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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Considerações prévias
Ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., (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”, elabora-se o presente relatório anual que apresenta uma síntese
da informação relativa à atividade dos CODU e que permite uma análise dos dados conducentes à
melhoria contínua do SIEM.
O ano 2021 ficou marcado pela continuidade das medidas adotadas no contexto da pandemia
resultante do impacto do coronavírus SARS-CoV-2, causador da pandemia de COVID-19. A pandemia
obrigou a um conjunto de adaptações das atividades do Instituto ao (novo) contexto, e que resultaram
de uma estratégia assente em quatro grandes eixos:

 Garantir a operacionalidade dos meios de emergência e a continuidade do cumprimento da
sua missão;

 Garantir a assistência médica pré-hospitalar imediata aos doentes suspeitos ou com COVID19 que apresentassem sinais de gravidade;

 Apoiar o Ministério e as entidades da Saúde na resposta nacional e internacional à pandemia;
 Apoiar serviços essenciais de outras áreas governativas.
INEM
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Com efeito, o INEM manteve e melhorou as medidas adotadas nos vários setores e serviços para poder
responder à pandemia, nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento dos CODU, e de todos
os meios de emergência e inclusivamente, na prática assistencial doentes suspeitos ou com
COVID-19, ao mesmo tempo que tomava todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos
seus trabalhadores(as) e a continuidade da sua operação.
A necessidade de uma resposta multissectorial, levou o INEM a desenvolver todos os esforços no
combate à pandemia, mesmo em áreas fora da sua carteira de serviços habitual, como é o exemplo
das colheitas de amostras biológicas realizadas pelas equipas de enfermagem, que tiveram um papel
determinante no desenrolar dos acontecimentos.
Para o efeito o INEM manteve a coordenação dos transportes de casos suspeitos validados ou
confirmados de infeção por SARS-CoV-2, realizados pelos meios próprios ou dos parceiros do Sistema
Integrado de Emergência Médica (SIEM). De igual modo, no ano passado foram mantidas as Equipas
de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP), que procedem à colheita, acondicionamento e
transporte de amostras biológicas necessárias ao diagnóstico de COVID-19 em locais específicos,
como por exemplo estruturas residenciais para idosos ou estabelecimentos prisionais, para onde
frequentemente são mobilizadas.
Em paralelo, ao longo do ano, o INEM montou e operacionalizou Unidades de Campanha e/ou pontos
de pré-triagem para fazer face à pressão exercida pela pandemia de COVID-19 em diversos hospitais
do país, tendo também coordenado diversas transferências de doentes entre hospitais.
Em 2021 o INEM manteve operacional a estrutura de apoio no Centro Hospitalar Universitário de São
João, EPE, no Porto, o apoio através da montagem de “Unidades de Campanha” em Hospitais de Lisboa
(Hospital de Santa Maria – Unidade de Triagem), Almada (Hospital Garcia da Orta – Unidade de
Triagem) e Setúbal (Hospital de São Bernardo).
O Instituto teve ainda um papel relevante na resposta global à pandemia, garantindo o transporte
inter-hospitalar de doentes críticos com COVID-19, essencial para aliviar a pressão muito intensa que
alguns hospitais sofreram a nível dos seus Serviços de Medicina Intensiva, e apoiando diversas
unidades hospitalares na criação de Áreas Dedicadas a Doentes Respiratórios (ADR) e na duplicação
dos circuitos de admissão de doentes (doentes “COVID” e “Não-COVID”) aos Serviços de Urgência.
Importa por último, referir que desde março de 2020, no âmbito do plano de resposta do INEM à
pandemia COVID, foi acionada a Sala de Situação Nacional (SSN) do INEM, inicialmente a funcionar
em H24 e posteriormente em horários que foram sendo ajustados em função das necessidades. A
ativação desta estrutura teve como objetivo coordenar e monitorizar em articulação com os CODU, a
situação pandémica, a nível nacional. Foi também através da SSN que foi realizado o planeamento e
operacionalização das colheitas de amostra biológica em apoio à Saúde Pública.
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Com a experiência adquirida, o INEM, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), integrou o projeto europeu PANDEM-2, com o
objetivo de desenvolver processos e sistemas de informação para melhorar a preparação e resposta
da União Europeia a futuras pandemias.
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Sumário executivo
Para uma avaliação mais abrangente da atividade desenvolvida nos CODU, bem como do seu
crescimento, optou-se por apresentar a evolução dos últimos anos. Mais detalhe desta atividade será
prestado no Relatório Anual de Gestão e de Atividades de 2021 do INEM.
O presente Relatório apresenta um vasto conjunto de informação e estrutura-se nos seguintes
capítulos:



Serviços prestados na área de atuação dos CODU;



Profissionais que asseguram a atividade nos CODU;



Breve referência às instalações e aos equipamentos/sistemas de informação em
funcionamento nos CODU;



Informação sobre a atividade desenvolvidas nos CODU, nomeadamente:
o

Chamadas de emergência atendidas;

o

Chamadas não emergentes/urgentes e transferidas para o SNS24;

o

Triagem de chamadas, planos de resposta e tipologia de ocorrências;

o

Acionamentos dos meios de emergência médica;

o

Casuística do Centro de Informação Antivenenos (CIAV), do Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) e do Centro de Orientação de Doentes
Urgentes Mar;

o



Referenciação das Vias Verdes: AVC, Coronária, Trauma e Sépsis.

E por fim, um capítulo destinado aos procedimentos associados à monitorização da atividade
dos CODU

Recorda-se que a atividade dos CODU e dos meios de emergência médica do INEM foi, em 2012,
objeto de processo de Acreditação, segundo o Modelo Nacional e Oficial do Ministério da Saúde, tendo
sido atribuído ao INEM Certificação de Qualidade de Nível BOM, pelo Comité de Certificação da
Agencia da Calidad Sanitaria da Andalucía (ACSA) da Consejeria de Salud y Bienestar Social. No âmbito
desse processo, o INEM teve a segunda visita de acompanhamento em 2016, onde demonstrou
manter o nível Bom.
Tendo em conta a realidade específica do INEM, em 2017, foi realizada a avaliação externa para um
novo ciclo de Acreditação de cinco anos (2018-2022), com a aplicação de um novo manual de
standards, específico para Unidades de Urgência e Emergência. O cumprimento de acima dos 70%
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dos standards do Grupo I, dos três existentes, resultou na certificação do INEM no novo manual de
standards para Unidades de Urgência e Emergência no nível Bom, com a emissão do certificado no
dia 5 de fevereiro de 2018. Já em janeiro de 2020, o INEM teve uma visita de acompanhamento do
Programa de Acreditação CODU/Meios, mantendo a sua certificação no nível Bom, estando em curso
a concretização dos standards do Grupo II com vista a alcançar o próximo nível de desempenho face
ao manual, o nível Ótimo.
Este programa contribui para a uniformização e para a organização dos serviços por forma a garantir
aos(às) cidadãos(ãs) 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.
Trata-se de um processo que envolve globalmente toda a organização ao nível operacional, mas
também ao nível das áreas de suporte, com o objetivo de se identificar áreas de melhoria nos
procedimentos. Estas melhorias são implementadas e avaliadas em relação à sua eficácia, numa
lógica de melhoria contínua.
Este processo dá 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, e propor medidas que permitam melhorar a eficiência, eficácia e a
qualidade do serviço prestado pelos CODU. 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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Parte I

CODU

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) são centrais de
emergência médica responsáveis pela gestão das chamadas provenientes do
número europeu de emergência 112, referentes a situações de urgência ou
emergência na área da saúde. O seu funcionamento é assegurado ao longo das
24 horas do dia, em todo o território do continente, por uma equipa de
profissionais qualificados (Médicos, TEPH e Psicólogos), com formação
específica para efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento, seleção,
acionamento e acompanhamento dos meios de emergência adequados e o
contacto com as unidades de saúde, preparando a receção hospitalar e
promovendo a resposta integrada ao(à) doente urgente/emergente.

