AMBULÂNCIA DE SUPORTE IMEDIATO DE VIDA DO INEM INICIA
ATIVIDADE EM ALCÁCER DO SAL
Inicia atividade amanhã, dia 1 de setembro, uma nova Ambulância de Suporte
Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica, em Alcácer do
Sal. Este novo meio de emergência médica pré-hospitalar irá atuar a partir do Serviço
de Urgência Básica (SUB) daquela localidade, visando melhorar a assistência préhospitalar a vítimas de acidente e doença súbita naquela região do país.
A Ambulância SIV de Alcácer do Sal irá funcionar segundo o modelo de gestão
integrada, que prevê a partilha de recursos humanos entre o INEM e o Serviço de
Urgência. Isto significa que os enfermeiros que integram a tripulação da SIV
desempenham também funções no SUB, otimizando a eficiência e melhorando a
manutenção de competências técnicas dos profissionais.
As Ambulâncias SIV do INEM são tripuladas por um(a) Enfermeiro(a) e um(a)
Técnico(a) de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) e têm por missão garantir cuidados
de saúde diferenciados de Suporte Imediato de Vida (SIV), designadamente
manobras de reanimação, até estar disponível uma equipa com capacidade de
prestação de Suporte Avançado de Vida (SAV).
Para além da carga normal de qualquer Ambulância de Emergência Médica, a
Ambulância SIV está ainda equipada com um monitor-desfibrilhador e diversos
fármacos, que permitem intervenções diferenciadas através da aplicação de
protocolos médicos de atuação. O equipamento SIV permite ainda a transmissão de
eletrocardiogramas e sinais vitais, permitindo assim que o Médico em serviço no

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM possa aconselhar
corretamente a equipa e encaminhar a vítima para a Unidade Hospitalar mais
adequada.
Esta é a segunda ambulância SIV a entrar em funcionamento em 2021, depois da SIV
de Alcobaça ter iniciado funções a 15 de março. Com a entrada em funcionamento
deste novo meio, o INEM passa a contar no seu dispositivo de emergência médica
pré-hospitalar com 43 meios desta tipologia.
O arranque de atividade da SIV de Alcácer do Sal será assinalado numa cerimónia a
realizar amanhã, no SUB de Alcácer do Sal, com início previsto às 15H00 . A sessão
contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António
Lacerda Sales.
O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por
coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de
Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta
prestação de cuidados de saúde.
A prestação de cuidados de emergência médica no local da ocorrência, o transporte assistido das
vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as
principais atribuições do INEM. Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe
de múltiplos meios para responder a situações de emergência médica.
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