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(Re)Conhecer o Serviço de 
Suporte Imediato de Vida (SIV)

Sou enfermeira há onze anos. 
Há oito que desenvolvo funções 
no serviço de urgência. Há 
aproximadamente sete anos 
que descobri a minha paixão: o 
Pré-hospitalar.  

Antes de mais importa es-
clarecer algumas questões. O 
serviço SIV tem como missão 
garantir cuidados de saúde di-
ferenciados em ambiente pré-
hospitalar. A viatura é tripula-
da por uma equipa constituída 
por um enfermeiro e por um 
bombeiro com formação dife-
renciada. A atividade no terre-
no é regulada por um médico 
e há transmissão, em tempo 
real, dos dados e informações. 
Somos ativados em situações de 
emergência.  

Importa também esclarecer 
que quando ligam 112, aten-
de-vos um agente da autorida-
de que depois passa a chama-
da a um enfermeiro. Depois de 
respondidas questões, que pa-
recem intermináveis mas são 
necessárias para o correto so-
corro, é ativada a SIV e a am-
bulância para o local. Quero 
com tudo isto dizer que as equi-
pas de socorro chegam tão rá-
pido quanto as condições o per-
mitem e que é importante 
chegar em segurança. Para 
quem espera, o tempo parece 
muito longo. Para quem per-
corre as estradas em alta velo-
cidade para socorrer, tentar ga-
nhar um minuto no tempo de 
chegada pode ser fatal.  

Tempo: vivemos muitas vezes 
em função dele e ele pode ditar 
a diferença entre a vida e a mor-
te. Esta afirmação ganha ain-
da mais sentido quando se atua 
na área de Urgência/Emergên-
cia. Estes conceitos são para a 
maioria das pessoas termos 
idênticos, no entanto, apesar de 

intimamente ligados, não são 
sinónimos. Em Portugal, uma 
emergência é entendida como 
uma situação onde é iminente 
ou está instalada a falência de 
funções vitais. Por sua vez, a ur-
gência é uma situação onde 
existe risco de falência de fun-
ções vitais. 

A mim, fascina-me o impre-

visível, a atuação fora de portas 
e o sentir que podemos fazer a 
diferença. Tentar salvar vidas 
até ao limite dos recursos dis-
poníveis, prestar auxílio com os 
meios adequados, transportar 
pessoas que se encontram en-
tre a vida e a morte para a uni-
dade de saúde mais próxima e 
de forma ajustada à resolução 

dos problemas, são os objetivos 
dos profissionais de saúde que 
se dispõem a trabalhar na rua. 
Sublinham-se as nossas priori-
dades: estabilizar e socorrer a 
vítima no local, no mais curto 
espaço de tempo e efetuar o 
transporte. 

Não há livro que nos prepa-
re para o que podemos encon-

trar na rua nem que nos ensi-
ne a lidar com o nosso princi-
pal inimigo nestes casos: nós 
próprios e a capacidade de li-
dar com as nossas próprias 
emoções. É na rua, quando lu-
tamos contra o relógio para 
salvar uma vida, que tantas ho-
ras de estudo fazem subita-
mente sentido. Na rua, o pen-
samento tem que ser rápido e 
automático: estão vidas em 
causa. Quando a vítima che-
ga ao hospital estabilizada, a 
nossa missão foi cumprida e 
sentimos que fizemos a dife-
rença. Esses segundos são in-
capazes de ser traduzidos em 
palavras, mas podem bem tra-
duzir a paixão pela área de 
quem nela exerce funções. E 
lembrem-se sempre: somos 
uma equipa de pessoas a cui-
dar de pessoas.  ♦ 
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Tempo: vivemos 
muitas vezes em 
função dele e ele pode 
ditar a diferença entre 
a vida e a morte


