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CHAMADAS DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS NOS 

CODU DO INEM 

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM) registaram no mês de abril de 2020 (até ao dia 14) uma média diária de 3.145 

chamadas de emergência, verificando-se uma diminuição de cerca de 500 chamadas/dia 

comparativamente ao período homólogo de 2019. 

Esta diminuição no número de chamadas atendidas nos CODU verificou-se igualmente nos 

meses de janeiro, fevereiro e março, conforme dados apresentados. 

Chamadas de Emergência atendidas pelos CODU do INEM 

  Ano 2019 Ano 2020 Desvio 

CODU 
Chamadas de 

emergência CODU 

Média/dia 

CODU 

Chamadas de 

emergência CODU 

Média/dia 

CODU 
CODU 

janeiro 131 575 4 244 129 356 4 173 -72 -2% 

fevereiro 114 687 4 096 114 953 3 964 -132 -3% 

março 116 514 3 759 114 160 3 683 -76 -2% 

abril (até dia 

14) 
51 422 3 673 44 023 3 145 -529 -14% 

 

O INEM aproveita a oportunidade para recordar que em caso de emergência médica, em 

situações de acidente ou doença súbita, os cidadãos devem ligar 112. Os serviços de saúde 

foram adaptados para garantir a máxima segurança dos utentes durante o surto de COVID-

19. 

Em caso de emergência, ligue 112 e colabore com os profissionais do INEM. 

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. 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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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. 

Lisboa, 15 de abril de 2020 

Para mais informações, contactar: 

Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108  |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
http://www.inem.pt/

