente, organizar o 

acolhimento em terra, e encaminhá-lo(a) para a unidade de saúde  adequada. 

• Prestar aconselhamento especializado em situações de intoxicação ou exposição a tóxicos: 

o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) fornece, ao público em geral ou a profissionais 

de saúde em particular, as indicações adequadas a cada caso com o objetivo de minimizar 

as consequências das intoxicações.  

• Prestar apoio psicológico em emergência através do serviço do Centro de Apoio Psicológico 

e Intervenção em Crise (CAPIC), que intervém em situações de emergência psicológica, 

como é o caso de situações de morte inesperada/violenta, comportamentos suicidas, 

abusos/violência física ou sexual, entre outros.  
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2. Recursos Humanos 

A atividade dos CODU é assegurada pelos(as) seguintes profissionais: 

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) com funções nos CODU, que têm formação 

específica para realizar as suas funções, a saber: 

• Atendem as chamadas de emergência, realizam a triagem segundo algoritmos definidos 

para o efeito, efetuam o aconselhamento preconizado para as situações de urgência e ou 

emergência. 

• 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, 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), e que veio permitir a transição dos(as) 

profissionais na carreira de Assistentes Técnicos com funções no CODU (possuidores dos requisitos 

habilitacionais exigidos e que declararam expressamente a intenção de ingressar na nova carreira) 

bem como os Técnicos de Emergência, a integrar esta 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: 

• Acompanhamento, apoio e controlo das triagens. 

• Acompanhamento dos meios de emergência médica mais diferenciados no terreno. 

• Validação de atos médicos delegados, quando os mesmos se encontrem devidamente 

protocolados, validados e se apliquem na situação em causa. 

• Articulação e coordenação das situações de Emergência com os médicos das unidades de 

saúde, quando tal se revele útil ou necessário. 

• Atendimento e aconselhamento no âmbito de situações de intoxicação (CIAV) 

• Aconselhamento médico a situações de emergência que se verifiquem a bordo de 

embarcações (CODU Mar). 

De referir que, a maioria destes(as) profissionais, médicos, exerce atividade no CODU em regime 

de prestação de serviços. 

E ainda por Outros(as) Profissionais 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. 

A atividades destes(as) profissionais foi regulada por deliberação do Conselho Diretivo do INEM n.º 

31/2012, de 23/11, aprovada a 5/12/2012 pelo SEAMS (Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

da Saúde), que veio determinar que os CODU integram o atendimento telefónico permanente do 

CAPIC, realizando triagem e intervenção psicológica em situações de urgência e emergência ao 
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publico em geral e aconselhamento sobre a gestão de ocorrências do foro psicológico/psiquiátrico 

aos profissionais de saúde. 

Em termos de mapa de pessoal e de postos de trabalho ocupados, o rácio entre o efetivo 

existente e o previsto apresenta um déficit, verificando-se em 2019 lugares por preencher entre os 

profissionais da carreira TEPH e de Técnico Superior Psicólogos em exercício de funções no CODU. 

 

Gráfico 1. Evolução do número de postos de trabalho previstos e ocupados: 

 

 

Com efeito, as diversas contingências que se têm verificado, associadas à elevada exigência da 

atividade (não só nos CODU, mas também 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 o diferencial entre os postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e os 

efetivamente ocupados ter vindo a diminuir nos últimos anos, os procedimentos concursais para 

contratação, nomeadamente de TEPH em 2013 (100 TEPH), 2016 (85 TEPH), 2018 (100 TEPH) e 

2019 (150 TEPH *), estes têm-se revelado insuficientes face ao aumento muito significativo da 

atividade operacional e à constante saída de profissionais. Na realidade, tem-se verificado sempre 

uma diferença negativa entre os postos ocupados e os necessários para assegurar e garantir o 

funcionamento da atividade operacional. 

