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CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GAFIE/GRSAM/GATES/GEICS/DIAS/GCINT/GERAE/DMAC/SMSA/PBH

ASSUNTO – Protocolo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH) em
situação de surto/epidemia de Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2.

Itens atualizados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e anexos.

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de
2020, como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus.
Considerando o Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus – COVID-19”.
Considerando a Portaria 454 do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020, que declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19).
Considerando o Decreto nº 17.502, de 18 de dezembro de 2020, que prorroga a situação do estado
calamidade pública declarado no Decreto nº 17.334, de 20 de abril de 2020, em razão dos efeitos
decorrentes da pandemia da COVID-19, recomenda-se adequações nos serviços de saúde com objetivo de
atender os usuários e contribuir no controle da propagação dessa doença.

1. Introdução
O novo agente do coronavírus (2019-nCoV) foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados
inicialmente em Wuhan, China. Desde então, casos foram identificados por todo mundo, inclusive no Brasil.
Diante desta disseminação geográfica rápida que o 2019-nCoV apresentou, no dia 11/03/2020, a
Organização Mundial da Saúde declarou a ocorrência de pandemia o estado da contaminação por este
vírus.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH) integrante do Sistema
Único de Saúde é parte da rede assistencial municipal que irá atender casos suspeitos e confirmados de
infecção por 2019-nCoV.
Este documento foi elaborado seguindo as recomendações de artigos científicos, documentos e
manuais de órgãos oficiais. É importante destacar que a evolução da pandemia é dinâmica e orientações
presentes nesta nota poderão ser atualizadas a partir de novas evidências técnicas e científicas publicadas.
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2. Revisão da literatura
Em dezembro de 2019, casos de pneumonia em pacientes na cidade de Wuhan, na China, levaram à
identificação de um novo tipo de coronavírus, o 2019-nCoV, e a doença infecciosa causada por este vírus
foi denominado posteriormente, pela Organização de Saúde, de Coronavirus Disease (COVID-19). A
infecção se espalhou por diversos países, e em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde
declarou o surto como sendo uma emergência de saúde internacional23,14. Em 11 de março de 2020 a doença
foi declarada uma pandemia8.
Os coronavírus são vírus de RNA e sua transmissão se dá principalmente por contato com a pessoa
infectada, ainda que assintomática16,17, por meio de gotículas respiratórias geradas por tosse, espirro,
secreções e fômites, além da transmissão por aerossóis gerados em procedimentos de manipulação de vias
aéreas23,32. Questões relativas à infecção permanecem em estudo, dentre elas a razão pela qual o novo
coronavírus é mais facilmente transmitido que o SARS-CoV ou o MERS-CoV, ambos da mesma família14.
O período de incubação estimado do novo Coronavírus é de aproximadamente 5 a 12 dias32.
As manifestações clínicas vão de um simples resfriado à pneumonia grave. Estudo realizado com 41
pacientes em Wuhan, na China, mostrou que os sintomas mais comuns foram: febre (98%), tosse (76%),
mialgia e cansaço (44%), e menos comuns foram cefaleia, hemoptise e diarreia24. As complicações mais
comuns são: síndrome respiratória aguda grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária, sendo
os idosos os mais susceptíveis à SRAG, além de comporem o grupo com letalidade mais
significativa7,10,11,24,32.
As medidas de prevenção e controle recomendadas pelo Ministério da Saúde10 e OMS incluem lavagem
de mãos, uso de preparações alcoólicas e redução do contato próximo entre pessoas12.
A higienização de mãos é sabidamente medida fundamental para a prevenção de infecções
relacionadas à assistência em saúde e para a segurança do paciente, sendo as mãos de profissionais de
saúde um importante veículo de disseminação. A higienização das mãos com soluções adequadas é parte
das ações para impedir a cadeia de transmissão também do coronavírus e, para isto, recomenda-se a
higienização com água e sabão prioritariamente, e caso essa não seja possível, o uso de preparação
alcoólica, lembrando que essa não é apropriada se a mão estiver visivelmente suja20.
Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, ressalta-se que a higiene simples das mãos é o
ato de higienizá-las com água e sabonete comum, sob a forma líquida; a higiene antisséptica das mãos
consiste em higienizá-las com água e sabonete associado a agente antisséptico; a fricção antisséptica das
mãos com preparação alcoólica consiste na aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a
carga de microrganismos sem a necessidade de enxague em água ou secagem com papel toalha ou outros
equipamentos, aplicável apenas quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes e depois de tocar
o paciente, após remover luvas e antes do manuseio de medicação19.
Ações de enfrentamento da pandemia, com ênfase na prevenção da transmissão entre pacientes e
profissionais, devem ser adotadas para proteção da força de trabalho em saúde 9,12.
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3. Objetivos
Estabelecer procedimentos a serem adotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo
Horizonte (SAMU/BH), frente à infecção humana pelo novo coronavírus.

4. Recursos necessários (recursos adicionais específicos)
•

Equipamentos de proteção individual – incluindo o macacão de polietileno de alta densidade e
protetor facial.

•

Soluções de limpeza.

•

Kit transporte.

5. Atribuições das categoriais profissionais
A seguir se encontram listadas as atribuições adicionais das categorias profissionais atuantes na Central
de Regulação e das unidades móveis, considerando a especificidade da COVID-19.
5.1. Enfermeiro Assistencial da Unidade de Suporte Avançado (USA)
•

Assistir ao paciente nos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 dentro dos princípios
éticos-legais da profissão.

•

Avaliar a necessidade de expor trabalhadores na execução de procedimentos com risco
acrescido de contaminação.

•

Comunicar à Central de Regulação a presença de pacientes com sinais e sintomas sugestivos
de COVID-19.

•

Manter o uso racional e correto das precauções e uso de equipamentos de proteção individual
conforme as recomendações.

•

Realizar a desinfecção concorrente diária da ambulância ao início do turno de trabalho e
quando indicada.

•

Colaborar na orientação das equipes de enfermagem com as informações referentes à COVID19.

•

Orientar familiares e pacientes sobre medidas de prevenção.

5.2. Enfermeiro da Central de Regulação (CR)
•

Acompanhar, quando possível, os atendimentos a casos confirmados e suspeitos de COVID19.

•

Orientar as equipes a cada início de turno, via rádio comunicador, sobre a importância do uso
de equipamento de proteção individual (EPI) de rotina: macacão com mangas longas, máscara
cirúrgica, calçado fechado impermeável e óculos de proteção e/ou protetor facial (face shield).

•

Orientar as equipes em casos de dúvidas relativas à COVID-19.