PARTE I |1. ÁREA DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO DE DOENTES URGENTES (CODU)

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 do SNS (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.

INEM
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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:
o

Atender 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.

o

Proceder ao acionamento dos meios de emergência médica adequados,
utilizando os meios e tecnologias disponíveis para o efeito.

o

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:
o

Acompanhamento, apoio e controlo das triagens.

o

Acompanhamento dos meios de emergência médica mais diferenciados no
terreno.

o

Validação de atos médicos delegados, quando os mesmos se encontrem
devidamente protocolados, validados e se apliquem na situação em causa.

o

Articulação e coordenação das situações de Emergência com os médicos das
unidades de saúde, quando tal se revele útil ou necessário.

o

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

o

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

INEM
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integram o atendimento telefónico permanente do CAPIC, realizando triagem e
intervenção psicológica em situações de urgência e emergência ao 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 de TEPH e Psicólogos, o rácio entre
o efetivo existente e o previsto apresenta um déficit, verificando-se a 31 de dezembro de 2021
lugares por preencher entre os profissionais da carreira TEPH e de Técnico Superior Psicólogo em
exercício de funções no CODU.
Aos postos de trabalho de TEPH e Psicólogos do Mapa de Pessoal do INEM, ocupados a 31 de
dezembro de 2021, acrescem mais 112 médicos em regime de prestação de serviços, perfazendo o
total de efetivos nos CODU a 31 de dezembro de 2021, 301 profissionais.

Gráfico 1. Evolução do número de postos de trabalho previstos e ocupados
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Fonte: INEM/DGRH

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 de novos trabalhadores, nomeadamente de TEPH, em 2013 (100 TEPH), 2016 (85
TEPH), 2018 (100 TEPH), 2019 (150 TEPH) e em 2021 (178 TEPH, a decorrer) têm-se revelado
insuficientes face ao aumento muito significativo da atividade operacional e ao turnover destes
profissionais.
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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.
Com a necessidade de definir planos de contingência nos CODU, no âmbito da pandemia COVID19,
foi traçado, ainda em 2020, um plano que possibilitou fazer o atendimento de chamadas de
emergência em postos de teletrabalho. Assim, foram instalados postos de CODU Virtual que
permitiram aos operadores de CODU (TEPH), aos médicos e aos psicólogos, dispor das mesmas
funcionalidades tal como um posto de trabalho inseridos nas instalações dos CODU. Com este
modelo além de permitir a realização de teletrabalho no âmbito do CODU, garantiu de uma forma
eficaz o atendimento de chamadas de emergência, ao mesmo tempo que permitiu aumentar a
capacidade de atendimento de chamadas de emergência instalada em termos de postos de trabalho.
Foi possível instalar 17 postos de trabalho virtuais para quatro TEPH, nove psicólogos e quatro
médicos. Por forma a garantir maior distanciamento entre trabalhadores(as), foi ainda possível criar
Postos Virtuais CODU nos gabinetes das instalações das Delegações Regionais, aumentando a
capacidade instalada e dando maior segurança.
Importa salientar que os Postos de Trabalho dos CODU são complexos: para além da diferenciação
entre os diferentes profissionais, cada posto é composto por um computador com dois monitores
onde se encontram instaladas um conjunto de aplicações que permitem realizar o atendimento, a
localização da ocorrência e a triagem dos pedidos de socorro. Os postos de trabalho dos médicos
têm ainda, aplicações com funcionalidades acrescidas, nomeadamente controlo de casos de
Paragens Cardiorrespiratórias (PCR) e de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), Enfartes Agudos
do Miocárdio (EAM), possibilitando neste caso a receção de eletrocardiogramas (ECG), assim como
o controlo da atividade realizados por cada um dos operadores de atendimento em sala.
Nos PT Virtuais foi acrescida a complexidade através da instalação um software que simula um
telefone virtual, possibilitando o atendimento adequado das chamadas de emergência.
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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/sistemas de informação, 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, 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 e Delegações ad
CVP). Assim como na transferência das chamadas para o SNS24.

 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 de emergência recebidas. 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 nova aplicação i-TEAMS
(INEM Tool for Emergency Alert Medical System), que se traduz num sistema de registo
clínico eletrónico nos meios de emergência médica 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 e a
transmissão em tempo real.

 Também na comunicação com os meios de emergência médica, referir o Sistema Lifenet,
que permite o envio do Eletrocardiogramas (ECG) de forma a ser validado pelo médico do
CODU. A transmissão de ECG permite a aplicação dos Protocolos SIV, bem como a
possibilidade de encaminhamento dos ECG para as unidades de Hemodinâmica no âmbito da
Via Verde Coronária, melhorando assim a preparação da receção hospitalar dos doentes com
Enfartes.
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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 2021, os CODU do INEM atenderam 1.371.675 chamadas de emergência, o que representa uma
média de 3.758 chamadas por dia.

Gráfico 2. Evolução do número de chamadas de emergência
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Gráfico 3. Tempo médio de atendimento nos CODU
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Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica)

Em 2021 ainda que o número total de chamadas tenha sido inferior ao registado em 2019,
registou-se um aumento face a 2020, contrariando assim a redução verificada no ano anterior. A
procura crescente dos serviços de emergência médica, tem, naturalmente, 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.
Embora se mantivessem as exigências da atividade operacional devido às medidas adotadas para
proteção dos(as) profissionais e dos próprios doentes contra a COVID-19, verificou-se um aumento
das chamadas e do acionamento de meios de emergência médica pré-hospitalar. O número de
chamadas em 2021 registou um aumento na ordem dos 5%, o que representa mais 62.918 chamadas
face a 2020, ou seja, em média mais cerca de 172 chamadas por dia.
O aumento das chamadas e que, após retoma total da atividade se prevê continue crescente, fica a
dever-se a fatores como:



Aumento gradual da confiança dos utentes na segurança dos Serviços de Urgência;



Aumento da prevalência de doenças crónicas e das suas descompensações e agudizações;



Retomar gradual do padrão de atividade sazonal de algumas patologias, nomeadamente da
gripe e de outros agentes virais e bacterianos;



Variações da temperatura, com algumas vagas de frio e de calor, cuja frequência e
intensidade têm aumentado, a provocarem um aumento dos pedidos de assistência médica.



Outros fenómenos meteorológicos extremos, cuja incidência crescente se associa às
alterações climáticas e com impacto na atividade da emergência médica.



A retoma gradual do turismo, com aumento da população presente em Portugal;



Modificação do padrão de procura por serviços de saúde resultante do envelhecimento
demográfico da população portuguesa.