 

 

 

* Dos 150 TEPH, 125 só iniciam funções em 2020 
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3. Recursos Materiais 

Por forma a responder às necessidades do serviço e garantir um sistema eficaz e eficiente, 

atualmente os CODU dispõe de quatro instalações localizadas no Porto (integradas na Delegação 

Regional do Norte), em Coimbra (Delegação Regional do Centro), em Lisboa e em Faro (inseridas na 

Delegação Regional do Sul). 

Quanto aos equipamentos, os CODU dispõem 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: 

• No atendimento das chamadas de emergência médica e, se necessário, na sua 

transferência para a SNS24, através da Aplicação CMS (software de gestão da central 

telefónica) que regista todo o fluxo de informação referente ao atendimento, permitindo 

obter informação detalhada do tipo de chamadas, nomeadamente a sua origem (112, 

SNS24 e os pedidos de triagem dos Corpos de Bombeiros). 

• 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(as) doentes com base nas informações por estes 

prestadas. 

• No acionamento dos meios de emergência médica, através da aplicação SIADEM, Sistema 

Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica, que permite tipificar e 

identificar a localização geográfica das chamadas recebidas do 112.  

• 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. 

• 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. 

Importa dar conta no processo em curso de revisão do Registo Clínico, operacionalizado 

através de uma plataforma de registo clínico - i-TEAMS (INEM Tool for Emergency Alert 

Medical System), que permitirá, de futuro, o registo informático e a transmissão em tempo 

real. 

O iTEAMS assenta no princípio da interoperabilidade, otimizando e aproximando todos os 

stakeholders deste processo, criando uma verdadeira rede integrada de resposta de 

emergência médica ao cidadão, envolvendo todas as outras entidades, nomeadamente 

unidades hospitalares, que irão passar a contar com a informação em real time sobre todos 

os doentes que se encontram a caminho do seu Serviço de Urgência, com um alerta 
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específico para o doente crítico (contendo informação clínica). De igual forma, através 

desta nova forma de interoperabilidade, garante-se também, às forças de segurança, 

Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Publica (PSP) e à Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANRS), o acesso à informação necessária relativamente 

aos acidentes rodoviários, nomeadamente a identificação da gravidade dessas vítimas e 

igualmente à tão importante sinalização de pessoas em risco, por maus tratos, situação 

social, entre outros. 

O iTEAMS representa uma melhoria significativa na segurança, eficácia e eficiência da 

resposta ao doente. Uma verdadeira resposta integrada e pluri-institucional contribuirá 

para a continuidade assistencial nos diferentes níveis. 

Do ponto de vista macro, o iTEAMS trará valor acrescentado à cadeia de socorro 

/sobrevivência, otimizando a gestão das situações verdadeiramente emergentes, 

encaminhará mais e melhor as potenciais vias verdes, em análise evidenciará o trabalho 

clínico realizado no pré-hospitalar na esfera nacional e permitirá apontar caminhos, na 

procura da melhoria continua de melhores e mais eficientes cuidados de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU 

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL CODU 2019 21 
 

4. Atividade desenvolvida nos CODU 

 

4.1. Chamadas de emergência atendidas nos CODU 

O Número Europeu de Emergência – 112, é um número disponível para diversas situações de 

emergência, como por exemplo, assaltos, roubos, incêndios, saúde, entre outros, com a chamada de 

emergência a ser atendida, em primeira linha, pelos Centros Operacionais (CO) 112 que são da 

responsabilidade do Ministério da Administração Interna (MAI) e com gestão da PSP. Os CO 112 

apenas reencaminham para os CODU do INEM as chamadas que à saúde digam respeito, 

reencaminhando para outras entidades as restantes chamadas, em função de cada ocorrência 

concreta. 

Logo que a chamada é encaminhada para o INEM, compete aos CODU atender e avaliar no 

mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de identificar e acionar 

os recursos necessários e adequados a cada caso. 

Nos gráficos abaixo apresenta-se a evolução do número de chamadas de emergência atendidas 

nos CODU, bem como a média diária. 

Em 2019, os CODU do INEM atenderam 1 414 858 chamadas, o que representa uma média de 

3 876 chamadas por dia. 

