
Considerar:
- Menor fluxo para melhor resultado;
- A oximetria de pulso e resposta clínica;
- Preferir cânulas e cateteres nasais com fluxo até
5l/min, colocando máscara cirúrgica sobre a cânula;
- Máscara não-reinalantes: usada no desconforto
respiratório de moderado à grave, hipóxia
significativa ou falha na resposta do cateter nasal;
- Macronebulização está CONTRAINDICADA 

- Segurança e proteção da equipe;
- Manter o uso de EPIs  e as medidas de higiene das mãos, materiais e equipamentos adequadas;
- Cumprir protocolos e fluxos ;
- Comunicação pelas Centrais, antes do deslocamento da equipe, em caso de suspeita ou identificação
de casos com Covid-19;
- Quando não houver comunicado específico da Central para a Covid-19, manter-se ALERTA para a
avaliação da cena e diante de caso suspeito, priorizar a paramentação específica e informar à Central 
imediatamente (SAMU). Devendo o SMU também avisar imediatamente a central nestes casos.
-Casos suspeitos de Covid-19 deverão ser avaliados minuciosamente, mantendo em isolamento
domiciliar os casos leves por 14 dias, orientando como proceder no agravo do quadro;
- O transporte em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 deverá ser avaliado pelo médico
regulador, o qual irá considerar alternativas seguras para a referida remoção (SAMU);

- Manter as janelas do veículo abertas.
- Evitar abrir armários e compartimentos;
- Envolver os bancos dianteiros com saco plástico, trocando quando estiver rompido;
- Reduzir, remover ou guardar em compartimento fechado os equipamentos e materiais não essenciais ao
atendimento;
- Proteger mochilas e outros itens impermeáveis com filme PVC;
- Utilizar caixas de medicamentos menores, laváveis, dispondo do essencial para atender fora da viatura;
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Ações e cuidados no enfrentamento à COVID-19

O presente documento visa auxiliar os profissionais de saúde nos cuidados ao atendimento pré-hospitalar de
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavirus SARS-Cov-2. Tendo sido produzido
pela Coordenação do NUMESC/SMS/PMRG  e Gerência de Urgência e Emergência, com base nas orientações
da ABRAMED, COFEN e COBEEM.

MEDIDAS
GERAIS 

PREPARAÇÃO DO VEÍCULO PARA ATENDIMENTO

ATENDIMENTO AO PACIENTE

PACIENTE
-Máscara cirúrgica durante o
atendimento, se tolerado

ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO

INTUBAÇÃO
Antecipar a necessidade de PGA -
realizar fora do veículo.

Afastar, durante o procedimento,
familiares e outras pessoas não
paramentadas.

Somente quando
instabilidade respiratória

Óbito
- Comunicar Central de Regulação
imediatamente;
- Orientar familiares;
- Evitar manipulação do corpo.



INTUBAÇÃO 
OROTRAQUEAL

PROTOCOLO DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO EM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE
COVID-19 
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satO2< 94%

SIM

NÃO
Não suplementar O2

Sinais de IRA/
Esforço respiratório

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL - Ater para:

- Preparar todo o material fora do campo de atuação, inclusive medicamentos;
- Obrigatório o uso de EPIs: máscara N95, gorro, luvas de cano longo,
avental/capote impermeável, óculos de proteção e protetor facial;
- Utilizar pinças fortes para clampear o tubo quando mudar de circuito;
- O bloqueio neuromuscular se mostrou efetivo para diminuir o risco de
contaminação;
- Atenção redobrada na desparamentação.