26

RELATÓRIO ANUAL CODU 2021

INEM

PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU

A redução da atividade, verificada a partir de março de 2020, ficou a dever-se a fatores como:



Alteração significativa de comportamentos ao nível da sociedade em geral, nomeadamente
na procura de serviços de saúde, pelo receio de exposição ao SARS-CoV-2, também
evidenciado pela redução de chamadas não emergentes;



Redução de circulação de pessoas e veículos, que se traduz numa redução de acidentes de
viação (nomeadamente em altura de deslocações por todo o território nacional durante as
épocas festivas), acidentes de trabalho e situações de trauma nas escolas;



Isolamento social que condicionou um menor número de intoxicações etílicas, resultante do
encerramento dos espaços de diversão noturna;



Verificou-se também uma redução no número de intoxicações intencionais, eventualmente
justificada pelo receio de conduzirem ao encaminhamento para uma unidade de saúde;



Redução da criminalidade pela diminuição de pessoas em circulação, nomeadamente, no que
se respeita a espaços de diversão noturna;



Cidadãos com sintomas menos graves que, eventualmente, deixaram de pedir socorro para
este tipo de queixa, com resolução espontânea da situação;



Redução dos acidentes de trabalho, resultante do aumento de pessoas em teletrabalho.

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. Este sistema permite recuperar chamadas
desligadas ou que “caíram” por motivos técnicos antes de serem atendidas. Em 2021 procedeu-se à
automatização do sistema de call back, tendo o INEM passado a registar/monitorizar estes dados a
partir de abril de 2021.
No que respeita ao tempo para atendimento das chamadas de emergência recebidas nos CODU, este
situa-se na ordem dos segundos, sendo que tempos superiores estão relacionados com o aumento
de atividade associado a deficit de recursos humanos e situações adversas como foi o caso, em 2017,
dos incêndios.
De qualquer modo, o aumento nos tempos de atendimento (da ordem dos segundos) não tem reflexo
significativo nos tempos globais de resposta às emergências médicas. Clarificando, o tempo de
resposta às ocorrências é contabilizado desde que é recebida a chamada de emergência até à
chegada dos meios ao local da ocorrência. Este tempo, sobretudo nas situações mais graves, não é
prejudicado uma vez que, logo que é recolhida informação que justifique o envio de meios, o que
acontece na fase inicial da chamada, estes são imediatamente acionados mesmo que a chamada
continue ativa para recolha de informação complementar ou aconselhamento por parte do
operador.
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Recorde-se ainda que o INEM tem em funcionamento um sistema de triagem que permite avaliar
rapidamente a situação das vítimas de forma a estabelecer prioridades no acionamento dos meios
de emergência médica.

4.2. Chamadas não emergentes/urgentes
Sempre que a chamada cujo resultado de triagem não resulta no envio de meios de emergência
médica, seja uma situação específica para o CIAV ou para o CAPIC, os(as) operadores(as) dos CODU,
encaminham a chamada para o Centro de Contacto do SNS (SNS24).
De igual modo, sempre que as chamadas recebidas no 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.
Este procedimento permite que o INEM aloque os seus recursos às ocorrências que são, efetivamente,
urgentes ou emergentes. Na prática, este procedimento permite concretizar uma medida de
downscoping, focando o INEM os seus recursos naquilo que é efetivamente urgente/emergente,
passando para terceiros (SNS24) o que não o é.
Comparativamente com o ano anterior, em 2021 verificou-se uma redução do número de chamadas,
quer provenientes do SNS24, quer as transferidas pelos CODU do INEM para o SNS24, com maior
expressão nas recebidas do SNS24.
Em 2021, os CODU do INEM receberam do SNS24, 57.888 chamadas, o que representa uma média
de 159 chamadas por dia (menos 24% face ao ano de 2020). Em 2021 verificou-se uma redução do
número de chamadas recebidas do SNS24, contrariando a tendência verificada desde 2012. Esta
situação pode ficar a dever-se à alteração dos algoritmos de encaminhamentos das chamadas do
SNS24 que se traduzem em situações que não carecem de intervenção do INEM.

Gráfico 4. Evolução do número de chamadas recebidas do SNS24
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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”).
Em 2021, os CODU do INEM transferiram para o SNS24, 92.948 chamadas, o que representa uma
média de 255 chamadas por dia, o que representa menos 3% face ao ano de 2020 dos pedidos cuja
resposta era da responsabilidade do SNS24. Referir a manutenção das alterações nos critérios de
COVID 19 que, anteriormente dariam origem ao acionamento de meios, passaram a resultar na
transferência da chamada para o SNS 24.

Gráfico 5. Evolução do número de chamadas transferidas para a SNS24
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Fonte: INEM/CMS (Software de gestão da central telefónica)

4.3. Triagem de chamadas
A triagem de chamadas de emergência recebidas nos CODU é realizada através dos algoritmos de
triagem médica da aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System. Este modelo
tem por base um conjunto de algoritmos de apoio à decisão, permitindo maior objetividade na
gestão das chamadas, diminuindo a aleatoriedade e reduzindo o erro na resposta às ocorrências e
permitindo a avaliação sistemática e criteriosa de todas as situações. Esta triagem é realizada de
acordo com a seguinte classificação:

INEM
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Prioridade 1: Ocorrência que comporta risco imediato de vida e origina o envio de meio(s)
de emergência médica de nível Suporte Avançado de Vida e/ou Suporte Imediato de Vida
(considera vítima emergente/crítica que carece de intervenção imediata).
Plano de resposta: Envio de meio(s) de nível SIV/SAV (Ambulância SIV/VMER/
Helicóptero).



Prioridade 3: Ocorrência que origina o envio de meio(s) de emergência médica de nível
Suporte Básico de Vida (considera vítima urgente que carece de intervenção dentro de uma
janela temporal ligeiramente superior à anterior).
Plano de resposta: Envio de meio(s) de nível SBV (Ambulância/MEM).



Prioridade 5: As chamadas em que a triagem não determine o envio de meio(s) de
emergência nem a transferência da chamada para o CIAV ou para o Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise, são reencaminhadas para o SNS24.
Plano de resposta: Sem envio de meios.



Outras prioridades: Informação às autoridades, ao Comando Distrital de Operações de
Socorro CDOS, conferência com CIAV (Centro de Informações Antivenenos) ou Centro de
Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).
Plano de resposta: Variável. Pode haver envio de meio(s), em função da situação (como a
UMIPE, por exemplo).

Quadro 1. Evolução do número de ocorrências por prioridade
Prioridades

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

P1

153.256

149.923

155.347

141.915

147.371

150.119

133.310

134.406

P3

806.931

872.493

937.792

955.175

1.006.860

1025.556

919.086

990.568

P5

116.236

104.222

100.686

108.260

93.683

94.730

119.556

104.878

Outras Prioridades

93.919

85.709

52.898

64.415

71.529

79.345

64.619

59.154

%P1

13%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

10%

%P3

69%

72%

75%

75%

76%

76%

74%

77%

%P5

10%

9%

8%

9%

7%

7%

10%

8%

%Outras Prioridades

8%

7%

4%

5%

5%

6%

5%

5%

1.170.342

1.212.347

1.246.723

1.269.765

1.319.443

1.349.750

1.236.571

1.289.006

Total Ocorrências

*Outras Prioridades (CIAV, P4 autoridade, P4 CDOS, P4 CAPIC)
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Gráfico 6. Evolução do número de ocorrências por prioridade
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Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica)

Após a triagem da chamada, a decisão dos meios de socorro a enviar é determinada pelo Plano de
Resposta previsto nos algoritmos Tetricosy, sendo enviados meios em situações de risco de vida ou
quando esteja em causa uma função vital da vítima.
Em média, 92% das chamadas atendidas nos CODU, resultam em triagem com envio de meios de
emergência médica.