O aumento do número de chamadas tem sido notório: em 2019 atenderam-se, por dia, mais 418 

chamadas do que em 2014. 

 

Gráfico 2. Evolução do número de chamadas de emergência atendidas nos CODU: 

 

 

 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 
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Gráfico 3. Média diária de chamadas de emergência atendidas nos CODU 

 

 

 

De salientar a procura crescente dos serviços de emergência médica, que, naturalmente, tem 

reflexo 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 pelos seguintes fatores: 

• Envelhecimento da população e aumento da prevalência de doenças crónicas; 

• Aumento da incidência da atividade gripal que, associado ao envelhecimento da população, 

tem levado ao aumento das complicações motivadas pela epidemia sazonal da gripe e de 

outros agentes virais e bacterianos que ocorrem em simultâneo com a gripe.  Com efeito, as 

baixas temperaturas verificadas 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. 

• Aumento das temperaturas na época de verão, particularmente associadas às vagas de calor, 

cuja frequência tem aumentado.  

• Impacto do turismo, com destaque para o forte crescimento da população presente em 

Portugal, sobretudo no período de verão.  

 

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, fique sem atendimento, e permitindo aos(às) operadores(as) voltar a ligar 

para as pessoas que contactaram o CODU e cuja chamada, por algum motivo, não tenha sido atendida. 

 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 
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4.2. Chamadas não emergentes/urgentes 

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(a) utente ao 

organismo mais competente para prestar o serviço pretendido em cada momento, conforme já foi 

referido, 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 

específica para situações de intoxicação (CIAV) ou para situações de intervenção psicológica (CAPIC).  

Este procedimento permite alocar os recursos do INEM às situações efetivamente 

emergentes/urgentes, passando para terceiros (SNS 24) o que não o é. 

Em 2019, os CODU do INEM transferiram 71 157 chamadas para o Centro de Contacto do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS24), o que representa uma média de 195 chamadas por dia (mais 4,3% face ao 

ano de 2018). 

Gráfico 4. Evolução do número de chamadas transferidas para a SNS24 

 

 

Gráfico 5. Média diária de chamadas transferidas para a SNS24 

 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 
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Este valor não reflete o número de chamadas reencaminhadas para o SNS24, por via da alteração 

implementada em 2018, no fluxo de atendimento das chamadas encaminhadas pelo Número Europeu 

de Emergência 112. Esta alteração traduziu-se num processo em que é apresentado ao contactante, 

que se encontre “em fila de espera” para atendimento, a possibilidade da chamada ser transferida 

para o SNS24. Com a implementação deste processo verificou-se que cerca de 30% das chamadas “em 

espera” foram transferidas para o SNS24 (os restantes 70%, são, conforme referido, tratadas via “call 

back”). 

De igual forma, as chamadas recebidas no Serviço SNS24 que, de acordo com a avaliação 

realizada, configuram uma situação urgente/emergente ou uma situação específica 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 2019, os CODU do INEM receberam do SNS24, 61 516 chamadas, o que representa uma 

média de 169 chamadas por dia (mais 35% face ao ano de 2018). Desde 2016, que se tem registado 

um aumento desta ordem. A procura crescente dos serviços de emergência médica, já explicado, tem 

naturalmente reflexo no aumento das chamadas recebidas do SNS24. 

Gráfico 6. Evolução do número de chamadas encaminhadas pela SNS24 

 

 

Gráfico 7. Média diária de chamadas encaminhadas pela SNS24 

 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 

Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica) 



PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU 

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL CODU 2019 25 
 

4.3. Triagem de chamadas 

A triagem de chamadas de emergência recebidas nos CODU é realizada através do sistema 

TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System, que tem por base um conjunto de 

algoritmos de apoio à decisão, que determinam as prioridades (urgente e não urgente) e o meio a ser 

acionado. 

