
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As chamadas de emergência para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão

atualmente a registar tempos médios de atendimento excessivamente elevados, situação

inaceitável na medida em que uma significativa percentagem das referidas chamadas respeita a

situações de risco de vida ou para a saúde das populações.

Com efeito, segundo foi hoje noticiado pela imprensa, ainda no passado mês de junho houve

pelo menos cinco dias em que os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM

demoraram uma média de 90 segundos no atendimento das chamadas de emergência,

verificando-se inclusivamente determinados períodos em que a espera dos doentes chegou a

atingir os seis e mesmo os oito minutos!

Nesse mês foram igualmente perdidas quase dez mil chamadas, das quais menos de metade foi

recuperada.

De há muito que o Partido Social Democrata vem alertando o Governo para a necessidade de

se reforçarem os recursos humanos do INEM, principalmente no caso de técnicos de

emergência pré-hospitalar, grupo em que se regista, presentemente, um défice de mais de 400

profissionais.

É de ter presente que a referida falta de pessoal não faz derrapar, apenas, os tempos de

atendimento das chamadas de emergência nos CODU, já que afeta, também, as ambulâncias

de emergência, desse modo acarretando um aumento da inoperacionalidade desses meios e

impedindo a expansão da rede de socorro.

Importa finalmente que o Governo tenha presente que, ainda recentemente, um dirigente do

Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, afirmou recear que

este Verão a situação “vai ser pior, quer a nível de meios quer a nível do CODU”.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais



aplicáveis, os Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este

meio, dirigir à Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento da grave demora que se regista atualmente no tempo médio de

atendimento das chamadas de emergência para o Instituto Nacional de Emergência Médica?

•

Como explica que tenham existido pelo menos dias, em junho, em que a média do

atendimento das chamadas ultrapassou os 90 segundos, e mesmo períodos em que o atraso

atingiu os 6 e os 8 minutos?

•

Porque razão não dotou o Governo o INEM dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar

suficientes para assegurar um atempado atendimento das chamadas de emergência e, bem

assim, a operacionalidade dos meios de socorro do INEM?

•

Tenciona o Governo, nos três meses que restam da atual Legislatura, reforçar o INEM em mais

recursos humanos, designadamente em Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar? Se sim, em

quantos?

•

Palácio de São Bento, 1 de julho de 2019

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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