Gráfico 7. Evolução do N.º de Chamadas CODU, N.º de Ocorrências e N.º de Acionamentos
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Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica)

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

A revisão dos algoritmos de triagem, fundamental para aumentar a eficácia da triagem e o
encurtamento do tempo de acionamento dos meios necessários, irá continuar.
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Importa referir a avaliação realizada à triagem efetuada pelo INEM vs a triagem dos serviços de
urgência, com vista a melhorar a adequação da resposta aos pedidos de socorro., Esta avaliação
permite aferir se a triagem realizada nos CODU do INEM, consegue priorizar corretamente as
ocorrências, ativando meios de Suporte Avançado de Vida/Suporte Imediato de Vida para as vítimas
críticas e rentabilizando os meios de Suporte Básico de Vida apenas para as vítimas que, não estando
em perigo de vida, possam agravar o seu estado.
Conforme demonstra o Quadro 2, principalmente nas situações triadas nos CODU do INEM com P1,
houve uma evolução bastante positiva que resultou da revisão realizada aos fluxos de triagem.

Quadro 2. Triagem Manchester recolhida nos Serviços de Urgência
Triagem Manchester recolhida nos SU
TetryCosy / Manchester
Situações triadas nos CODU
do INEM com P1

No SU a vítima foi classificada como
pouco urgente / não urgente

TetryCosy / Manchester
Situações triadas nos CODU
do INEM com P3

No SU a vítima foi classificada como
emergente / muito urgente

% Casos em que o envio de meios diferenciados
poderá não ter sido necessário
2019

2020

2021

6,4%

2,4%

2,4%

% Casos em que a situação deveria ter sido
classificada como emergente / muito urgente
1,2%

1,0%

0,8%

Face aos resultados apurados em 2021, não descurando a subjetividade associada a este processo,
bem como o facto de os critérios utlizados nos dois sistemas serem diferentes, genericamente,
conclui-se que:



Em 2,4% das situações triadas nos CODU do INEM como ocorrência de vítima emergente
que carece de intervenção imediata (P1), poderá concluir-se não ter sido necessário o envio
de meios diferenciado dado que no Serviço de Urgência a vítima foi classificada como pouco
urgente/não urgente.
No entanto, deve ser realçado que parte das situações poderá justificar-se pelos
cuidados/intervenções prestados no local pelas equipas (exemplo, situações de
hipoglicemia) bem como pela alteração da condição clínica da vítima entre a chamada 112
e a chegada ao SU (exemplo vítima em crise convulsiva e que, entretanto, recupera)



Em 0,8% das situações triadas nos CODU do INEM como ocorrência com vítima que carece
de intervenção que origina o envio do meio de emergência médica de Suporte Básico de Vida
(P3), poderá concluir-se que a situação deveria ter sido classificada como muito
urgente/emergente. Mais uma vez deve realçar-se as diferentes metodologias usadas no
CODU e nos Serviços de Triagem (exemplo, doente incluído na VV AVC no CODU é P3 na
grande maioria das vezes, pois não carece de intervenção de meio diferenciado, mas sim de
referenciação rápida para uma Unidade Hospitalar adequada, enquanto no Serviço de
Urgência é habitualmente triado como emergente/muito urgente.
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4.4. Tipologia de Ocorrências
Na gestão da chamada de emergência, o operador após confirmar a localização da ocorrência,
seleciona, de acordo com a queixa principal do(a) doente e/ou critérios de gravidade, o fluxo que
melhor corresponde à situação. O sistema TETRICOSY tem definido um conjunto de fluxos (32) que
têm como objetivo caracterizar a gravidade da situação e em função disso definir o plano de
resposta, e em simultâneo permitir o aconselhamento pré socorro adequado.
Ainda em 2020 (no início de março) foi criado na aplicação de triagem telefónica utilizada nos CODU
um novo fluxo de triagem para gestão das situações relacionadas com a COVID-19. E no início de
abril, com a divulgação da norma da DGS n.º 004/2020, de 23/03 (Abordagem do Doente com
Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2), o INEM passou a incluir na informação diária das ocorrências
triadas para COVID-19, as ocorrências triadas pelo fluxo de triagem Dispneia (DPN). Foram
igualmente realizados ajustamentos a outros fluxos de triagem (“dispneia”, “febre” e “tosse”),
privilegiando a transferência da chamada para Linha SNS24, em detrimento do envio de
ambulâncias, exceto quando reportados sinais de gravidade.
As chamadas de emergência que foram triadas com o fluxo “COVID”, representaram cerca de 1,4%
do total das chamadas de emergência recebidas nos CODU, assim como as chamadas triadas pelo
fluxo “Dispneia”, representam cerca de 9,1% do total das chamadas, num total de cerca de 394
chamadas/dia, o que representa um aumento de 7,5% face a 2020 com registo de 367
chamadas/dia. Destas chamadas, cerca de 98% originam o transporte para Unidades de Saúde e as
restantes são encaminhadas para o SNS24.
Importa referir que, após a triagem realizada nos CODU nos fluxos referidos (incluindo COVID), as
situações foram, numa primeira fase, validadas pelos médicos do CODU (cuja equipa foi sendo
reforçada), antes de ser acionado o meio de Emergência Médica. A revisão do Fluxo “Dispneia” veio
permitir maior fiabilidade no processo de triagem.
Também no que se refere às chamadas de passagem de dados efetuadas pelos meios de Emergência
Médica Pré-Hospitalar (do INEM, dos Corpos de Bombeiros e da CVP), sempre que possível, optouse pela decisão de não transporte ao Serviço de Urgência, de modo a diminuir o afluxo aos serviços
de urgência, exceto quando reportados sinais de gravidade. Em algumas situações, verifica-se que
os doentes, por sua livre vontade, recusam transporte à unidade de saúde com receio de
contactarem com o novo coronavírus nos hospitais.
Na sua generalidade as tipologias de ocorrência foram em 2021 superiores face a 2020, assumindo
maior expressão para “Surto COVID-19” (+55%), “Alergias” (+21%) e “criança Doente” (+13%). Este
acréscimo está relacionado, conforme já referido, pela alteração significativa de comportamentos
ao nível da população em geral, face à situação pandémica.
Importa ainda referir que desde 1 de novembro de 2021 as Ambulâncias de Emergência Médica
(AEM) passaram a estar equipadas com novos monitores de sinais vitais que permitem a realização
de eletrocardiogramas (ECG) com 12 derivações, designadamente a doentes com sinais e sintomas
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de patologia cardíaca. Através da aplicação do Protocolo de Dor Torácica, as equipas das AEM no
terreno, constituídas por TEPH, terão a possibilidade de realizar este exame e enviar os resultados
para os Médicos Reguladores presentes nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do
INEM, permitindo assim um encaminhamento mais adequado dos doentes.
Gráfico 8. Tipologia de Ocorrências
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Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica)

Notas: Na tipologia Pedido de Apoio Diferenciado (PAD), estão contabilizadas as ocorrências “Helitransporte”, “Recém-Nascidos”
e “Transportes Secundários”.