Este sistema de triagem dá resposta ao seu objetivo de priorizar a alocação de meios disponíveis 

de acordo como o maior risco de vida/função, sem uma taxa excessiva de falsos positivos que coloque 

em causa a correta rentabilização de meios de socorro. Para além disso, baseia-se em protocolos, com 

controlo e validação médica. Permite ainda, ganhos de eficácia 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 a enviar 

é determinada pelo Plano de Resposta da aplicação de triagem. São acionados os meios quando exista 

uma situação de risco de vida ou esteja em causa uma função vital da vítima, ou perda de membro. 

 

Gráfico 8.  Número Chamadas CODU, N.º de Ocorrências e N.º de Acionamentos 

 

 

Nota: para uma ocorrência podem concorrer mais do que um acionamento 

 

Importa dar conta do contínuo processo de revisão dos fluxos de triagem telefónica no 

atendimento das chamadas de emergência médica recebidas nos CODU. 

 

 

 

Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica) 
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4.4. Acionamentos dos meios de emergência médica 

O número de acionamentos dos meios de emergência médica tem vindo a aumentar. Este 

aumento é muito mais significativo se compararmos com os anos anteriores. Em 2019, foram 

acionados, por dia, mais 539 meios do que em 2014. 

 

Gráfico 9. Evolução anual do número de acionamentos de meios de emergência 

 

 

 

 

Gráfico 10. Média diária do número de acionamentos dos meios de emergência médica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica) 

Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica) 
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Para o aumento dos acionamentos nos últimos anos, contribuíram: 

• O aumento muito significativo do número de chamadas atendidas nos CODU. 

• 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. 

• Uniformização de procedimentos quer no atendimento quer na triagem da chamada e na 

seleção do meio adequado 

• 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. 

 

Quadro 1. Evolução do número de acionamentos dos meios de emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Serviço de Helicópteros de Emergência Médica 1.304 1.053 912 920 1.033 986 1.020 947

Viatura de Emergência e Reanimação Médica 84.232 101.644 95.855 91.535 96.096 90.156 93.993 95.633

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida 28.953 33.475 33.508 35.877 37.794 34.826 35.597 36.367

Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar 

Pediátrico
1.294 1.289 1.222 1.204 1.405 1.374 1.423 1.436

Ambulâncias de Emergência Médica 140.261 161.384 174.397 167.323 171.899 161.424 151.771 139.970

Motociclos de Emergência Médica 3.488 5.648 9.219 7.546 7.106 7.002 6.383 6.105

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de 

Emergência
340 360 554 581 539 358 757 603

Ambulâncias de Postos de Emergência Médica 476.984 576.999 618.179 688.022 752.420 752.521 839.432 878.319

Ambulâncias de Postos Reserva 158.047 170.303 175.430 171.239 176.555 173.621 148.809 129.189

Ambulâncias N/INEM (1) 31.477 21.230 25.368 32.315 35.475 46.928 44.369 42.738

Total 926.380 1.073.385 1.134.644 1.196.562 1.280.322 1.269.196 1.323.554 1.331.307

1) Ambulância de Socorro pertencentes a Corporações de Bombeiros: Não têm protocolo de colaboração com o INEM, mas fazem serviços 
de emergência médica 

Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica) 
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4.5. Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 

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(as) profissionais de saúde e do público em geral. Este 

serviço passou a ser gratuito desde 1 de julho de 2019, sendo feito através do número de contacto 

800 250 250. 

Em 2019 este serviço realizou 30 076 consultas médicas o que representa, em média 2 506 

consultas médicas por mês e 82 por dia. 

 

Gráfico 11. Evolução anual do número de consultas em situações de intoxicação 

 

 

Gráfico 12. Média diária do número de consultas em situações de intoxicação 

 

Fonte: INEM/Aplicação CIAV 

Fonte: INEM/Aplicação CIAV 
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4.6. Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC)  

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 específica em 

intervenção psicológica em crise, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em catástrofe. 

Este serviço garante, 24 horas por dia, o apoio psicológico às chamadas telefónicas recebidas nos 

CODU, que o justifiquem e, através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência 

(UMIPE), podem ser acionados para o local das ocorrências onde seja 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 2019 este serviço atendeu 20 104 chamadas, o que representa uma média mensal de 

1 675 e uma média diária de 55 chamadas por dia. 

