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INEM

OqueéoSIEM

E m Portugal existe um Sis-
tema Integrado de Emer-

gência Médica (SIEM), que não
é mais que um conjunto de en-
tidades que trabalha para
prestar socorro às vítimas de
acidente e mal-estar súbito,
em casos em que existe risco
de vida.
As entidades que integram o
SIEM e que dispõem de ambu-
lâncias para dar resposta às
emergências são: o Instituto
Nacional de Emergência Médi-
ca (INEM), as corporações de
Bombeiros de todo o País e as
delegações da Cruz Vermelha
Portuguesa.
Para decidir que ambulância
vai acudir a uma situação é tido
em conta: disponibilidade de
meios no momento; proximida-
de dos meios relativamente ao
local da ocorrência; e áreas
próprias de atuação (no caso
dos bombeiros).n

Como funciona

S e em caso de emergência
vir chegar uma ambulân-

cia dos Bombeiros ou da Cruz
Vermelha, não há qualquer pro-
blema! É apenas o SIEM a fun-
cionar adequadamente, envian-
do o meio que estava disponível
e mais perto do local. Na verda-
de, e caso as entidades cum-
pram a legislação em vigor, to-
das as ambulâncias e tripulação
estão igualmente aptas a pres-
tar assistência. Apenas muda a
cor das ambulâncias, mas to-
das estão aptas para salvar vi-
das. O INEM recorda que as am-
bulâncias devem ser apenas
utilizadas em situações de risco
de vida imediato ou situações
em que esteja em causa uma
função vital da vítima. Para uma
correta avaliação da situação,
é fundamental que ligue 112 e
colabore com o INEM, respon-
dendo às perguntas que lhe são
colocadas.n

OSistemaIntegradodeEmergênciaMédica:
umadasquestõescomqueo INEMéfrequentemente
confrontadoéaseguinte: porqueéque ligueipara
o INEMapedirsocorroeéenviadaumaambulânciados
bombeiros?

PRIMEIROS SOCORROS

ENVIE AS SUAS PERGUNTAS PARA O EMAIL INEMRESPONDE@CMJORNAL.PT

SAÚDE COM O CM

Os leitores do Correio da 
Manhã pediram e têm

acesso a mais informação
credível e de qualidade sobre
saúde. Todas as semanas,

aos sábados e domingos, pu-
blicamos duas páginas com
temas atuais, casos, conse-
lhos de especialistas e infor-
mação concisa.

M ais de metade dos homens, entre os 40
e os 70 anos, sofre de disfunção erétil.

A maioria recorre ao famoso ‘comprimido azul’
- Viagra - para resolver o problema. O medica-
mento aumenta o fluxo sanguíneo do pénis.
Este aumento, ligado à atividade sexual, pode
aumentar a sobrecarga do coração.

T al como qualquer intervenção
cirúrgica, também a operação

para aumentar o órgão genital
masculino tem riscos. Entre eles
estão as infeções pós-operatórias,
ainda que a probabilidade seja me-
nor, por ser feita em ambulatório.
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DISCURSODIRETO

“CIRURGIA
FEITACOM
ANESTESIA”
uCM-Qualaduração
daoperação?
NunoMaria–Acirurgia
paraaumentar opénis tem
umaduração estimadaen-
tre umaeduashoras, sendo
habitualmente realizada
comanestesia local e seda-
ção emregimede ambula-
tório.Os cuidados pós-
-operatórios são extrema-
mente importantes. É es-
sencial e imperativoman-
ter o local seco edevida-
mentedesinfetado.
–Quemprocuraeste tipo
decirurgias?
–Sãomuitos oshomens in-
satisfeitos como seuórgão
genital, o que causastress
navidaquotidianae sobre-
tudonavidasexual. Esta
insatisfaçãopode levar
abaixaautoestimaedesen-
volvimentode complexos.
Amaioriados pacientes é
jovem.Aavaliaçãopré-
-operatóriaé parte essen-
cial, devendo todas estas
cirurgias ser realizadas por
cirurgiões plásticos devi-
damente credenciados.n

Nuno Maria,
cirurgiãonaClínica
MyMoment, Lisboa
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Atendimento para aconselhamento

uQualquerpacientequede-
seje submeter-seaumainter-
vençãocirúrgicasódeverea-
lizá-ladepoisdeumaconsulta
depré-avaliaçãocomumes-
pecialista.Oobjetivoéperce-
ber, emprimeiro lugar, se
ohomemestáounãoapto

arealizaracirurgia.Depois,
edevidoàofertadeprocedi-
mentos, omédicoespecialista
deveaconselharopaciente
sobreatécnicaarealizar,
de formaaque este consiga
atingiros resultados que
pretende.n

Intervenção só depois de uma consulta

QUASE METADE DESEJA
TER UM PÉNIS MAIOR
u Um estudo realizado pela 
Universidade de Kentucky, 
nos EUA, concluiu que 45% 
dos homens querem ter um 
pénis maior. Uma outra in-
vestigação, da Universida-
de de Barry, EUA, revela 
que comer ostras pode au-
mentar naturalmente o ór-
gão genital.n

ALIMENTOS COM ZINCO
USADOS PARA TRATAR
u As ostras são considera-
das um afrodisíaco. O ali-
mento contém zinco, um in-
grediente usado em trata-
mentos e em suplementos 
para aumentar o pénis. O mi-
neral promove o bom fun-
cionamento da próstata e in-
centiva a produção de esper-
matozoides.n

MUITAS PESSOAS PENSAM
QUE NO INVERNO NÃO É TÃO
IMPORTANTE BEBER ÁGUA
COMO NO VERÃO E VERIFI-
CA-SE MESMO UMA DIMI-
NUIÇÃO DA INGESTÃO. Menos
sede e menos apetência pela
água porque está fria são alguns
dos fatores apontados. Manter
uma hidratação adequada ao
longo de todo o ano é muito im-
portante e em particular nesta
época, pois o frio e os ambientes
muito aquecidos promovem uma
maior perda de água e a secura

da pele e das mucosas. Também
a resposta imunitária do organis-
mo é facilitada quando o nosso
consumo de líquidos é o correto.
Para quem tem dificuldade em
beber água, devido à temperatu-
ra, o recurso a bebidas quentes
é uma excelente opção. Chás e
infusões, cevada ou misturas
de café são algumas alternati-
vas, mas sem açúcar, claro!
Também os alimentos ou pratos
como os caldos e a sopa são
uma excelente fonte de água e
reconfortam.n

FUNDAÇÃOPORTUGUESADECARDIOLOGIA

Hidrataré importante, mesmo
no inverno. Saiba como fazer

CONSELHOS PARAO CORAÇÃO

POR ELSA
FELICIANO,
ASS. NUTRIÇÃO