Às ocorrências da tipologia CAPIC assim como CODU-MAR apuradas na triagem realizada nos CODU
acrescem as registadas nas aplicações próprias que gerem estas duas atividades.
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4.5. Acionamentos dos meios de emergência médica
Tal como se verificou com o volume de chamadas de emergência médica em 2021, também o número
de acionamentos dos meios de emergência médica registaram um ligeiro aumento. Em 2021, foram
acionados, por dia, mais 259 meios face a 2020.

Gráfico 9. Evolução anual do número de acionamentos de meios de emergência
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Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica)

Com exceção do ano atípico de 2020, cuja redução da atividade já foi explicada, para o aumento dos
acionamentos nos últimos anos, designadamente em 2021, 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.
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Quadro 3. Evolução do número de acionamentos dos meios de emergência
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Fonte: INEM/SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e Despacho em Emergência Médica)

Seguindo a tendência generalizada da atividade dos meios de emergência médica também os
acionamentos da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), registaram um
acréscimo significativo, na ordem dos 76% face a 2020, o que representa mais 635 acionamentos.
Esta situação fica a dever-se, por um lado, ao aumento de pedidos de ajuda e necessidade de
intervenção nas situações de patologia do foro psiquiátrico/psicológico/morte súbita, e por outro
ao aumento da operacionalidade das UMIPE, pois com a entrada de mais psicólogos foi possível
assegurar a operacionalidade das UMIPE do Porto e Lisboa para 24/24h, assim como a UMIPE de
Coimbra, embora sem ser a 100%, e a UMIPE de Faro ainda que em menor escala
Em 2021, e em particular no início do ano, continuaram a sobressair ocorrências relacionadas com
notificação de morte e início do processo de luto durante a pandemia, cujos cenários se tornaram
mais complexos de gerir em virtude das restrições impostas nos rituais habituais neste contexto,
por motivos de saúde pública. Verificaram-se, também, o aumento de mortes na sequência de
acidentes, em particular acidentes de viação, e de pedidos de ajuda devido a problemas do foro da
saúde mental, nomeadamente no que se refere aos comportamentos suicidários, cerca de 56% face
a 2020.
Maior detalhe desta informação será apresentada no capítulo destinado ao Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).
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4.6. Centro de Informação Antivenenos (CIAV)
No âmbito do Centro de Informação Antivenenos - CIAV, são prestadas informações referentes ao
diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da exposição a tóxicos em
intoxicações agudas ou crónicas sobre todos os produtos existentes, desde medicamentos a produtos
de utilização doméstica ou industrial, produtos naturais, plantas ou animais. O CIAV 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 2021 este serviço realizou 25.574 consultas médicas o que representa, em média 2.131
consultas médicas por mês e 70 por dia.
A média diária de situações relacionadas com este serviço continuou a diminuir em 2021,
acentuando a tendência de descida dos valores médios registados em 2020. Com efeito, os valores
do ano de 2021 confirmando o decréscimo da atividade global motivada pela pandemia de
COVID-19, sendo vital continuar a garantir a sustentabilidade desta atividade para que ela possa
contribuir, de forma sinérgica, para ganhos deste serviço.
Gráfico 10. Evolução anual do número de consultas em situações de intoxicação
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Fonte: INEM/Aplicação CIAV

Face à sua importância e por ser detentora de conhecimento e experiência nessa área, em 2021 foi
dada continuidade à reorganização do seu funcionamento, por forma a obter maior eficiência no
serviço prestado, preservando as suas especificidades, garantindo o necessário sigilo industrial
envolvido e assegurando as competências necessárias a esta atividade a todos os futuros
intervenientes. Nesta perspetiva e considerando que na base da atividade desenvolvida no CIAV
está em grande parte a informação proveniente da indústria, foi desenvolvida em 2020 (ao abrigo
de fundos comunitários) uma plataforma que irá permitir a ligação a um novo Portal Europeu. Este
Portal irá centralizar a notificação de produtos por parte da indústria e a respetiva consulta direta
por parte dos centros de intoxicação europeus.

INEM

RELATÓRIO ANUAL CODU 2021

37

PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU

4.7. Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC)
São os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM que garantem o Apoio Psicológico e
Intervenção em Crise, atividade direcionada para o atendimento das necessidades psicossociais da
população bem como para a prestação de apoio aos intervenientes do SIEM. Caso seja necessário,
estes profissionais deslocam-se diretamente aos locais onde a sua presença se justifique, através das
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). 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 2021 este serviço atendeu 22.142 chamadas, o que representa uma média mensal de 1.845 e
uma média de 61 chamadas por dia. Para o número de chamadas recebidas foram registadas
9.412 ocorrências na aplicação do CAPIC, o que representa uma média mensal de 784 e uma média
de 26 ocorrências por dia. As restantes ocorrências surgem da triagem realizada nos CODU
relacionadas nomeadamente com Negligência/Violência Doméstica/Maus-Tratos, Problemas
Psiquiátricos/Suicídio e Paragem Cardiorrespiratória.
No que respeita à atividade das UMIPE, segundo os registos da atividade do CAPIC, foram registadas
1.432 intervenções da UMIPE o que representa uma média mensal de 119 e uma média de 4
ocorrências por dia.
Em termos absolutos, de acordo com a atividade descrita, em média, cerca de 43% das chamadas
recebidas pelo CAPIC resultam em atuação dos psicólogos, com registo na respetiva aplicação
específica do CAPIC. Por sua vez, o total de acionamentos das UMIPE correspondem a 15% do
número de ocorrências registadas.
Como resultado da pandemia por COVID-19, a atividade do CAPIC registou, em 2021, um acréscimo
muito significativo. A resposta do CAPIC aos pedidos de ajuda tem versado também sobre outras
alternativas que não o transporte a Serviços de Urgência (Psiquiatria ou Gerais), promovendo-se a
estabilização emocional e contacto com médico assistente ou consulta de especialidade. Os
comportamentos suicidários registaram um aumento de 4,4% durante 2021.
Conforme já referido esta situação fica a dever-se a um aumento de pedidos de ajuda relacionados
com a saúde mental e à necessidade de intervenção psicológica no terreno, em cenários mais
complexos de gerir em virtude das restrições impostas nos rituais habituais neste contexto, por
motivos de saúde pública.
Importa também referir que a equipa CAPIC manteve em 2021 o reforço da equipa com as psicólogas
que celebraram contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo ao abrigo das medidas
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governativas de exceção na resposta à COVID-19. Referir também a manutenção do funcionamento
em regime 24H da UMIPE-Porto, que contribuiu em grande medida para o aumento global da
atividade das UMIPE. De salientar ainda o esforço por parte dos TEPH, que reforçaram a escala das
quatro UMIPE e contribuíram para o aumento da operacionalidade destes meios.