Máscara com
reservatório

10L/min

Cateter Nasal O2
Até 6L/min

satO2<94 satO2<94



- Lidocaína 2% sem vasoconstritor
    1 frasco
    1 seringa 10 ml
- Fentanil (50mg/ml)
    1 frasco ampola
    1 seringa 10 ml
- Midazolan (15mg/ml) 1 ampola
    1 frasco
    1 seringa 3 ml
- Cetamina
    3 frascos
    1 seringa 5 ml
- Succinilcolina
    2 frascos(diluir cada frasco em 10 ml)
    2 flaconetes de água destilada 10 ml
    1 seringa de 20 ml
- Abocath
- Dânula
- Equipo
- Soro Fisiológico 0,9% 500 ml
- Agulha 40x12 (para aspirar)

-Laringoscópio (lâminas curvas 4 e 5, lâmina reta 4);
- TOT (7,0 a 8,5) - 1 de cada
- Máscara Laríngea (4 ou 5) - 1 de cada
- Pinça forte
- Fio guia
- Cadarço para fixar o TOT
- 1 seringa de 20 ml (para inflar o cuff)
- 1 embolo de seringa de 5 ml
- 1 borracha de êmbolo de 20 ml furado
- Lidocaína gel

2)    1-2mg/Kg              50mg/ml             Cetamina ou                2     2,5   2,5      3     3,5        4
       1-2mg/Kg              10ml/ml              Propofol ou                10     12    14      16    18       20
       0,1-0,3mg/Kg         5mg/ml                 Midazolan                 2       3       3        3      4         4
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CHECKLIST PARA INTUBAÇÃO - Conforme estruturação da Med. Alessandra Dziekaniak (SAMU/RG/RS) 

DROGAS EQUIPAMENTOS PARA INTUBAÇÃO

Ventilador
- Filtro HMEF no Y (ou 2 filtros HME, 1 no filtro e um na via respiratória)
- Traqueias
- Peça em Y
-Linha de pressão
- Membrana metálica
- Conector da via expiratória

DROGAS (Possível usar calculadora) 
(https://emergenciarules.com/wp-content/uploads/2020/03/covid.html)

1)    2-3mcg/kg             50mcg/ml              Fentanil                     2      3       4       5      5,5       6
       1,5 mg/Kg              20mg/ml                Lidocaína*              3,5    4,5     5       6      6,5      7,5

3)    1-1,5mg/Kg         10mg/ml             Succinilcolina                 8       9     11     12     14      15
                                                             (frasco de 100mg 
                                                               10 ml diluente) 

Dose final em ml conforme o peso 
50     60      70     80      90    100

*Obs:as doses são aproximadas, pensando em facilitar a execução. Se Lidocaína 1%, dobrar a dose.



- Seguir as diretivas já instauradas nos serviços de atendimento pré-hospitalar;
- A decisão de "não ressuscitação cardiopulmonar" deve estar devidamente documentada e comunicada à equipe. Seguir
políticas locais e institucionais no casos de Cuidados Paliativos e de terminalidade;
- Pacientes encontrados/ abordados inicialmente com sinais óbvios de morte, não devem ter tentativas de RCP iniciadas;
- Realizar a paramentação completa dos EPIs, por toda equipe envolvida, para só então dar início as manobras de RCP;
- O reconhecimento da PCR segue a conduta preconizada pelo ILCOR/AHA com avaliação de pulso central e ausência de
respiração efetiva;
- O acesso invasivo da via aérea deve ser priorizado, visto a hipóxia ser uma das principais causas de PCR na Covid-19;
- Deve-se evitar a ventilação com bolsa valva máscara (BVM) ou bolsa tubo endotraqueal, pelo elevado risco de gerar
aerossóis, além de efetividade não superior à da ventilação mecânica;
- Quando em absoluta necessidade de ventilação com BVM, a técnica de selamento da máscara deve sempre envolver dois
profissionais, utilizando uma cânula orofaríngea (Guedel) com instalação de filtros (HEPA) entre a máscara e a bolsa;
- Descarte ou limpe todo o equipamento, material e superfícies usadas durante a RCP, retirando o EPI com segurança;

- Definir local de destino antes de sair da cena;
- Avisar antecipadamente a unidade receptora;
- Minimizar o número de pessoas junto ao paciente no transporte, orientando familiares a seguirem
por meios próprios. Quando imprescindível a presença de acompanhante, este deve receber
máscara cirúrgica e sentar em banco próximo a porta traseira;
- Manter todas as janelas sempre abertas durante o transporte, além do sistema de exaustão ligado;
- Orientar familiares e populares presentes na cena que permaneçam em isolamento domiciliar ou 
procurem a unidade de saúde;
- O paciente deve utilizar máscara cirúrgica em todo o percurso;
- Sempre avaliar a compatibilidade dos circuitos em caso de ventilação mecânica.

