
 
 

 

       

GOVERNO FRANCÊS DOA 36 VENTILADORES PARA TRANSPORTE 

DE DOENTES CRÍTICOS AO INEM 
 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu 36 ventiladores Osiris 3, 

indicados para utilização em transporte de doentes críticos, doados pelo Governo 

Francês. Os aparelhos foram entregues esta manhã, numa sessão que decorreu no 

Parque da Saúde em Lisboa e que contou com representantes do INEM, do Serviço 

de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e da Embaixada Francesa. 

Esta doação representa uma valorização da capacidade técnica do INEM no que 

concerne aos cuidados de saúde emergentes. Para o Presidente do INEM, Luís Meira, 

estes ventiladores constituem “um reforço significativo da capacidade do Instituto no 

que concerne ao transporte de doentes críticos, capacidade que se tem mostrado 

essencial no âmbito da resposta nacional à pandemia de COVID-19”.  

Os ventiladores Osiris 3 são adequados para utilização em adultos ou crianças, sendo 

indicados para ventilação de doentes críticos em transferências inter-hospitalares e 

para utilização em situações de emergência, tendo capacidade para ventilação 

invasiva e ventilação não invasiva. 

O INEM enaltece o espírito de solidariedade desta doação e, em nome do Ministério 

da Saúde, apresenta publicamente o seu agradecimento para com o Governo 

Francês. 

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://www.instagram.com/inem_instagram/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/channel/UCD7aiLjAZFKIQAeRkNQhR6A/videos


 
 

 

       

A prestação de cuidados de emergência médica 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 atribuições do 

INEM. Através do Número Europeu de Emergência - 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para responder a 

situações de emergência médica. 

Lisboa, 20 de fevereiro de 2021 

 

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 
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