•

Acompanhar a disponibilidade e o trânsito das macas reservas do SAMU pelas Unidades de
Pronto Atendimento (UPA).
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•

Acompanhar, durante o plantão, o estoque interno e toda a movimentação de circuitos
respiratórios para esterilização e alimentar planilha específica.

•

Acompanhar, durante o plantão, a disponibilidade de ventiladores mecânicos nas USA, em
manutenção e disponibilizados para as UPA e registrar em planilha específica.

•

Indicar a desinfecção concorrente ou terminal das unidades móveis de acordo com este
protocolo.

5.3. Enfermeiro de Apoio da Central de Regulação (CR)
•

Apoiar o enfermeiro da Central de Regulação nas atividades de rotina especialmente durante
o horário de refeição e descanso deste.

•

Ser o profissional do SAMU de referência para as UPA e centros de saúde do município.

•

Receber e acompanhar as demandas de transporte de pacientes destinadas para as USB e
solicitadas a partir das UPA e dos centros de saúde.

•

Apoiar o enfermeiro da Central de Regulação no acompanhamento das macas reservas do
SAMU distribuídas nas UPA (localização, disponibilidade e trânsito dessas macas).

•

Acompanhar, durante o plantão, o estoque interno e toda a movimentação de circuitos
respiratórios para esterilização e alimentar planilha específica.

•

Apoiar o enfermeiro da Central de Regulação, durante o plantão, no acompanhamento dos
ventiladores mecânicos (disponibilidade destes nas USA, os enviados para a manutenção e os
disponibilizados para as UPA) e registrar em planilha específica.

5.4. Condutor de Veículo de Emergência
•

Contribuir na desinfecção concorrente diária da ambulância ao início do turno de trabalho e em
outros momentos que for indicada.

•

Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte.

•

Manter o uso racional e correto das precauções e uso de equipamentos de proteção individual
conforme as recomendações.

•

Participar do atendimento ao paciente de COVID-19 de acordo com a sua atribuição.

•

Comunicar à Central de Regulação a presença de sinais e sintomas sugestivos de COVID-19.

5.5. Médico Intervencionista da Unidade de Suporte Avançado (USA)
•

Antecipar e garantir a realização de procedimentos com risco acrescido de contaminação em
ambientes arejados, fora da ambulância.

•

Avaliar a necessidade de expor trabalhadores em procedimentos com risco acrescido de
contaminação.

•

Contribuir na desinfecção concorrente diária da ambulância ao início do turno de trabalho e
quando esta for indicada.
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•

Informar para a Central de Regulação o máximo de detalhes sobre o caso assistido e aguardar
a definição do destino do paciente.

•

Manter o uso racional e correto das precauções e o uso de equipamento de proteção individual
conforme as recomendações.

•

Orientar familiares e pacientes sobre medidas de prevenção.

5.6. Médico da Central de Regulação Primária
•

Buscar obter o maior número de informações sobre o quadro do paciente no caso de transporte
inter-hospitalar e em caso de atendimento a centro de saúde, colaborando na determinação do
uso de EPI adequado a cada caso.

•

Questionar sempre sobre febre e sintomas respiratórios. No caso de suspeita de COVID-19,
colher informações junto ao solicitante tentando determinar a gravidade do caso.

•

Informar ao solicitante da unidade de saúde, nas situações de transportes inter-hospitalar,
sobre a necessidade de uso de máscara cirúrgica pelo paciente, e que o acompanhante de
pacientes com idade superior a 18 anos não irá se deslocar na ambulância.

•

Determinar o recurso para o paciente, que poderá ser de uma orientação até o atendimento in
loco, com equipe de suporte básico ou avançado.

•

Orientar familiares e pacientes sobre medidas de prevenção.

5.7. Médico da Central de Regulação Secundária
•

Ler os casos descritos pelo médico regulador primário e alertar as equipes sobre todos os
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, seja no atendimento pré-hospitalar ou
transporte.

•

Definir o melhor destino para o paciente considerando a rede pactuada.

•

Certificar-se de que as informações do caso foram repassadas adequadamente para a unidade
de referência de saúde para a qual o paciente for encaminhado.

•

Comunicar previamente ao serviço de saúde para onde o caso suspeito será encaminhado.

5.8. Técnico de Enfermagem
•

Assistir ao paciente de COVID-19 dentro dos princípios éticos-legais da profissão.

•

Manter o uso racional e correto das precauções e o uso de equipamento de proteção individual
conforme as recomendações.

•

Comunicar à Central de Regulação a presença de pacientes com sinais e sintomas sugestivos
de COVID-19.

•

Realizar a desinfecção concorrente diária da ambulância ao início do turno de trabalho.

•

Realizar o check list e registrar a presença ou ausência dos kits de proteção, comunicando ao
enfermeiro da Central de Regulação a falta, caso haja.
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•

Encaminhar o paciente com suspeita de COVID-19 para a unidade de destino, conforme
orientação da regulação médica.

•

Orientar familiares e pacientes sobre medidas de prevenção.

6. Diretrizes
6.1. Princípios e orientações
•

A segurança da equipe é aspecto primordial em todos os atendimentos do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH).

•

O uso responsável, solidário e correto dos equipamentos de proteção individual deve ser
adotado por todos. Entende-se que a situação atual da pandemia exige critérios, uma vez que
o cenário mundial sinaliza para riscos de desabastecimento, e que o número de casos pode
superar a capacidade operacional dos serviços de saúde.1,2

•

O uso do EPI é um compromisso individual com impactos na coletividade e demais
trabalhadores.

Considerando

a

situação

epidemiológica

e

as

características

de

transmissibilidade do vírus, é fundamental que as medidas de prevenção sejam adotadas.
Assim, para todos os atendimentos os EPI devem ser utilizados, uma vez que a anamnese e
exame físico somente serão realizados após contato com pacientes, além de pacientes
assintomáticos poderem ser atendidos em solicitações não relacionadas a problemas
respiratórios. Enfatiza-se ainda a necessidade de uso da máscara nas dependências das
bases, da Central de Regulação e nas ambulâncias.
•

Utilizar o uniforme de maneira correta, de forma que mantenha completamente cobertos os
membros inferiores e superiores.