Gráfico 11. Evolução anual da atividade CAPIC
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Gráfico 12. Média diária do número de Chamadas / Ocorrências e Saídas UMIPE CAPIC
80
3,9
60

57

60

57

55

3,0

50
44

41

40

2,2

2,1
1,6
26

25
1,4

20

43

2,0

1,5

1,5
24

21

18
1,0

26

22

19

4,0

1,0

0

0,0
2014

2015

2016
Chamadas

2017

2018
Ocorrências

2019

2020

2021

Saída UMIPE

Fonte: INEM/Aplicação CAPIC

INEM

RELATÓRIO ANUAL CODU 2021

39

PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU

4.8. Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU MAR)
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes – CODU Mar - tem por missão prestar aconselhamento
médico a situações de emergência, o eventual acionamento de meios de evacuação bem como o
encaminhamento hospitalar 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 2021 este serviço recebeu 48 chamadas, o que representa uma média mensal de 4 chamadas
e uma média diária de 0,13 chamadas. A maior incidência desta atividade verifica-se na época de
verão.
Gráfico 13. Evolução anual do número de chamadas recebidas no CODU MAR
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Fonte: INEM/ INEMSI

Continua prevista a criação de um polo do CODU MAR na Região Autónoma da Madeira, em estreita
colaboração com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM). Este polo irá garantir
a redundância deste serviço e permitirá a gestão imediata de todos os pedidos de apoio telemédico
originados na área sob responsabilidade do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento
Marítimo do Funchal por parte do SRPCM. A formação nesta área já foi ministrada aos médicos da
Proteção Civil da Madeira com vista à criação do referido polo.
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4.9. Referenciação das Vias Verdes
As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade dos doentes na
fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um diagnóstico e
tratamento mais céleres e eficazes. O INEM tem tido como objetivo adotar estas estratégias
essenciais para garantir a acessibilidade aos tratamentos mais eficazes, nas patologias em que o
fator tempo, entre o início de sintomas e o diagnóstico/tratamento, é fundamental para a redução
de mortalidade e das sequelas.
As Vias Verdes atuam numa abordagem planeada e articulada de encaminhamento e tratamento
mais adequados e expeditos, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de situações clínicas
frequentes e/ou graves, que importa serem especialmente valorizadas pela sua relevância para a
saúde das populações e pela relação inversamente proporcional entre o tempo decorrido desde o
início dos sintomas/problemas e a eficácia do tratamento, com implicações marcadas no
prognóstico.
A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos os 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

4.9.1. Na vertente AVC
A fase pré-hospitalar da Via Verde do Acidente Vascular Cerebral, responsabilidade do INEM, tem
por objetivo identificar e orientar os doentes com sinais e sintomas de AVC para o hospital
adequado, onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
Com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com AVC aos tratamentos mais eficazes, alguns
apenas existentes em centros altamente especializados, o INEM continuou a participar na sua
orientação adequada, incrementando a sua participação na identificação e abordagem préhospitalar precoces e no apoio ao transporte inter-hospitalar, nomeadamente através das equipas
das VMER e/ou das ambulâncias SIV, no seu modelo de funcionamento integrado no serviço de
urgência.
Esta atividade é avaliada sistematicamente através da monitorização do número de doentes
encaminhados para Unidades de AVC, através da "Via Verde".
Seguindo a tendência dos últimos anos, em 2021 também se verificou um aumento de registos nas
Vias Verdes AVC.
Durante o ano de 2021 foram registadas 5.816 situações de doentes com sinais e sintomas de
AVC, o que representa, uma média de 485 casos por mês, ou seja, 16 casos por dia.
Referir a este respeito que, seguindo recomendações de tratamento do AVC baseadas em estudos
científicos e normas de orientação o critério de inclusão de doentes na Via Verde AVC, relacionado
com o tempo de evolução e sintomas, em fevereiro de 2019, foi alterado o critério de inclusão de
INEM

RELATÓRIO ANUAL CODU 2021

41

PARTE I |4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS CODU

forma a abranger doentes com sintomas de AVC até 24 horas de evolução, o que permitiu incluir
mais 20% dos casos que chegaram ao CODU. Fruto desta alteração verifica-se um aumento do tempo
entre o início de sintomas e a chamada 112.

Gráfico 14. Evolução anual do número de registos VV AVC
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Das 5.816 situações de adultos com sinais e sintomas de AVC registadas durante o ano de 2021,
2.895 eram do género feminino e 2.920 do género masculino, a que corresponde a cerca de 50% dos
registos para cada género (existe um registo sem informação de género).
Em termos de distribuição geográfica, foram inseridos na Via Verde do AVC 2.365 doentes na região
Norte, a que corresponde 41% dos registos seguindo-se a região Sul com 2.243, 39% dos registos e
a região Centro com 1.208 situações, correspondendo a 21% dos registos.

Gráfico 15. Distribuição geográfica dos registos da VV AVC por género e regiões
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Considerando a distribuição dos registos das VV AVC por género e idade em 2021, destaca-se o
género feminino com idade acima dos 80 anos com mais registos (45% dos registos femininos),
enquanto que para o género masculino a maior expressividade verifica-se no grupo etário entre os
65 e 79 anos (39% dos registos masculinos).

Gráfico 16. Distribuição dos registos da VV AVC por género e idade
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A distribuição da sintomatologia das Vias Verdes AVC, indica a “Falta de força no braço” como o
sintoma mais relevante, logo seguido dos sintomas de “Dificuldade em falar” e “Boca ao lado”. Estes
sintomas não apresentam discrepância significativa entre os géneros masculino e feminino.

Gráfico 17. Distribuição dos registos VV AVC por sintomatologia de apresentação
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Comparando o intervalo de tempo entre o início de sintomas e o pedido de socorro, verificou-se uma
ligeira diminuição das situações em que o contacto com o CODU ultrapassou os 60 minutos (51%
em 2020 contra 50% em 2021), que poderá estar associado à situação pandémica e ao receio dos
doentes (e familiares) em serem conduzidos a um hospital, mesmo perante sinais de alerta. Para
além disso este valor sugere o reforço da necessidade de informar a população em geral sobre os
sinais e sintomas de ACV e a importância de campanhas de sensibilização.
Relativamente ao intervalo de tempo entre a chamada para os CODU do INEM e a chegada ao
hospital, verificou-se igualmente uma ligeira diminuição das situações em que, após contacto com o
CODU, a chegada ao hospital foi inferior a 2 horas (95% em 2020 contra 94% em 2021). Estes
valores demonstram que em 94% dos casos os doentes, após contactarem o INEM, chegam ao
Hospital dentro da janela terapêutica indicada para poderem ter acesso ao tratamento do AVC.

4.9.2. Na vertente Coronária
A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de situações de enfarte agudo do miocárdio
com supra-desnivelamento do segmento ST (EAMST) e o seu transporte célere até ao local mais
próximo com capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão das artérias coronárias
(angioplastia primária).
Atualmente, o INEM tem capacidade de diagnóstico clínico e eletrocardiográfico desta situação em
todos os seus meios VMER e ambulâncias SIV, com possibilidade de envio informático desses dados
para as unidades de saúde definidas como centros coronários/serviços de hemodinâmica.
Durante o ano de 2021, foi mantido o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com EAMST à
angioplastia primária, continuando o INEM a promover a articulação entre o pré-hospitalar e os
centros coronários/serviços de hemodinâmica, no sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e,
dessa forma, o número de doentes submetidos a desobstrução mecânica primária.
O INEM continuou a participar na identificação e orientação adequadas destes doentes e no apoio
ao transporte inter-hospitalar, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias
SIV, no seu modelo integrado no Serviço de Urgência.
Durante o ano de 2021 foram inseridos na Via Verde Coronária 898 doentes, o que representa, em
média, 75 doentes por mês, ou seja 2,5 por dia. Desde 2014 que não se registava um número tão
elevado de doentes inseridos na Via Verde Coronária.
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Gráfico 18. Evolução anual do número de registos VV Coronária
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Das 898 situações registadas durante o ano de 2021, 153 eram do género feminino e 745 do género
masculino, significa que maioritariamente cerca de 83% é do género masculino, representado os
casos do género feminino cerca de 17%, esta distribuição é constante nas três regiões.
Em termos de distribuição geográfica, foram inseridos na Via Verde Coronária 424 doentes na região
Sul, a que corresponde 47 % dos registos seguindo-se a região Norte com 346, 39 % dos registos e
a região Centro com 128 situações, correspondendo a 14% dos registos.

