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Guia para Serviços 
de Ambulância

Este guia explica como utilizar os serviços de ambulância no Japão e o que deve ter em consideração quando o fizer.

Como chamar uma ambulância

O que é a intermação?

Algumas dicas para chamar uma ambulância

(Por favor, veja o nosso website)

O serviço de ambulância está disponível para qualquer pessoa no Japão.

Exemplos de sinais e sintomas que precisam de serviços de ambulância (adultos e crianças)

Agência de Gestão
de Incêndios e Desastres

Ligue para o “119” quando precisar de um serviço de ambulânciaLigue para o “119” quando precisar de um serviço de ambulância



Como chamar uma ambulância

Depois de receber a chamada no 119, o despachante irá fazer-lhe algumas perguntas 
necessárias para o envio de uma ambulância. Se a situação for grave, a ambulância será 
enviada antes de serem feitas todas estas perguntas.

Por favor, mantenha-se calmo(a) e responda devagar.

Diga ao despachante que você está numa emergência médica.

Quando ligar para o 119, diga primeiro ao opera-
dor que você está numa emergência médica. Pode 
ligar para o 119 através do telemóvel, do PHS, do 
telefone fixo ou de um telefone público.

119. Está numa
emergência de incêndio ou 
numa emergência médica?

Emergência médica.

Diga ao operador a localização da emergência.

Qual é a localização 
da emergência?

A morada é… 

Diga o local onde está. Se não souber a 
morada, descreva um edifício próximo 
ou um cruzamento como ponto de 
referência.

Se houver à sua volta pessoas que falem japonês, peça-lhes para ajudarem a fazer a chamada.



Diga os seus sintomas.

Diga quais são os seus sintomas e quando 
começaram.

O que 
aconteceu?

Tenho uma dor no peito.

Diga a sua idade.

Se não for o doente, mas estiver a telefonar 
por outra pessoa, diga ao operador que 
idade ele/ela tem ou aparenta ter.

Quantos anos 
tem?

Tenho 40 anos.

Diga o seu nome e os seus dados de contacto.

Por favor, diga o 
seu nome e os seus 
dados de contacto.

Diga o seu nome e o seu número de telefone, 
para poder ser contactado mesmo quando a 
chamada para o 119 terminar.
  A equipa pode contactá-lo(a) se não 
conseguir encontrar a sua localização.

O meu nome é XXX 
e o meu número de

telefone é XXX-XXXX-XXXX.

Além disto, o despachante pode pedir-lhe mais dados e informações sobre si ou sobre a condição médica do 
doente. Dê-lhe o máximo de informações possível.

O fluxo ilustrado acima é um dos casos mais comuns de comunicação com operadores do “119”.



Não hesite em chamar uma ambulância se tiver qualquer uma das seguintes condições.

AdultoRostoRosto CabeçaCabeça

Braços e pernasBraços e pernas

Peito e costasPeito e costas

EstômagoEstômago

Tem dificuldades para mover ou 
uma sensação de
dormência em
metade do rosto

Assimetria do rosto ao sorrir

Tem dificuldades na visão

Visão dupla

Discurso arrastado ou 
impróprio

Tem um aspeto obviamente doente

Dor de cabeça forte súbita

Febre alta súbita

Tonturas fortes, que fazem com que 
precise de ajuda para ficar de pé

Dor forte súbita
Falta de ar súbita ou 
dificuldade em respirar

Sentir compressão no peito 
durante alguns minutos

Dor migratória

Dor abdominal forte súbita

Dor abdominal forte contínua

Vomitar sangue
Sangue nas fezes

Dormência súbita

Fraqueza súbita da perna e/ou 
do braço de um dos lados

Estado mental anormal
Inconsciente (sem resposta) ou estupor

Exaustão

Convulsão contínua
Inconsciente mesmo depois de terminarem as convulsões

Convulsão

Trauma/Queimadura
Trauma com sangramento maciço

Queimadura extensa

Acidente

Deglutição

Náusea
Náusea grave com suores frios

Inconsciência após engolir algo

Dispneia com alimentos a ficarem 
bloqueados na garganta

Queda de um local alto
Quase afogamento

Acidente de trânsito com alto impacto de energia

Qualquer outra situação na qual a condição do doente seja anormal ou fora do habitual.



Não hesite em chamar uma ambulância se tiver qualquer uma das seguintes condições.

