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Porque Existimos? 

MISSÃO:  

 

Definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as 

actividades e o funcionamento de um Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM) de forma a garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correcta 

prestação de cuidados de saúde. 

 



AMBULÂNCIAS - SIV 
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SAV Pediátrico 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) 



TIC nos meios de emergência médica pré-hospitalar 

• Mobile Clinic (Registo Clínico Electrónico) 



TIC nos meios de emergência médica pré-hospitalar 

• Navigator INEM (Navegação por Georeferenciação) 



TIC nos meios de emergência médica pré-hospitalar 

• Sistema LifeNet 



TIC nos meios de emergência médica pré-hospitalar 

• SGP (Sistema de Gestão de Processos “Paper Free”) 



TIC nos meios de emergência médica pré-hospitalar 

• Adamastor (Programa informático de gestão de stocks ) 



Hardware (tablet PC) 



Mobile Clinic 



Mobile Clinic 

Instalado num computador portátil nos meios (Mota, SBV, 

SIV, VMER e Heli), tem por objectivos: 

• receber directamente os dados da ocorrência 

• permitir a diminuição do tempo necessário para o 

accionamento 

• adicionar informação relevante ao evento  

• base de dados com toda a informação 

• envio da informação para os CODU e/ou serviços de 

urgência (S.U.) 



Mobile Clinic 

Vantagens 

• Acesso  directo ao SIADEM: 

• recepção em tempo real dos dados da ocorrência 

• envio de status para o CODU 



Mobile Clinic 

Vantagens 

• Eficácia e Eficiência 

• diminuição do tempo de accionamento 

• registo, em rede, de todos os dados 

•  interface com sistemas de registo clínico intra-

hospitalar 

• recepção prévia e directa dos dados pelos S.U. 

• base de dados única e de acesso fácil 

• redução de custos (papel, telefone…) 

 



Navigator INEM 



Navigator INEM 

Instalado num computador portátil nos meios (SBV, SIV, e 

VMER), tem por objectivos: 

• possibilitar o envio de “tempos” para o CODU 

• traçar a rota mais curta para o local da ocorrência  

• diminuição do tempo de chegada ao local 

 

 



Navigator INEM 

Associada ao Mobile existe a aplicação de navegação por 

georeferenciação:  Navigator INEM. 

 

Instalada no mesmo equipamento portátil dos meios, tem por 

objectivo traçar a rota mais curta para o local da ocorrência 



Vantagens 

• funcionamento através de sinal  GPS 

• directo ao SIADEM: Possibilidade de cruzamento / 

intercepção de meios através do sistema de 

georeferenciação 

• simples e de fácil interpretação 

• menus visuais 

• envio de “tempos” reais (CL, L, CH...) 

• aumento da eficácia (diminuição do tempo + “erro”)  

Navigator INEM 



Sistemas Lifenet 



LifeNet 

É um sistema de transmissão e visualização de 

electrocardiografia que permite às equipas no terreno obter 

apoio na decisão terapêutica. 

 

A transmissão é  efectuada através dos tablet PC, por 

internet, para os CODU e/ou para unidades de saúde 

especificas. 





SGP (Sistema de Gestão de Processos “Paper Free”) 



SGP (Sistema de Gestão de Processos “Paper Free”) 

O Sistema de Gestão de Processos, permite a 

implementação de uma politica “Paper Free” no INEM 

apresentando  como vantagens: 

• sistematização de processos 

• rapidez de acesso à informação 

• possibilidade de medição da eficiência dos recursos 

• maior produtividade administrativa 

• redução de desperdício 

• poupança em termos de impressões e arquivo 

• contribuir para um ambiente sustentável 



Adamastor (Programa informático de gestão de stocks ) 



As suas principais funcionalidades são: 
 

• registo de movimentos de entrada e saída (fornecedores, 

armazéns satélite e meios) 

• tratamento automático das requisições 

• controlo de lotes e datas de validade 

• rastreabilidade completa dos lotes 

• gestão da localização de artigos com recurso a código de 

barras 

• informação em tempo real sobre os stocks de qualquer 

armazém ou meio 

Adamastor (Programa informático de gestão de stocks ) 



As suas mais-valias em relação ao método utilizado 

anteriormente são: 
 

• acesso à informação histórica 

• gestão efectiva de datas de validade 

• maior rapidez na preparação de encomendas 

• efectuar requisições automáticas com base em parâmetros 

pré definidos (stock mínimo) 

• controlo dos consumos por centro de custo 

• maior racionalização das compras e redução de capital 

imobilizado em stock 

• redução do consumo de papel no armazém, devido ao uso 

dos PDA's 

Adamastor (Programa informático de gestão de stocks ) 



 

Cada dia é uma oportunidade única e 

irrepetível para melhorarmos.  

Não a desperdicemos! 
 



www.inem.pt 
 

inem@inem.pt 

SIGA O INEM NO 

 

http://www.facebook.com/pages/INEM-Instituto-Nacional-de-Emergencia-Medica/153270831384673