Gráfico 19. Distribuição dos registos VV Coronária por género e regiões
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Considerando a distribuição dos registos das VV Coronária por género e idade em 2021, destaca-se
com mais registos o género masculino com idade compreendida entre os 40 e 64 anos (57% dos
registos masculinos), enquanto que para o género feminino a maior expressividade verifica-se no
grupo etário dos 65 a 79 anos (45% dos registos femininos).
INEM
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Gráfico 20. Distribuição dos registos VV Coronária por género e idade
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Analisando os dados referentes aos indicadores demográficos, podemos dizer que o EAM é um
problema de saúde pública que afeta sobretudo os homens (82% dos casos) e população em idade
ativa (55% dos 18 aos 64 anos). O conhecimento da incidência em determinada faixa etária,
determina estratégias de abordagem diferentes e especificas. A ativação do alerta de Via Verde
Coronária está dependente da realização do ECG 12 derivações e consequente interpretação pelo
médico no local da ocorrência ou á distância no CODU.
A distribuição da sintomatologia das Vias Verdes Coronária, indica a “Dor Anginosa” como o sintoma
clínico mais relevante e que se destaca dos restantes que apresentam uma distribuição semelhante.
Este sintoma é claramente acentuado no género masculino. Apenas os sintomas “Dispneia” e
“Náuseas e Vómitos” são ligeiramente mais frequentes no género feminino.

Gráfico 21. Distribuição dos registos VV Coronária por sinais clínicos
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Considerando o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a chamada para os CODU do INEM,
feita através do 112, foi inferior a 60 minutos em 51% das situações (52% em 2020). Já o intervalo
de tempo entre a chamada para os CODU do INEM e a chegada dos meios de emergência ao local foi
inferior a 60 minutos em 94% das situações.
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O ligeiro aumento do intervalo de tempo entre o início de sintomas e o pedido de socorro com a
chamada para o 112 (48% em 2020 contra 49% em 2021) poderá estar associado à situação
pandémica e ao receio dos doentes (e familiares) em serem conduzidos a um hospital, mesmo
perante sinais de alerta de um enfarte agudo do miocárdio. Para além disso, este valor também
sugere o reforço da necessidade de divulgar junto da população em geral dos sinais de alarme e a
importância de campanhas de sensibilização.
Os dados estatísticos revelam que, em 73,4% dos casos, decorreram menos de duas horas entre o
início dos sinais e sintomas e o contacto com o INEM, feito através do 112. Já em 20,6% dos casos, o
processo foi efetuado entre as duas e as 12 horas de evolução da sintomatologia. Os casos em que
decorreram mais de 12 horas de evolução dos sinais e sintomas até à ativação dos serviços de
Emergência Médica, e posterior encaminhamento hospitalar, representam 6% face ao total de casos
encaminhados pelo INEM em 2021.

4.9.3. Na vertente do Trauma
À semelhança do que já sucede com as Vias Verdes do AVC 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 Unidade de Saúde mais adequada e com melhores
condições de tratamento definitivo.
Durante 2021, 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 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”).
Recorda-se que em 2017 foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 8977/2017, de 11 de
outubro, que criou a Comissão Nacional de Trauma e definiu os respetivos objetivos, concretizando
uma estratégia nacional relacionada com o trauma. Em 2021, reconhecendo a necessidade de
continuidade do investimento numa melhor organização da cadeia de socorro e assistência médica,
a Comissão Nacional de Trauma foi renovada pelo Despacho nº 2534/2021, de 5 de março,
determinando a continuidade da concretização das medidas estratégicas, de forma a proceder à
materialização dos objetivos específicos. O INEM tem colaborado ativamente nos trabalhos desta
comissão.
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Durante os anos de 2020 e 2021 foram já realizados desenvolvimentos para a operacionalização dos
registos de Trauma. Com efeito, o INEM evoluiu neste processo nomeadamente com a promoção do
registo eletrónico de situações de trauma no terreno, através da plataforma I-TEAMS - INEM TOOL
for EMERGENCY ALERT MEDICAL SYSTEM.
Desde o final de 2020 que todos os meios INEM (Ambulâncias e Motociclos de Emergência Médica,
Ambulâncias SIV, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação e Helicópteros de Emergência
Médica) estavam capacitados para a recolha de informação no âmbito do trauma.
Em 2021 foram registadas 2.118 situações de traumatismos relevantes, o que representa uma média
mensal de 177, sendo seis casos por dia. Destes registos 537 eram do género feminino (25,4%) e
1.501 do género masculino (70,9%).

4.9.4. Na vertente da Sépsis
A Via Verde da Sépsis pretende a identificação rápida e o início imediato de medidas terapêuticas a
todos os doentes com Sépsis, de modo a diminuir a morbilidade e a mortalidade associadas a esta
patologia. Uma intervenção precoce e adequada, tanto em termos de antibioterapia como de suporte
hemodinâmico, pode melhorar significativamente o prognóstico dos doentes com Sépsis e choque
séptico, sendo imperativa a implementação de mecanismos organizacionais que permitam a sua
rápida identificação e a instituição atempada de terapêutica otimizada.
O INEM tem procurado implementar esta Via Verde em contexto extra-hospitalar, dando
continuidade a esse esforço em 2021, de forma a identificar mais precocemente doentes com Sépsis
grave e proceder à sua estabilização inicial e encaminhamento adequado, nomeadamente através do
registo eletrónico no terreno, através da plataforma I-TEAMS - INEM TOOL for EMERGENCY ALERT
MEDICAL SYSTEM.
Desde o final de 2020 que todos os meios INEM (ambulâncias e motociclos de emergência médica,
ambulâncias de suporte imediato de vida, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação e
Helicópteros de Emergência Médica) ficaram capacitados para a recolha de informação neste
âmbito, permitindo o seu envio aos hospitais, em tempo real o que foi prática em 2021.
Assim, foi possível em 2021 proceder à recolha de dados das VV Sépsis, tendo sido registados durante
o ano 402 situações, o que representa uma média mensal de 34, sendo 1 caso por dia. Destes registos
197 eram do género feminino (49,0%), 202 do género masculino (50,2%) e em 3 registos não consta
o género (0,7%).
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Conclusões
O ano de 2021 também ficou marcado pela COVID-19, realidade à qual a atividade do INEM não pôde ficar
indiferente, mantendo o grau de exigência muito elevado na resposta à pandemia.
Em 2021 as Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) foram equipadas com os novos monitores de sinais vitais,
permitindo aos TEPH a realização de eletrocardiogramas (ECG), no âmbito do Protocolo de Dor Torácica e enviar
os resultados para os Médicos Reguladores dos CODU, permitindo assim um encaminhamento mais adequado
dos doentes.
No combate à COVID-19 o INEM manteve a sua resposta ao surto, com a coordenação dos transportes de casos
suspeitos validados ou confirmados de infeção por SARS-CoV-2, realizados pelos meios próprios ou dos parceiros
do SIEM; mantendo as Equipas de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP), que procedem à colheita,
acondicionamento e transporte de amostras biológicas necessárias ao diagnóstico de COVID-19 em locais
específicos, como por exemplo estruturas residenciais para idosos ou estabelecimentos prisionais, para onde
frequentemente são mobilizadas. Em simultâneo foram operacionalizadas Unidades de Campanha e/ou pontos
de pré-triagem para minimizar a pressão exercida pela pandemia em diversos hospitais do país no
funcionamento dos CODU, nos meios de emergência e inclusive na prática assistencial, ao mesmo tempo que
tomava todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos seus trabalhadores e a continuidade da sua
operação, de acordo com o seu plano de contingência.
O teletrabalho no CODU continuou a ser potenciador permitindo apoiar e manter a resposta na restante atividade
de emergência médica como por exemplo nas vias verdes AVC e Coronária.
As adaptações dos comportamentos ao nível da sociedade em geral, nomeadamente na procura de serviços de
saúde, justificam a retoma na atividade operacional do INEM, o número de chamadas em 2021 registou um
aumento de 62.918 chamadas face a 2020, ou seja, em média mais cerca de 172 chamadas por dia.
Considera-se importante reafirmar que o INEM mantem uma resposta local de inquestionável qualidade,
sempre numa ótica de eficácia em todas as respostas a situações de emergência médica.
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1. Monitorização da atividade dos