Para o número de chamadas recebidas foram registadas 6 995 ocorrências, o que representa 

uma média mensal de 583 e uma média diária de 19 ocorrências por dia. 

 

Gráfico 13. Evolução anual do número de chamadas e ocorrências CAPIC 

 

 

 

 

Fonte: INEM/Aplicação CAPIC 
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Gráfico 14. Média diária do número de ocorrências CAPIC 

 

 

O número de ocorrências com intervenção da UMIPE foi de 611, o que representa em média 

mensal de 51 ocorrências e uma média diária de 2 ocorrências. 

 

Gráfico 15. Evolução anual do número de ocorrências CAPIC com intervenção UMIPE 

 

 

Gráfico 16. Média diária do número de ocorrências CAPIC com intervenção UMIPE 

 

Fonte: INEM/Aplicação CAPIC 

Fonte: INEM/Aplicação CAPIC 

Fonte: INEM/Aplicação CAPIC 
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4.7. Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU MAR) 

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(a) doente, sua 

organização e acolhimento em terra, e posterior encaminhamento para o serviço hospitalar 

adequado, de situações de emergência que se verifiquem a bordo de embarcações. 

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 aconselhar a evacuação 

do(a) doente e organizar o acolhimento em terra e posterior encaminhamento para o serviço 

hospitalar adequado. 

Em 2019 este serviço recebeu 65 chamadas, o que representa uma média mensal de 5 

chamadas e uma média diária de 0,18 chamadas. A maior incidência desta atividade verifica-se na 

época de verão. 

Gráfico 17. Evolução anual do número de chamadas recebidas no CODU MAR 

 

 

Gráfico 18. Média diária do número de chamadas recebidas no CODU MAR 

 

 

Fonte: INEM/ INEMSI 

Fonte: INEM/ INEMSI 
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4.8. Referenciação das Vias Verdes 

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade dos(as) 

doentes na fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um 

diagnóstico e tratamento mais eficazes. O INEM tem tido como objetivo adotar estas estratégias 

essenciais não só para melhorar as acessibilidades como para permitir os tratamentos mais eficazes, 

dado que o fator tempo, entre o início de sintomas e o diagnóstico/tratamento, é fundamental para a 

redução de mortalidade e das sequelas. 

 

4.8.1. Na vertente AVC 

O Programa Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM, tem por objetivo orientar os(as) 

doentes com sinais e sintomas de AVC para o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado 

e o tratamento efetuado.  

Durante o ano de 2019, o INEM manteve o objetivo de continuar a melhorar o acesso dos(as) 

doentes com AVC, participando na orientação adequada destes(as) doentes, incrementando a sua 

participação no transporte inter-hospitalar, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das 

Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no SU. 

A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos os(as) 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. 

Durante o ano de 2019 foram registadas 4 529 situações de adultos com sinais e sintomas 

de AVC, o que representa, em média, 377 por mês e 12 casos por dia. 

 

Gráfico 19. Evolução anual do número de registos Via Verde AVC 
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Fonte: INEM/INEMSI 
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Gráfico 20. Média diária do número de registos Via Verde AVC 

 

 

 

Das 4 529 situações de adultos com sinais e sintomas de AVC registadas durante o ano de 2019, 

2 384 eram do género feminino e 2015 do género masculino, havendo cerca de 130 situações sem 

registo de género (58 na região Norte, 20 na região Centro e 52 na região Sul). 

Em termos de distribuição geográfica do registo das situações relativas a doentes com AVC, pese 

embora este registo seja mais acentuado nos centros urbanos, verificou-se que em 2019 ocorreram 

1 894 situações de registos Viva Verde AVC na região do Norte, seguindo-se a região Sul com 1789 

registos, seguida da região do Centro com 846 situações, sendo mais frequente no género feminino 

comparativamente com o masculino. 