•

As diretrizes definidas a seguir visam a proteção das equipes e a melhor assistência aos
pacientes:
o

a desinfecção terminal dos veículos será realizada pelas empresas contratadas conforme
a indicação, e dos materiais e equipamentos pelas equipes das unidades móveis (médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores);

o

serão disponibilizados materiais a fim de agilizar os atendimentos frente à demanda
extraordinária;

o

recomenda-se evitar, durante esse período, o uso de ar condicionado na ambulância, com
ou sem a presença de pacientes, bem como recomenda-se o uso de máscara cirúrgica
pelo paciente com quadro suspeito de COVID-19;

o

durante o deslocamento com pacientes, manter as janelas abertas e o exaustor ligado
16,33,34

;

o

modificações serão feitas nos procedimentos de rotina exclusivamente para casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19, com a finalidade de proteção das equipes e
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adequada assistência. Tais recomendações são elaboradas com bases na literatura
disponível e nas normas vigentes;
o

o uso de equipamentos de proteção individual conforme a recomendação contida neste
documento é obrigatório, não devendo o trabalhador, em qualquer situação, deixar de fazer
o uso adequado destes materiais;

o

a notificação do caso suspeito deverá ser feita pelas unidades pré-hospitalares fixas ou
unidades hospitalares. O SAMU/BH somente irá realizar o registro interno para controle e
mapeamento;

o

os registros referentes ao atendimento deverão ser detalhados após a conclusão do
atendimento, e qualquer anotação deve ser feita após troca de luvas, evitando-se a
contaminação de fichas, pranchetas e canetas;

o

nas situações com alta demanda por unidades assistenciais, utilizar como referência o
Plano de Capacidade Plena, Anexo 02, além do recomendado nesta nota;

o

poderão surgir novas recomendações e ajustes a esta nota conforme novas diretrizes
técnicas sejam disponibilizadas e a situação da pandemia se modifique.

7. Definição de casos
7.1. Definição de casos suspeitos (Nota Técnica COVID-19 n° 006/2020 atualizada)
•

Síndrome gripal (SG) - indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos
dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.
Observações
o

Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na
ausência de outro diagnóstico específico.

o

Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como
sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

o

Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais
(diarreia) podem estar presentes.

•

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) - indivíduo com SG que apresente:
dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor
que 95% em ar ambiente OU coloração azulada nos lábios ou rosto.
Observações
o

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência;

o

Para efeito de notificação no SIVEP Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG
hospitalizados ou os óbitos por SRAG, independente de hospitalização.
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ATENÇÃO: Todos os pacientes com suspeita de COVID-19 deverão ser orientados em relação ao
isolamento social e a possibilidade de agravamento do quadro. Se forem internados deverão ser
estabelecidas as medidas de biossegurança pertinentes.
As definições acima são independentes da história de viagem, contato com casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19 e histórico vacinal contra a COVID-19.

No atual momento epidemiológico, diante da transmissão comunitária de SARS-CoV-2, pacientes com
tosse e/ou dor de garganta e/ou dificuldade respiratória, acompanhados ou não de febre também serão
considerados suspeitos de COVID-19 e deverão ser orientados em relação ao isolamento social e a
possibilidade de agravamento do quadro.
É importante destacar que as definições de SG e SRAG podem sofrer alterações e é importante que o
profissional acompanhe as atualizações disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
(https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus)
8. Definições Operacionais35
Gravidade
do Paciente
Suspeito

Definição

Critérios

Tipo de
Transporte

EPI

Nível 1

Casos de
síndrome gripal
sem gravidade
clínica com ou
sem fator de
risco.

Febre, mesmo que
referida,
acompanhada de
tosse, dor de
garganta e com
início dos sintomas
há 7 dias.

Ambulâncias do
Transporte em
Saúde, remoções
dos centros de
saúde.

Capote descartável, gorro,
máscara cirúrgica e óculos e/ou
protetor facial.

Nos casos que
apresentam
gravidade clínica.

Agravamento de
doença de base,
desconforto
respiratório,
dispneia leve.

Unidades de
Suporte Básico
(USB/USB COVID),
pré-hospitalar ou
inter-hospitalar de
unidades fixas de
saúde.

Capote descartável, gorro,
máscara cirúrgica e óculos e/ou
protetor facial.

Unidade de Suporte
Avançado (USA)
(atendimento préhospitalar e interhospitalar).

Capote descartável ou macacão
impermeável (conforme avaliação
da equipe quanto ao risco de
exposição em procedimentos
geradores de aerossol), máscara
N95, gorro, óculos e/ou protetor
facial.

USA COVID Inter
hospitalar.

Macacão impermeável, máscara
N95, gorro, óculos ou protetor
facial.

Nível 2*

Nível 3*

Nos casos com
gravidade clínica
(Síndrome
respiratória aguda
- agravamento de
doença de base,
dispneia etc.).

Febre, mesmo que
referida,
acompanhada de
tosse, dor de
garganta que
apresente dispneia
ou queda de
saturação.

Fonte: SAMU, 2021
* Considerar como caso suspeito, toda vítima inconsciente ou com anamnese clínica inconsistente.
* Usar a máscara N95 quando adentrar serviços de saúde e houver presença de aerossol no ambiente.
* Utilizar a paramentação adequada em todos os atendimentos.
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9. Organização das Unidades Móveis
Considerando o aumento da demanda apresentada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência irá
ampliar o número de unidade disponíveis para atendimento:
•

quando necessário, uma Unidade de Suporte Avançado, além das existentes, destinada
exclusivamente ao transporte inter-hospitalar de pacientes de COVID-19 com quadro de SRAG, que
ficará na Central de Regulação do SAMU/BH. Esta unidade fará exclusivamente transportes de
pacientes com SRAG por COVID-19 e terá respeitado o período de uma hora contínua de descanso
ao longo da jornada de 12 horas diurnas ou noturnas. Será realizado a desinfecção concorrente entre
transportes e a cada 6 horas de efetivo serviço (transporte realizado), a desinfecção terminal;

•

cinquenta e quatro veículos com para o transporte inter-hospitalar desses pacientes.

10. Especificidades no atendimento de pacientes com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19
Procedimento

Recomendações
●
●

Regulação médica
primária

●
●

●
Regulação médica
secundária e técnico
auxiliar de regulação
médica (TARM)