avaliar continuamente e com precisão a
sensibilidade e especificidade do sistema de

CODU

triagem assim como diminuir o número de
acionamentos sem risco para o doente.

A atividade desenvolvida nos CODU é

A este respeito importa destacar a

monitorizada e avaliada sistematicamente

otimização na geração dos vários relatórios

através de indicadores que são recolhidos

de monitorização da atividade dos CODU, que

através dos sistemas de informação, e pelas

tornaram

informações prestadas pelas Delegações

recorrendo a diversas ferramentas digitais,

Regionais com base nos relatórios de turno

com destaque para plataforma Business

dos CODU.

Intelligence Processing com Dashboards em

Numa base diária, é monitorizada e
divulgada

a

atividade

dos

este

processo

automático,

Power BI. Esta evolução no automatismo dos

CODU,

relatórios permitiu que os profissionais do

nomeadamente o número de chamadas de

INEM com responsabilidade direta na

emergência atendidas, o tempo médio para

avaliação, acompanhamento e decisão da

atendimento das chamadas e número de

atividade operacional, têm à sua disposição

operacionais

uma

previstos,

escalados

e

presentes, entre outros.

monitorização

A monitorização da performance dos(as)
profissionais que desempenham funções nos
CODU é fundamental para a melhoria do
serviço prestado, permitindo tomar medidas
imediatas

e

antecipar

desvios

no

desempenho desta atividade, minorando o
impacto do acréscimo de volume de trabalho.
Estas medidas passam pelo reforço dos(as)
operacionais alocados(as) aos CODU, a
reativação de postos de trabalho no CODU, o
reforço de alguns períodos mais críticos com
a implementação de turnos adicionais e
outras medidas que se destinam a acelerar os
processos de tomada de decisão. Estas
medidas, permitem reforçar a dinâmica de
funcionamento deste serviço.
Numa

base

mensal

é

realizada

a

monitorização do plano de resposta em
função da triagem e dos meios de emergência
médica acionados. Procura-se deste modo,
INEM

ferramenta
e

que

permite

tomada

de

a

decisões

estratégicas da atividade operacional.
Referir também, o constante processo de
revisão dos fluxos de triagem telefónica com
introdução de medidas

corretivas das

disfunções atuais, a que acresce a criação em
março de 2020, do novo fluxo de triagem
para identificação clara das situações COVID
19”. A avaliação constante dos fluxos de
triagem telefónica utilizada nos CODU
permite garantir que o sistema de triagem
seja robusto, possibilitando uma rápida
evolução para uma situação de redução de
eventuais sub e sobre triagem, com validação
clínica comprovada.
Outro tipo de avaliação, e também numa
lógica

de

melhoria

continua,

são

as

auditorias realizadas à atividade dos CODU.
Quanto

a

auditorias

realizadas

internamente à atividade dos CODU, estas
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seguem o Plano Anual de auditorias do INEM,

Ao

nível

externo,

são

realizadas

atividade supervisionada pelo Gabinete de

auditorias pela Direção Geral de Saúde, no

Qualidade do INEM.

âmbito

As auditorias internas ao processo do
CODU 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

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).

o

desempenho do CODU. São exemplo, as
auditorias realizadas ao atendimento, por
forma a determinar o grau de conformidade
dos procedimentos no atendimento das
chamadas, nomeadamente no que respeita ao
grau de cumprimento da totalidade das

Referir ainda, o número pouco significativo de
reclamações sobre a atividade dos CODU do
INEM, com valores na ordem dos 0,015% face
ao número de chamadas de emergência
atendidas durante o ano de 2021.

perguntas que estão no fluxo de triagem e
atribuição correta da Prioridade. São também
exemplo as auditorias realizadas 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.

A

definição

da

metodologia

para

realização das auditorias internas contou
com a participação dos(as) profissionais dos
CODU no sentido de estarem adequadas à
atividade real dos mesmos. 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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Parte III

Ações de melhoria a implementar

O presente Relatório permite uma análise interna da Atividade dos CODU conducente à
melhoria contínua do SIEM. Para tal, identificam-se algumas oportunidades de melhoria na
atividade core do INEM.
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1.

Ações de melhoria

Identificam-se como principais ações de
melhoria na atividade dos CODU:

 Ponderar a possibilidade de incrementar
a oferta de cuidados de saúde aos doentes da

 Abrir novo procedimento concursal para

Rede de Cuidados Continuados Integrados

TEPH.

(RCCI)

 Formação contínua dos(as) profissionais,
nomeadamente através da plataforma de elearning APRENDER INEM, que permite aos
parceiros

do

Sistema

Integrado

de

Emergência Médica (SIEM) frequentar as
formações remotamente.

em

Hospitalização

Domiciliária,

através da integração da valência da
emergência médica. Deste modo, permitirá
otimizar uma resposta 24/7 a estas equipas
para utentes em condições críticas, com
recurso

às

equipas

médicas

e

de

enfermagem do INEM através de uma linha
dedicada com os CODU.

 Implementação da revisão dos fluxos de
triagem

das

chamadas

de

emergência,

incluindo critérios de transporte de doentes
para os SU nos casos menos graves revistos no
final de 2020, que aguardam o respetivo
suporte informático para entrar em produção.
 Reforçar o papel da telemedicina
 Alargar a implementação da aplicação iTEAMS a todos os meios INEM e promover a
maior utilização dos meios que já dispõem
desta plataforma de registos clínicos.
 Relativamente aos indicadores clínicos,
existe margem de crescimento no que se
refere à melhoria dos mesmos, que deve ser
sustentada na formação contínua, não só na
abordagem

clínica

apoiada

na

melhor

evidência, mas também na formação acerca do
preenchimento do i-TEAMS.
 Integração

dos

registos

clínicos

da

plataforma i-TEAMS nos CODU.
 Implementar

a

plataforma

OnCall

(plataforma via web) e respetiva migração da
atual versão do SIADEM.
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