- A equipe pré-hospitalar não deve circular pela unidade;
- Um membro da equipe informa a chegada antes de desembarcar o paciente;
- Priorizar o transporte rápido e seguro ao paciente e equipe;
- Manter o paciente sempre com máscara e distante 1 m ou mais das demais pessoas, não devendo
aguardar em áreas comuns;
- Transferência do cuidado será dada verbalmente até que os registros possam ser realizados e
transmitidos com segurança, evitando a contaminação dos impressos;
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR

TRANSPORTE PARA UNIDADE HOSPITALAR

CHEGADA À UNIDADE DE SAÚDE

RECOMENDAÇÕES PARA AS BASES OPERACIONAIS

- Retirar botas e dispor na entrada;
- Manter 1 m de distância, evitando contato físico e uso compartilhado de itens;
- Evitar o excesso de itens pessoais em armários nas bases;
- Manter ambiente arejado SEMPRE.



- Ater ao uso de EPIs;
- Recomenda-se a limpeza ainda na unidade de destino, quando houver áreas específicas; 
- Na impossibilidade de limpeza ainda no local a equipe deve permanecer paramentada;
- Limpeza concorrente (SAMU PE 24): na ausência de procedimentos geradores de aerossóis;
- Limpeza terminal (SAMU PE 23): quando realizados procedimentos geradores de aerossóis;
- Limpeza terminal SMU: quando realizados os PGAs dirigir-se a área de lavagem central;
- Atenção a todos os pontos de contato, incluindo maçanetas e cabine do condutor;
- Lavar cilindros apenas com água e sabão;
- Descontaminar a maca inclusive na parte inferior e base;
- Limpar o piso do veículo com detergente seguido de solução a base de cloro 1%;
- Após limpeza deixar ventilar, mantendo janelas abertas e exaustor configurado para extrair enquanto
se desloca.

Esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, glicosímetro, desfibrilador externo
automático (DEA), desfibrilador manual, maletas/mochilas, oxímetro de pulso devem
receber higienização e desinfecção;
Materiais utilizados em procedimentos invasivos e/ou que geram aerossóis como
laringoscópio, lâminas de laringoscópio, bougie, fio guia, dispositivo bolsa máscara
válvula, máscara não-reinalante e pacotes de procedimentos (kits) dentre outros, devem
ser reprocessados conforme protocolo local. Para cabos e lâminas de laringoscópio,
publicações sugerem a desinfecção de alto nível ou a esterilização.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA VIATURA (APÓS ATENDIMENTO)

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO

Equipamentos reutilizáveis: rigorosamente higienizados e reprocessados 

Materiais de consumo 

- Desprezar os materiais que o profissional tenha contato com a luva contaminada;
- Proteger estes materiais em embalagens impermeáveis para reduzir o desperdício

UNIFORME
- Obrigatório o uso de uniforme de mangas longas e botas;
- Uniforme adicional durante o plantão, caso necessite a troca;
- Utilizar o uniforme apenas no local de trabalho;
- Se a lavagem do uniforme for realizada em casa cuidar:

1.Transporte em saco plástico bem fechado, descartando depois;
2. Lavar o uniforme separadamente das demais roupas, realizando em
seguida a higiene da máquina com um ciclo pequeno sem roupas  e
acrescido de sabão em pó e hipoclorito de sódio.
3. Em caso de máquina disponível na base, lavar na base.