●
●
●

Enfermeiro da Central
de Regulação
●
●
●
●
Cuidados com a

●

ambulância33

●

Perguntar sempre sobre febre e sintomas respiratórios. Na suspeita de COVID-19,
perguntar ao solicitante tentando determinar a gravidade do caso.
Realizar orientações aos pacientes relativas aos sinais e sintomas em casos sem
indicação de atendimento pré-hospitalar22.
Buscar obter o maior número de informações sobre o quadro do paciente no caso de
transporte inter-hospitalar e atendimento à centro de saúde colaborando na
determinação do uso de EPI adequado a cada caso.
No caso de transporte, informar ao solicitante a necessidade de uso de máscara
cirúrgica pelo paciente e que o acompanhante de pacientes com idade superior a 18
anos não irá se deslocar na unidade móvel junto à equipe e ao paciente.
Ler os casos descritos pelo médico regulador primário e alertar as equipes, o mais
precocemente possível, sobre todos os casos suspeitos ou confirmados de COVID19, seja no atendimento pré-hospitalar ou transporte inter-hospitalar, para que a
equipe tenha tempo hábil para se paramentar adequadamente.
Ao prescrever o uso de máscara de oxigênio com reservatório (procedimento gerador
de aerossol), solicitar que a equipe use o EPI adequado (capote, protetor facial e/ou
óculos de proteção e máscara N95) antes de realizar o procedimento.
O médico regulador secundário definirá o melhor destino para o paciente
considerando a rede pactuada.
Orientar as equipes a cada início de turno, via rádio comunicador, sobre a importância
do uso de EPI de rotina, do uso do macacão com mangas longas, máscara cirúrgica,
calçado fechado impermeável, e óculos de proteção.
“Às equipes em serviço lembramos da importância do uso dos EPIs de rotina do
serviço: macacão com manga longa, máscara cirúrgica, calçado fechado
impermeável, óculos de proteção e/ou protetor facial (face shield), gorro, capote
descartável em todos os atendimentos realizados. Utilizar a máscara N95 todas as
vezes que entrar em serviços de saúde” (fala padronizada para todos).
Orientar as equipes em casos de dúvidas relativas à COVID-19.
Acompanhar, quando possível, os atendimentos a casos confirmados de COVID-19.
Colaborar na organização e otimização da higienização dos veículos.
Receber comunicação de atestados e buscar coberturas.
Atendimento à caso suspeito ou confirmado de COVID- 19 o condutor deverá proteger
os bancos dianteiros com sacos plásticos.
Manter bem protegidos dentro dos armários os materiais que não serão utilizados.
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●
Organização do
material

●
●
●
●

Oxigenoterapia 13,27
●
●

Micronebulização 15,16,34

Aspiração de
secreções

Ventilação por
dispositivo bolsa valva
máscara 13,25,27,34

Analisar criteriosamente o dispositivo adequado, cateter nasal ou máscara de oxigênio
com reservatório, considerando o potencial de aerolização dos dispositivos e a
segurança da equipe.
Suplementar oxigênio para todo paciente com saturação ≤ 94% ou frequência
respiratória (FR) ≥ 24irpm, mesmo com uma saturação >94%.
Usar o menor fluxo de oxigênio necessário, fluxos de oxigênio superiores a 6l/min são
considerados elevados e são desencorajados pela literatura disponível.
Em caso de uso de cateter nasal, colocar a máscara cirúrgica no paciente sobre boca
e nariz.

●
●

Recomenda-se não realizar o procedimento.
Dar preferência por realizar o procedimento dentro da unidade de saúde em caso de
transporte, ou atendimento em centro de saúde nos casos de transporte.

●

Evitar ao máximo a realização do procedimento no interior da ambulância. Em caso
de transporte inter-hospitalar, realizar a aspiração de secreções na unidade de saúde
de origem do paciente.

●

A ventilação por dispositivo bolsa valva máscara deve ser evitada o quanto for
possível.
Utilizar o dispositivo bolsa valva máscara sempre adaptado ao filtro bacteriano/viral.
As alternativas de pré-oxigenação com posicionamento de via aérea e elevação de
cabeceira devem ser consideradas e, caso seja necessária a ventilação com
dispositivo bolsa valva máscara, fazê-la com o menor fluxo de oxigênio possível, de
forma suave e com uso da cânula orofaríngea (Guedel).
A inserção de cânula orofaríngea e a ventilação por dispositivo bolsa valva máscara,
durante a pandemia, deverá ser realizada por equipes de suporte avançado.

●
●

●
●
●
●
●

Intubação 13,25

Organizar o material dentro da unidade de forma que este fique menos exposto
durante os atendimentos de pacientes com caso suspeito ou confirmado de COVID19.
Higienizar solução saneante de uso direto, todo o material (talas, caixas de material,
colares) que ficar exposto durante o atendimento a casos suspeitos ou confirmados
de COVID-19.
Utilizar o mapa carga reduzido conforme orientado pelo almoxarifado e coordenação.

●
●
●
●
●
●

Realizar a intubação preferencialmente em ambiente ventilado (dentro do domicílio,
via pública, dentro das unidades de saúde).
Pré-oxigenar o paciente com o menor fluxo de oxigênio possível, suficiente para
manter a bolsa reservatória cheia.
Sugere-se o uso de lidocaína na dose de 1,5mg/kg como pré-medicação 3 minutos
antes da indução por abolir os reflexos e potencializar o efeito anestésico de outras
drogas25.
Cetamina na dose de 1,5 a 2mg/kg é primeira escolha para indução pela sua
estabilidade hemodinâmica associado com propriedades broncodilatadoras, possui
contraindicações que devem ser contempladas e pode ser substituída por outra droga
indutora caso necessário25.
Garantir a sedação e considerar o uso do bloqueador neuromuscular como medicação
complementar para reduzir a reatividade do paciente durante os transportes e
deslocamento.
Se realizada dentro da ambulância, abrir janelas e ligar o exaustor.
Evitar múltiplas tentativas de intubação. Considerar o uso do cateter introdutor Bougie
e se necessário, utilizar a máscara laríngea 13,25.
Evitar a ventilação com pressão positiva.
Utilizar uma pinça reta para promover a oclusão total do tubo. Esta somente deverá
ser removida após a conexão do tubo ao filtro e este no dispositivo bolsa valva
máscara ou no circuito do ventilador.
Atentar para a adequada instalação do filtro bacteriano/viral entre o tubo e a conexão
do dispositivo bolsa valva máscara ou na válvula expiratória, se estiver utilizando um
ventilador mecânico.
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●
●

Insuflar o balonete o mais rápido possível evitando vazamentos e aerossóis.
Para minimizar o risco de contato com secreções, sugere-se empiricamente a
proteção com uma compressa sobre a conexão do circuito com o tubo ou da bolsa
valva máscara com o tubo. Isso poderá ser realizado também, todas as vezes que
houver a necessidade de desconexão do tubo com os dispositivos citados.

●

Primeira escolha para a ventilação de pacientes intubados com confirmação ou
suspeita de COVID-19.
Quando a parada cardiorrespiratória (PCR) ocorrer em pacientes com ventilação
mecânica (VM), deve-se, preferencialmente, manter o paciente conectado ao
ventilador em circuito de ventilação fechado.
No caso de transporte inter-hospitalar de pacientes que estejam em VM e cujo circuito
seja compatível com o ventilador mecânico do SAMU/BH, utilizar o circuito da
instituição de saúde.
Atentar para a adequada instalação do filtro bacteriano/viral entre o tubo e a válvula
expiratória do ventilador mecânico.
Em caso de intubação no pré-hospitalar, preferir realizar o procedimento fora da
ambulância e levar o paciente já em VM para o veículo, que deve estar com as janelas
abertas e o exaustor ligado.