Criança (menos de 15 anos)

RostoRosto
CabeçaCabeça

PeitoPeito

EstômagoEstômago

Braços e pernasBraços e pernas

Lábios azuis

Tosse violenta e/ou
pieira

Respiração fraca

Rigidez de braços e pernas

Tem um aspeto obviamente doente

Queixa-se de dor de cabeça 
durante a convulsão

Diarreia ou vómitos graves, 
não comer nem beber, 
estado mental anormal

Ter uma dor de estômago forte

Vomitar continuamente

Sangue nas fezes

Sangramento contínuo, perda 
ou anormalidade de 
consciência e estado mental 
anormal devido a bater com a 
cabeça com força em algo

Estado mental anormal

Urticária

Convulsão Deglutição

Acidente
Queimadura

Bebé com menos de 3 meses

Inconsciente (sem resposta) ou estupor Convulsão contínua

Queimadura muito dolorosa

Queimadura extensa

Inconsciência após 
engolir algo

Acidente de trânsito 
com alto impacto

Quase afogamento
Queda de um local alto

Urticária em todo o corpo 
e palidez do rosto após 
uma picada de inseto

Algo errado com um bebé

No caso de os pais considerarem a condição da criança anormal ou fora do habitual.

Inconsciência após a convulsão



<Para sua informação> Como prevenir a intermação
No verão, o tempo é muito quente e húmido no Japão, e a temperatura por vezes ultrapassa os 35°C(95F). Por 
isso, mais de 40 000 pessoas são transportadas de urgência para os hospitais devido a “intermação” todos os 
anos. Deve ter cuidado para não ficar com intermação.

O que é a intermação?

Os sintomas da intermação são temperatura corporal elevada, tonturas, mal-estar, 
convulsões e estado mental anormal. Uma vez que a temperatura elevada quebra o 
equilíbrio entre água e sal (sódio) no seu corpo, não consegue controlar a sua 
temperatura corporal e fica com intermação.
A temperatura e a humidade elevadas também podem ocorrer em espaços 
interiores, o que torna difícil libertar o calor do corpo. Portanto, precisa de 
ter cuidado para não ficar com intermação também quando ficar em casa.

Os pontos da prevenção da intermação

Verifique a temperatura da divisão frequentemente!
Recomendamos que instale um termómetro na divisão.

Utilize um ar condicionado ou uma ventoinha para manter a temperatura da divisão abaixo dos 28°C! (82F)

Beba água mesmo quando não tiver sede!

Vista roupas frescas e largas e proteja-se do sol quando for sair!

Descanse o suficiente e não trabalhe demasiado!

Faça refeições equilibradas e mantenha-se numa condição saudável!



Primeiros socorros para intermação

Deslocar os doentes para um espaço mais fresco, soltar 
as suas roupas e deitá-los.

Ligar o ar condicionado e ativar a ventoinha para 
arrefecer o corpo do doente.

Axilas e base da 
coxa frias. Deixe-os beber água 

a pouco e pouco, se 
conseguirem.

água

No caso de ter uma doença crónica ou de ser uma criança, consulte um médico ao domicílio, 
para obter aconselhamento sobre prevenção da intermação.

Por favor, chame uma ambulância sem hesitar se ocorrerem estas condições.

 ※ Se houver à sua volta pessoas que falem japonês, peça-lhes para ajudarem a fazer a chamada.

Se não conseguir beber água ou mover-se por sentir uma enorme 
fraqueza ou languidez.

Se encontrar pessoas que tenham sintomas como inconsciência
(ou consciência instável) ou convulsões por todo o corpo.



Algumas dicas para chamar uma ambulância

Marcar 119 para chamar uma ambulância

Sistema de transporte de emergência por ambulância (da chamada para o 119 a uma instituição médica)

Chamada
para
o 119

Situação de
emergência

Instalações médicas

Avaliar o nível de 
prioridade da chamada

Observação e 
tratamento

Seleção de instalações médicas 
para transportar doentes para

Envio de 
ambulância

Transporte em 
ambulância

Se puder, peça a pessoas no local que vão 
para o lugar onde a ambulância vai chegar. 
Isto ajudará a que a tripulação da ambulância 
chegue a si mais rapidamente.

Passaporte

Dinheiro

Dinheiro/Cartão de crédito (para pagar no hospital)

Medicação atual
Medicação atual

Medicamentos

É conveniente que prepare as seguintes coisas quando chamar uma ambulância.

Por aqui, por favor

PASSAPORTE

As condições nas quais o acidente ou a 
doença ocorreu.

Quaisquer alterações antes de a ambulância chegar

É útil ter disponível uma 
nota do seu estado médico 
atual.

Os sintomas mais dolorosos
Histórico anterior de doença
Medicação atual

Quando a ambulância chegar, dê à equipa da ambulância as seguintes informações.

A doença é ●●● 

A medicação regular é 
■■■