-Seguir sequencia de paramentação e desparamentação, evitando a contaminação
inadvertida. Sempre que possível solicitar a observação de outro profissional para
auxiliar no cuidado com as regras de desparamentação;

- Evitar tocar na face, com ou sem EPI;
- Higienizar óculos e protetores faciais;
- Máscaras N95 (ou similar) devem ser utilizadas desde que não estejam danificadas, sujas ou úmidas;
- Descarte de EPI deve seguir a rotina e protocolos locais;
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DIRETRIZES GERAIS QUANTO AO USO DE EPI

EPI PARA TODOS OS

INTEGRANTES
- Uso responsável e racional;
- Macacões com proteção da cabeça (proteção 360º) quando acessar
ambientes saturados e quando em presença de múltiplos contatos;

-Entre a remoção de cada EPI e após a conclusão do procedimento higienizar as mãos com álcool
gel ou solução alcoólica a 70%;

- Máscara cirúrgica deverá cobrir a boca e nariz, sendo ajustada com segurança;
- Substituir por uma nova assim que se apresentar suja ou úmida;
- Não reutilizar;
- Não é recomendado máscara de tecido em serviços de saúde.

CUIDADOS COM A
CABINE DO
MOTORISTA

Utilizar os EPI's recomendados.
Na preparação para conduzir,

logo após o atendimento,
recomenda-se retirar luvas,

higienizar as mãos com álcool
gel ou solução alcoólica à 70% e

colocar novas luvas ANTES de
entrar na cabine e iniciar o

trajeto para o hospital.

EPI's
descartáveis
usados serão
desprezados
como resíduo
infectante ao

final do
atendimento.



- Para favorecer a vedação da máscara (de qualquer tipo) recomenda-se aparar ou
retirar a barba;

- O uso de adornos como anéis, colares, relógios e brincos é proibido conforme a
normativa da ANVISA - NR nº 32
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SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO  - USO DE AVENTAL

Paramentação Desparamentação

A

M

O

GO

L

Avental descartável

Máscara N95 ou similar (caso PGA)

Óculos ou protetor ocular

Gorro

Luvas descartáveis

L Luvas descartáveis - sem tocar na
parte contaminada

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

A Avental descartável - de dentro
para fora, enrolando a peça. Não
tocar na parte externa.

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

GO Gorro - retirado pela parte
superior sem agitação

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

O Óculos ou protetor ocular -
tocando apenas nas hastes

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

M Máscara N95 - não tocar na parte
anterior da máscara

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%
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SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO  -  VESTIMENTA TIPO MACACÃO

Paramentação Desparamentação

Separar os EPIs1.

2. Colocar a máscara cirúrgica ou a N95

3. Colocar o óculos de proteção

4. Colocar o 1º par de luvas de látex

5. Colocar o macacão de proteção 360º
com capuz

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

Realizar antissepsia das mãos com álcool  gel ou
solução alcoólica 70%

6. Vestir o capuz do macacão

7. Colocar o avental impermeável
sobreposto e amarrar
8. Colocar o 2º par de luvas de látex

Retirar o par externo de luvas1.

2. Retirar o Macacão iniciando pelo
capuz se houver
3. Retirar o par interno de luvas

4. Retirar o Protetor ocular

5. Retirar a máscara facial



REFERENCIAL

ABRAMED, COFEN, COBEEM. Recomendações para o atendimento de pacientes suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) pelas equipes de atendimento pré-
hospitalar móvel, Publicação: 27/03/2020. Revisão: 21/04/2020. Acesso: 26/04/2020, site:
file:///G:/CORONAVIRUS/MATERIAL%20PARA%20PROTOCOLOS/RECOMENDACOES-APH-220420.pdf, 

ABRAMED, COFEN, COBEEM. Recomendações para Intubação Orotraqueal em pacientes portadores de
COVID-19 Versão N.3 /2020. Atualizada de 10/04/2020. Acesso: 26/04/2020, site:
file:///G:/CORONAVIRUS/MATERIAL%20PARA%20PROTOCOLOS/Recomendacoes-IOT-FINAL-REVISAO-
100420.pdf

ABRAMED, COFEN, COBEEM. Recomendações para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de pacientes
com diagnóstico ou suspeita de COVID-19. Aesso: 26/07/2020, site:
file:///G:/CORONAVIRUS/MATERIAL%20PARA%20PROTOCOLOS/RCP-ABRAMEDE-SBC-AMIB-7-
230320.pdf

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL
Ações e cuidados no enfrentamento à COVID-19