●
●
Ventilador mecânico 25, 26

●
●

●
●

●
●
●
Atendimento à parada
cardiorrespiratória
(PCR) 18,26

●

●
●
●
●
●
Transporte de
pacientes 15,16,27,25,26,33
●

A segurança da equipe é prioritária, portanto, nenhum procedimento deverá ser
realizado sem a colocação prévia do EPI completo e da paramentação adequada.
Se a Unidade de Suporte Básico chegar na cena e identificar a PCR, comunicar a
Central de Regulação, e se não estiver paramentada, se paramentar com capote,
máscara N95, protetor facial e/ou óculos de proteção, instalar o desfibrilador externo
automático (DEA) no paciente e colocar a máscara de oxigênio com reservatório a
6l/min (sem manipular as vias aéreas, ou seja, não posicionar cânula orofaríngea
(Guedel) ou realizar ventilação com dispositivo bolsa valva máscara) e manter apenas
compressões torácicas.
A unidade de suporte básico não irá priorizar a punção do acesso venoso periférico
até a chegada da USA, mesmo que com equipe completa;
Os EPIs para procedimentos com geração de aerossol devem ser usados por todos
os membros da equipe
No caso de absoluta necessidade de ventilação com dispositivo bolsa-válvulamáscara (BVM), pelas equipes de suporte avançado, a técnica de selamento da
máscara deve sempre envolver dois profissionais e deve-se utilizar uma cânula
orofaríngea (Guedel). Além disso, preconiza-se a instalação de filtro entre a máscara
e a bolsa.
Compete à equipe da USA definir se a equipe da USB será necessária para a
continuação do atendimento, considerando o risco de contaminação aumentado
devido à geração de aerossóis, decorrente da manipulação da via aérea. Se
necessário, um componente da equipe irá se paramentar com o EPI adequado para
permanecer apoiando no atendimento. Os demais devem deixar o local e aguardar na
ambulância e não participarão do restante do atendimento, evitando a presença em
momento de procedimentos que geram aerossóis realizados pela equipe da USA.
Solicitar que a família se afaste para a realização de procedimento explicando o risco
de contaminação.
Quando a PCR ocorrer em pacientes sob ventilação mecânica, deve-se,
preferencialmente, manter o paciente conectado ao ventilador em circuito de
ventilação fechado.
Evitar múltiplas tentativas de intubação e utilizar o cateter introdutor Bougie ou
máscara laríngea evitando a geração de aerossóis.
Ao deslocar com o paciente para instituição de saúde manter janelas do veículo
abertas, não ligar o ar condicionado e manter o exaustor ligado.
Informar-se, ao chegar na unidade de saúde, sobre as condições clínicas do paciente
antes de abordá-lo e prepará-lo. Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19,
utilizar o EPI adequado e comunicar a informação à Central de Regulação, caso não
tenha sido fornecida essa informação no momento do empenho.
Solicitar no serviço de saúde e colocar máscara cirúrgica no paciente, caso este não
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●
●

●

●
●
●
●
Higienização

●
●

●
●
●

Declaração de óbito

●
●

●
●
●
Resíduos34
●
●

esteja usando, antes de deixar o leito, não circulando com o paciente sem máscara
nos demais ambientes do serviço.
Preferencialmente aferir pressão arterial e glicemia no serviço de saúde com o
equipamento que já se encontrava em uso pelo paciente.
No caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, em pacientes intubados, utilizar o
ventilador mecânico. Em unidades da PBH, caso o circuito seja compatível com o
ventilador mecânico do SAMU/BH, manter o circuito já utilizado pelo paciente e deixar
na instituição um circuito esterilizado (realizar a troca).
Em pacientes intubados, verificar o tempo de uso do filtro bacteriano/viral que está
conectado no paciente. Caso o tempo de uso do dispositivo conectado for maior que
24 horas ou estiver saturado por umidade ou secreção, substituir por um novo e utilizar
preferencialmente o da instituição de origem deste paciente.
Nos casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 o acompanhante deverá se
deslocar por meios próprios, exceto se o paciente for menor de 18 anos.
A higienização de mãos deve ser realizada rotineiramente por todos os profissionais,
preferencialmente com água e sabão, caso não seja possível, utilizar preparação
alcoólica.
A desinfecção terminal dos veículos deverá ser realizada pelos profissionais das
empresas contratadas, nos locais pactuados pelo serviço utilizando produto saneante
de uso direto.
A desinfecção concorrente dos veículos deverá ser realizada pelos profissionais das
equipes das USA, USB e transporte sanitário, nos locais pactuados pelo serviço
utilizando produto saneante de uso direto.
Os cilindros de oxigênio devem ser higienizados com produto saneante de uso direto.
A desinfecção terminal será realizada após cada atendimento de casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19 nos locais pactuados com as empresas contratadas, salvo
nas situações previstas no Plano de Capacidade Plena (PCP), disponível no Anexo
02.
Deve-se avaliar os casos de transporte de pacientes criteriosamente, a fim de se
utilizar apenas o material estritamente necessário para atendimento ao paciente.
É importante evitar a desnecessária contaminação de materiais que não agreguem no
atendimento ao paciente.
Em caso de morte relacionada à COVID-19, de caso suspeito ou confirmado, solicitar
à família que avise ao serviço funerário que o falecido poderia estar com COVID-19 e
orientar a família a estar atenta aos sinais e sintomas, manter o isolamento social e a
não manipular o corpo.
Para os óbitos ocorridos no domicílio, a equipe deverá envolver o corpo num lençol e
colocá-lo em capa mortuária, para isto a equipe deverá usar capote, protetor facial,
máscara N95.
Os pacientes que evoluírem a óbito, em trânsito, de caso suspeito ou confirmado de
COVID-19, deverão ser encaminhados ao necrotério das unidades pactuadas,
devidamente envolvidos em capa mortuária, com contato prévio da CR.
Os resíduos gerados no atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19 são
infectantes, devendo ser acondicionados em sacos de lixo destinados a esse tipo de
resíduos.
Os sacos devem ser bem amarrados antes de serem desprezados nas lixeiras e
contêineres.
O material perfurocortante deve ser desprezado em recipiente rígido (caixa) própria
para este fim. O recolhimento será feito por empresa contratada pela Prefeitura de
Belo Horizonte.
Materiais de consumo que possam ter sido contaminados pela manipulação, ainda
que não utilizados, se não puderem ser higienizados deverão ser descartados.
As equipes devem ter atenção quanto ao descarte de resíduos nos pontos de
higienização e na sede do SAMU/BH. Os resíduos devem ser apropriadamente
acondicionados e desprezados com o saco fechado dentro dos containers para evitar
a exposição de outros servidores. Trata-se de uma atitude de cuidado responsável,
de respeito e uma obrigação do profissional.
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●
●