 

Gráfico 21. Distribuição geográfica dos registos de AVC por género e regiões 
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Gráfico 22. Distribuição dos registos de AVC por género e idade 

 

 

 

Gráfico 23. Distribuição dos registos AVC por sintomatologia de apresentação 

 

 

 

Durante o ano de 2019, e com a preocupação constante de responder adequada, eficaz e 

rapidamente às situações de sintomatologia de AVC, verificou-se que o intervalo de tempo entre o 

início dos sintomas e a chegada ao hospital do doente foi em 18% das situações inferior a 60 

minutos, e em 37% das situações inferior a 75 minutos. 

 

Fonte: INEM/INEMSI 

Fonte: INEM/INEMSI 
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4.8.2. Na vertente Coronária 

A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de uma situação de enfarte agudo do 

miocárdio e o seu transporte célere até à Unidade de Saúde com capacidade para realizar a 

desobstrução mecânica da oclusão arterial. 

O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico clínico e eletrocardiográfico destas situações em 

todos os seus meios VMER e SIV, com possibilidade de envio informático desses dados para as 

Unidades de Saúde definidas como Centros Coronários. 

Durante o ano de 2019, foi mantido o objetivo de melhorar o acesso dos(as) doentes com enfarte 

agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST (EAMST) à Angioplastia Primária, 

continuando o INEM a promover a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os Centros 

Coronários, no sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de doentes 

com enfarte agudo submetidos a desobstrução mecânica primária. 

Da mesma forma que continuou a incrementar a sua participação no transporte inter-hospitalar 

destes(as) doentes, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu 

modelo integrado no Serviço de Urgência. 

Em 2019 foram registadas 676 situações de doentes com EAMST. 

Gráfico 24. Evolução anual do número de registos Via Verde Coronária 

 

 

Gráfico 25. Média diária do número de registos Via Verde Coronária 

 

Fonte: INEM/INEMSI 

Fonte: INEM/INEMSI 
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Gráfico 26. Distribuição dos registos Via Verde Coronária por regiões 

 

 

 

Gráfico 27. Distribuição dos registos Via Verde Coronária por sinais clínicos 

 

 

 

Durante o ano de 2019, em 74,1% dos casos decorreram menos de duas horas entre a 

identificação dos sinais e sintomas e o encaminhamento da vítima através desta Via Verde, enquanto 

que em 19,5% o processo foi efetuado entre as duas horas e as doze horas de evolução da 

sintomatologia e 1,6% dos casos dizem respeito a situações com mais de doze horas de evolução. 

 

 

 

 

Fonte: INEM/INEMSI 

Fonte: INEM/INEMSI 
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4.8.3. Na vertente da Sépsis grave 

A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional 

de Saúde, um protocolo de identificação rápida e início imediato de medidas terapêuticas a todos 

os(as) 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 cientificamente aceite que uma intervenção precoce e adequada, tanto 

em termos de antibioterapia como de suporte hemodinâmico, pode melhorar significativamente o 

prognóstico dos(as) doentes com Sépsis grave e choque séptico, é imperativa a implementação de 

mecanismos organizacionais que permitam a sua rápida identificação 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 identificar 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 2017 e 2018 o INEM deu contributos para a revisão da Norma da Via Verde Sépsis, 

contemplando a possibilidade de oferecer maior cobertura na operacionalização desta Via Verde, no 

caso, a extensão de procedimentos às ambulâncias SIV. Estando prevista para 2020 uma atualização 

da referida norma. 

 

4.8.4. Na vertente do trauma 

À semelhança do que já sucede com as Vias Verdes do Acidente Vascular Cerebral e Coronária, 

a Via Verde do Trauma define 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 identificação 

precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos mecanismos de pedido de ajuda, da sistematização 

das primeiras atitudes de socorro e na definição do encaminhamento para a instituição mais 

adequada e com melhores condições de tratamento definitivo. 

 

Durante o ano de 2016, e de acordo com a revisão da rede de Serviços de Urgência, o INEM 

continuou a definir, com os Centros de Trauma constituídos para o efeito, protocolos de referenciação 
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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(a) doente 

certo ao local certo, no mais curto espaço de tempo possível (conceito de “Via Verde”). 

