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“A presença dos Enfermeiros  
na emergência Pré-hospitalar.”

A presença de Enfermeiros 
na emergência pré-hospita-
lar em Portugal é uma reali-
dade com cerca de 2 décadas, 
evolução que começou com a 
colocação destes profissionais 
nas Viaturas de Emergência 
e Reanimação do INEM. 

Em 2007 o INEM criou o 
serviço de Ambulâncias de 
Suporte Imediato de Vida 
(SIV), tripuladas por um En-
fermeiro e um técnico de 
emergência, com uma atua-
ção baseada em protocolos  e 
orientada  pelos médicos do 
Centro de Orientação de 
Doentes Urgentes. 

Para tripular as primeiras 
quatro SIV colocados no 
Alentejo foram formados 

apenas 19 Enfermeiros, por 
dificuldade em recrutar pro-
fissionais com apetência para 
esta área, onde existe res-
ponsabilidade acrescida e 
condições de trabalho adver-
sas, além das oposições da 
Ordem dos Médicos e da pró-
pria Ordem dos Enfermeiros. 

Apesar das adversidades 

iniciais, rapidamente os En-
fermeiros demonstraram a 
capacidade operacional 
acrescida e eficiência destes 
meios, levando à sua expan-
são por todo o território con-
tinental. 

Nos Açores em 2012 foi ini-
ciado um projeto que condu-
ziu à criação das viaturas de 

Suporte Imediato de Vida, 
inicialmente tripuladas ape-
nas por Enfermeiros ligados 
aos bombeiros, estendendo 
depois a Enfermeiros das 
Unidades de Saúde. 

As SIV já demonstraram a 
mais valia que representam, 
diariamente levando cuida-
dos de emergências especia-

lizados, através de Enfer-
meiros treinados e prepara-
dos para a aplicação de cui-
dados de saúde que permitem 
uma avaliação das situações 
de saúde das pessoas, ali-
viando sintomas, diminuído 
a gravidade das situações e 
em última análise, salvando 
vidas.  ♦ 
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“Nos Açores em 2012 
foi iniciado um 
projeto que conduziu 
à criação das viaturas 
de Suporte Imediato 
de Vida, inicialmente 
tripuladas apenas por 
Enfermeiros ligados 
aos bombeiros, 
estendendo depois a 
Enfermeiros das 
Unidades de Saúde.”