Higienização de
materiais reutilizáveis

●
●

●
Crianças e gestantes

A higienização de materiais como máscaras faciais, dispositivo bolsa valva máscara
e circuito de respirador será realizada conforme a rotina do serviço.
Ressalta-se que o acondicionamento do material contaminado deve ser feito em
separado e que o profissional envolvido na higienização deverá utilizar os
equipamentos de proteção apropriados (capote, avental, máscara, protetor facial,
gorro, luvas de procedimento e luvas de lona).
Cabe ao profissional que prestou a assistência ao paciente deixar o material em local
pré-estabelecido para que seja identificado e higienizado apropriadamente.
O laringoscópio deve ter suas pilhas retiradas, sendo higienizado com solução
saneante de uso direto. O cateter introdutor Bougie, as lâminas de laringoscópio, o fio
guia, devem ser lavados com água e sabão, secos e deve ser feita fricção com álcool
à 70%.
As recomendações de atendimento aplicam-se às gestantes e crianças. No caso das
gestantes deve-se verificar a rede de referência, considerando as possibilidades dos
serviços de saúde.

OBS.: Ressalta-se a necessidade do uso do EPI completo em todos os atendimentos, independente da
natureza da ocorrência.
11. Higienização de mãos
A higienização de mãos deve ser frequente, realizada preferencialmente com água e sabão, com
movimentos de fricção que contemplem as palmas das mãos e dedos, inclusive friccionando separadamente
os polegares, pontas dos dedos e punhos. No caso de impossibilidade de realizar a lavagem das mãos,
preparações alcoólicas podem ser utilizadas, deve-se colocar uma quantidade moderada nas mãos e
friccionar com os mesmos movimentos da lavagem de mãos. A fricção é que garante a limpeza. Aplicar
grande quantidade do produto sem fricção não produz o efeito esperado19,20. As mãos devem ser
higienizadas:
•

entre o atendimento a diferentes pacientes;

•

após cada atendimento;

•

antes de retirar máscaras N95 e óculos.

12. Equipamentos de proteção individual (EPI)
A transmissão do coronavírus (SARS-CoV-2) se dá por gotículas ou por contato, assim, torna-se
fundamental o uso correto de equipamentos de proteção individual. Procedimentos como intubação
orotraqueal, aspiração de secreções, extubação, micronebulização, uso de máscara com reservatório,
ventilação manual e ressuscitação cardiopulmonar geram aerossóis e requerem cuidados específicos para
a sua realização.
Os equipamentos de proteção individuais a serem adotados no SAMU/BH serão os recomendados pela
literatura e pelas normas técnico-científicas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. As recomendações consideram as evidências
científicas e o entendimento da necessidade do uso racional do recurso, garantindo a segurança dos
trabalhadores e o suprimento de materiais no atual momento da cadeia de transmissão15,16,28,29,31,34.
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As indicações de uso são precisas e conforme as regulamentações, sendo, portanto, seguras para
preservar a saúde dos trabalhadores do serviço e evitar a contaminação de pacientes5,9.
O momento da desparamentação oferece risco ao trabalhador e por isso toda atenção deve ser
destinada às orientações. O uso de luvas sobrepostas permite que o trabalhador manipule materiais e EPI
sempre com uma luva menos contaminada.
São recomendados e serão disponibilizados:
•

óculos de proteção ou protetor facial;

•

máscara cirúrgica;

•

máscara N95;

•

macacão polietileno de alta densidade;

•

luvas;

•

avental impermeável;

•

capote descartável;

•

gorro

•

avental e luvas de lona.

Além disso, é necessário o uso rotineiro do macacão do SAMU/BH com mangas longas e bota/calçado
fechado e impermeável.
Recomenda-se fortemente que não sejam utilizados acessórios como colares, brincos, alianças e
relógios.
Equipamento
de proteção
individual

Avental de lona

Recomendação

Uso

● Recomendado para proteção durante
a higienização de materiais para
evitar respingos no uniforme de
trabalho.

● Deve ser utilizado pelo funcionário do
almoxarifado durante a higienização de materiais
e pelos trabalhadores de unidades móveis ao
higienizar materiais (óculos, protetores faciais
etc.).

● EPI da rotina do SAMU/BH.

● Após o atendimento a casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, deve ser higienizada
borrifando hipoclorito de sódio a 1%, seguida de
fricção com um pano.

● EPI a ser utilizado em todos os
atendimentos
independente
da
natureza do empenho, mesmo
quando não há risco de geração de
aerossóis nos procedimentos que
serão realizados nos pacientes.

● Utilizar com luvas sobrepostas, máscara, óculos
ou protetor facial.
● As luvas serão sobrepostas, devendo o penúltimo
(segundo) par calçado ser preso com uma tira
larga esparadrapo circulando a metade do punho
do macacão.
● Para a desparamentação quando em auxílio a um
colega de trabalho.
● Será utilizado ainda nas atividades de
higienização
de
veículos,
materiais
e
equipamentos.

● Utilizar em todos os atendimentos,

● Quando utilizado em conjunto com a máscara

Bota

Capote
descartável

Gorro
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independente da natureza do
empenho.
● Utilizar juntamente com o capote ou
com o macacão de polietileno de alta
densidade.

N95, lembrar de colocar primeiro a máscara e
depois o gorro.
● O gorro será desprezado após o uso.

● EPI de rotina para todos os
atendimentos do SAMU/BH e para as
higienizações.

● Deve-se sobrepor luvas ao se realizar a
paramentação com capote e macacão.
● As luvas devem ser retiradas e calçadas à medida
em que se realizem os procedimentos, mantendose sempre um par limpo que deverá ser o último a
ser retirado na desparamentação.
● Após a retirada e conclusão da desparamentação,
as mãos devem sempre ser higienizadas,
preferencialmente com água e sabão.
● Evite tocar partes do veículo, maçanetas, rádio
comunicador, pranchetas com as luvas que foram
utilizadas para manipular o paciente. Troque o par
de luvas superior frequentemente.

● Recomendada para a higienização
de materiais no expurgo do
almoxarifado.

● Deve ser utilizado pelo funcionário do
almoxarifado durante a higienização de materiais
e pelos trabalhadores de unidades móveis ao
higienizar materiais (óculos, protetores faciais
etc.).