Em 2017 foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 8977/2017, de 11 de outubro, 

que define a Comissão Nacional de Trauma e respetivos objetivos, concretizando a 

multidisciplinaridade da estratégia nacional relacionada com o trauma. 
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A publicação do Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro, que veio definir a 

atividade dos 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 definido de forma explícita o que se espera do serviço prestado no CODU e 

de cada um dos(as) profissionais que 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. 

Para melhor responder às necessidades do(a) cidadão(ã) 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. De referir que, nos primeiros segundos da 

chamada telefónica, e assim que há informação que justifique o envio de um meio 

de emergência médica, o mesmo é imediato acionado, encurtando-se. desta forma, 

o tempo de resposta às ocorrências 

A atividade dos CODU é monitorizada numa base diária, o que permite aferir quase 

em tempo real, o desempenho da atividade e efetuar um conjunto de ajustamentos 

que, numa lógica de melhoria continua, permitem obter melhores resultados. 
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1. Monitorização da atividade dos 

CODU 

A atividade desenvolvida no CODU é 

monitorizada e avaliada sistematicamente 

através de indicadores que são recolhidos 

através dos sistemas de informação, e pelas 

informações prestadas pelas Delegações 

Regionais com base nos relatórios de turno 

dos CODU. 

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.  

Numa base mensal é realizada a 

monitorização do plano de resposta em 

função da triagem e dos meios acionados face 

aos planos de resposta. Procura-se deste 

modo, avaliar continuamente e com precisão 

a sensibilidade e especificidade do sistema de 

triagem assim como diminuir o número de 

acionamentos sem risco para o doente.  

O processo de revisão dos fluxos de 

triagem telefónica tem sido avaliado tendo já 

sido alterados alguns dos fluxos, com 

introdução de medidas corretivas das 

disfunções atuais. Está prevista nova revisão 

no decorrer do ano de 2020, com introdução 

obrigatória de medidas corretivas das 

disfunções atuais. O objetivo é que fique 

garantido que o sistema de triagem seja 

robusto, permitindo uma rápida evolução 

para uma situação de redução de eventuais 

sub e sobre triagem, com validação clínica 

comprovada. 

 

Outro tipo de avaliação passa pela análise 

realizada às auditorias à triagem nos serviços 

de Urgência dos utentes referenciados pelos 

CODU do INEM, avaliando a relação entre a 

Prioridade atribuída pelos fluxos TETRICOSY 

do INEM e a Triagem de Manchester realizada 

nos Serviços de Urgência. 

 

Quanto a auditorias realizadas 

internamente à atividade dos CODU, estas 

seguem o Plano Anual de auditorias do INEM, 

atividade supervisionada pelo Gabinete de 

Qualidade do INEM. 

As auditorias internas ao processo do 

CODU Nacional são sistemáticas, 

independentes e documentadas para obter 

evidências e respetiva avaliação objetiva com 

vista a determinar os níveis de conformidade 

do processo e melhorar continuamente o 

desempenho do CODU.  

A definição da metodologia para realização 

das auditorias internas contou com a 

participação destes profissionais no sentido 

de estarem adequadas à atividade real dos 

CODU. Os resultados das auditorias são 

analisados e discutidos periodicamente, e a 

lista de verificação com os requisitos a auditar 

é revista anualmente para introdução das 

melhorias necessárias, identificadas pelos 

próprios auditores. 
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De entre os vários itens das auditoras de 

acompanhamento aos CODU, destaca-se: 

• Cumprimento na totalidade das 

perguntas que estão no fluxo de 

triagem 

• Atribuição correta da Prioridade 

Ao nível externo, são realizadas 

auditorias pela Direção Geral de Saúde, no 

âmbito do processo, já referido, de 

acreditação do CODU e Meios (obtida em 

2012) segundo o Modelo Nacional e Oficial de 

Acreditação de unidades de saúde, baseado no 

modelo da Agencia da Calidad Sanitaria da 

Andalucía (ACSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