● EPI indicado para os atendimentos
de pacientes com quadro suspeito ou
confirmado de COVID-19 quando há
condições que geram aerossol
(pacientes intubados, que serão
intubados, aspiração de secreção,
paciente em ventilação mecânica,
ressuscitação cardiopulmonar (RCP),
dentre outros)

● O macacão de polietileno de alta densidade será
utilizado sobre o macacão do SAMU/BH durante
os atendimentos transportes inter-hospitalares
quando houver pacientes intubados, que serão
intubados, paciente em ventilação mecânica,
RCP.
● Será utilizado conforme avaliação da equipe
quanto ao risco de exposição em procedimentos
geradores de aerossol.
● O macacão será utilizado associado ao protetor
facial ou óculos, máscara N95, calçado fechado
impermeável e luvas de procedimento.
● As luvas serão sobrepostas, devendo o penúltimo
(segundo) par calçado ser preso com uma tira
larga esparadrapo circulando a metade do punho
do macacão.
● A desparamentação requer o auxílio de um colega
de equipe.
● Em caso de uso de gorro, amarrá-la sobre o gorro
e cuidar para que a vedação seja bem feita.

Máscara
cirúrgica

● EPI que faz parte da rotina para todos
os atendimentos no ambiente préhospitalar e que pode ser utilizada
por até 4 horas.
● Deve-se evitar tocar a máscara
durante a assistência ao paciente.

Máscara N95

● EPI indicado para os casos em que
há risco de geração de aerossóis
(intubação
orotraqueal,
micronebulização,
aspiração
de
secreção, máscara com reservatório
e RCP).
● Antes de utilizá-la, realizar o teste de
vedação sobrepondo as duas mãos

● Cada profissional receberá por mês um
quantitativo proporcional ao número de plantões
mensais na ambulância para que use a máscara
por cinco41 dias/plantões:
○ médico: 2 máscaras/2 meses (plantões
distribuídos entre CR e USA);
○ enfermeiro: 2 máscaras/mês (plantões nas
USA, 24h/semanais);

Luvas

Luva de lona

Macacão de
polietileno de
alta densidade
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sobre a parte superior da máscara e
expirando para identificar vazamento.
● Após o uso retirá-la já com as mãos
higienizadas com água e sabão.
● O uso de máscara cirúrgica sobre a
N95 não é recomendado pois pode
comprometer a vedação e filtração,
recomenda-se o uso do protetor
facial.
● Deve-se ter atenção ao adentrar em
serviços de saúde para a presença
de pacientes em ventilação mecânica
ou em uso de máscara de O2 com
reservatório (salas de emergência,
CTI), neste caso ainda que o paciente
a ser atendido pelo SAMU não faça
uso destes dispositivos a máscara
N95 deve ser usada devido a
presença de aerossol no ambiente.

○

●
●
●

●
●

●
●
●

técnico de enfermagem: 2 máscaras/mês
plantões nas USB, 30h/semanais);
○ Condutores: 3 máscaras/mês (plantões nas
USA e USB, 40h/semanais).
Realizar o rodízio entre as máscaras evitando-se
repetir a mesma máscara em dias consecutivos.
Colocar a máscara com os elásticos sob o gorro,
atentando-se à posição correta dos mesmos para
garantir a vedação.
Realizar o teste de vedação: cubra a máscara com
as duas mãos e inale suavemente. A vedação é
considerada satisfatória quando o usuário sentir
ligeira pressão dentro da máscara e não
conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona
de vedação com o rosto. Se houver vazamento
nas bordas, reajuste a máscara.
Guardar em saco/envelope de papel, após o uso,
deixando os elásticos para fora.
Ao utilizar novamente uma máscara, manipular
inicialmente pelos elásticos, ajustar na face com a
outra mão e retirar as luvas utilizadas neste
procedimento antes de finalizar a paramentação.
Utilizar o protetor facial/face shield para proteger
a máscara.
Após o uso durante os cinco plantões descartar
em lixo infectante.
Não reutilizar a máscara se: visivelmente suja;
danificada ou rasgada; molhada ou oferecer
resistência à respiração que impeça o
desempenho seguro de suas atividades; os
elásticos não oferecerem a pressão necessária
para a fixação à cabeça. Nestes casos, procurar o
almoxarifado apresentando a máscara que
necessita ser trocada.

Óculos

● Os óculos de proteção já fazem parte
dos
EPI
rotineiramente
recomendados para o atendimento
pré-hospitalar.
● Óculos de grau e lentes de contato
não são considerados proteção.

● Deverão ser colocados antes do gorro e máscara
e serão higienizados após cada atendimento a
caso suspeito ou confirmado de COVID-19.
● A higienização deve ser feita com água e sabão e
fricção com álcool 70%.

Protetor facial

● EPI destinado à proteção facial,
cobrindo completamente a face do
profissional.
● Dispensa o uso de óculos, porém
requer o uso de máscara.
● Protege a face e a máscara N95 de
secreções e respingos.
● EPI preferencial no caso de
realização de procedimento gerador
de aerossol.

● A higienização deve ser feita com água e sabão e
fricção com álcool 70%.
● Se forem realizados procedimentos que geram
aerossóis, utilizar com máscara N95 e os EPI
completo para a finalidade.
● Ao final do turno de trabalho os protetores faciais
(face shield) serão mantidos na ambulância para
uso pela equipe que assumirá o plantão, devendo
ser, portanto, entregues limpos e desinfectados.

13. Higienização de equipamentos e materiais
•

Utilizar o produto saneante de uso direto para a higienização de equipamentos e materiais.
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•

Equipamentos - monitores, desfibriladores automáticos, oxímetros deverão ser desconectados da
fonte de energia, higienizados com o produto saneante de uso direto. Deve-se evitar o escoamento
de água para dentro dos aparelhos. Nunca borrifar produtos nos equipamentos;

•

Óculos e protetores faciais deverão ser lavados com água e sabão e em seguida ser secos e
submetidos a fricção com álcool a 70% por três vezes.

•

Botas: deverão ser higienizadas com a borrifação de hipoclorito de sódio a 1%, seguida de fricção
unidirecional com pano úmido.

14. Saúde dos trabalhadores
•

A segurança dos trabalhadores é princípio fundamental do atendimento no SAMU/BH. A
recomendação de uso de EPI segue as notas técnicas, normas oficiais e as referências de literatura,
e a definição dos EPI segue estritamente os critérios que relacionam o quadro clínico, os
procedimentos a serem executados e os equipamentos de proteção individual indicados.

•

Recomenda-se que todos os servidores com febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (anosmia) ou distúrbios gustativos (ageusia), com
quadro iniciado nos últimos 07 dias ou desconforto respiratório, comuniquem às respectivas
coordenações e, no caso da equipe de enfermagem, ao enfermeiro da Central de Regulação e não
compareçam ao trabalho. Esses devem seguir as orientações dispostas na Nota Técnica n°
014/202038,

atualizada,

disponível

no

site

da

PBH/Coronavírus,

link

(https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus).
•

Recomenda-se ainda que aqueles com sintomas leves compatíveis com COVID-19 permaneçam em
casa, realizem preferencialmente teleconsulta, e somente os com sinais de alerta que procurem o
atendimento médico presencial. Estes profissionais ficarão dispensados de comparecimento a
unidade

pericial39,

devendo

a

perícia

ser

realizada

por

meio

do

link:

https://www.agatha.tegsaude.com.br/.
•

Recomenda-se que todos os servidores estejam em dia com o calendário vacinal, avaliando e
recebendo as doses de vacina indicadas em unidades da Atenção Primária à Saúde.

•

Em conformidade com as determinações da Prefeitura de Belo Horizonte os servidores
imunossuprimidos, gestantes e com idade superior a 60 anos serão afastados das atividades de
assistência direta aos pacientes29.

15. Riscos Assistenciais
Entende-se o potencial de transmissibilidade e, consequentemente, de contaminação, como um risco
aos trabalhadores e pacientes. As ações previstas neste protocolo foram descritas com o objetivo de reduzir
ou mitigar tais riscos.
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Ressaltamos as ações já mencionadas pelo seu papel na prevenção de contaminação de pacientes e
trabalhadores:19,20,21
•

Higienização frequente de mãos seguindo a técnica recomendada.

•

Higienização adequada e rigorosa de materiais e equipamentos, uma vez que muitos são
compartilhados, como estetoscópio, oxímetro, monitor etc.

•

Uso racional, responsável, seguro e correto dos equipamentos de proteção individual com atenção
às ações de paramentação correta e desparamentação segura.

•

Atenção e cuidado na realização de procedimentos que envolvem o uso de material perfurocortante.

•

Limitar a realização de procedimentos que geram aerossóis e realizá-los com equipe mínima
necessária e sem a presença de familiares e transeuntes.

•

Uso das soluções de limpeza recomendadas.

•

Descarte adequado de resíduos.

•

Evitar uso de ar condicionado nos veículos, manter janelas abertas e ligar o exaustor durante
atendimentos e transportes.

•

O profissional deve manter vigilância sobre sua condição de saúde comunicando à chefia e evitando
contato com outros profissionais e pacientes.

•

Evitar aglomerações.

•

Após o atendimento à paciente de caso suspeito de COVID-19, permanecer na ambulância até que
seja liberada a área de higienização.

•

Não utilizar adornos durante o horário de trabalho.

•

Ter atitudes responsáveis evitando a disseminação da doença.

Alertamos os profissionais para atenção à:
•

higienização adequada das mãos19,20;

•

paramentação correta e desparamentação cuidadosa4,15,16,21;

•

higienização rigorosa de materiais e do veículo33;

•

execução mínima de procedimentos geradores de aerossóis3,13,15,25,26,27.
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Anexo 01 – Ilustrações
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Anexo 02 – Plano de Capacidade Plena (PCP)
O Plano de Capacidade Plena (PCP) visa monitorar o uso dos recursos da instituição, em tempo real,
assim como sua demanda, mensurando o impacto assistencial naquele momento e possibilitando a tomada
de decisão, baseada em cada nível de alerta no momento, sobre ações a serem desenvolvidas de maneira
precoce e direcionada. Foi elaborada, ainda, uma Planilha de Gabinete de Crise, onde será monitorada a
demanda de atendimento de cada unidade de saúde (UPA e centros de saúde (CS)), para orientar o
direcionamento dos recursos disponíveis às unidades com maior demanda.
O PCP utiliza os seguintes parâmetros para definição dos níveis de alerta:
●

número de ocorrências em aguardo:
○

empenhos de USA;

○

empenhos de USB;

○

empenhos COVID-19;

○

tempo de espera de transporte inter-hospitalar de Unidade Avançada (USA) com maior
tempo de espera (a contar após confirmação de vaga).

●

macas reservas em uso;

●

USA empenhadas;

●

USB empenhadas;

●

unidades baixadas;

●

unidades em higienização;

●

unidades com maca retida.

Atenção: devem ser levados em conta apenas unidades do SAMU/BH e ocorrências na cidade de Belo
Horizonte.
Os níveis de alerta gerados pelo PCP são quatro e estão descritos no quadro a seguir.
Quadro 01 – Níveis de alerta do PCP do SAMU/BH, para enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Belo Horizonte, 2021.
Nível

Veículos utilizados

Número de ocorrências de COVID-19 em
aguardo na tela

Até 11 USB, até 3 USA.

Até 20 ocorrências.

Nível 2
Uso de 50-70% do recurso

12-15 USB, 4 USA.

Entre 21 e 30 ocorrências.

Nível 3
Uso de 71-85% do recurso

16-18USBs, 5 USA.

Entre 31 e 40 ocorrências.

Nível 4
Catástrofe: uso de mais de
85% do recurso

Mais de 18 USB, 6 USA.

Acima de 40 ocorrências.

Nível 1
Uso de <50% do recurso

Para definição do nível de alerta, deverão ser atingidos 2 ou mais dos parâmetros citados em cada nível.
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Em cada nível, ações pré-determinadas são adotadas, visando otimização do recurso e manutenção da
capacidade assistencial do serviço, conforme descrições abaixo.

1. Nível 1
1.1. Regulação Primária
•

Garantir a presença do segundo regulador secundário, em caso de equipe completa.

•

Auxiliar na regulação dos empenhos relacionados a COVID-19.

1.2. Regulação Secundária
1.2.1. Despacho
•

Preencher constantemente a Planilha de Gabinete de Crise mapeando número de
transportes solicitados por UPA e CS.

•

Priorizar as unidades de saúde (UPA e CS) com maior demanda e de forma subsequente.

•

Empenhar, caso o momento permita, uma USA para realizar triagem in loco e distribuição
dos pacientes entre as unidades, em caso de 5 ou mais solicitações de uma mesma UPA,
independentemente do destino e complexidade dos casos. A própria USA poderá auxiliar
realizando transportes (apenas um paciente crítico ou dois de gravidade intermediária
ou baixa (por exemplo: paciente sem aminas, sem via aérea definitiva).

•

Realizar a busca ativa por macas reservas disponíveis e em uso.

•

Avaliar, após o término do transporte e antes de encaminhar à higienização terminal, se
existe transporte ou atendimento de caso de COVID-19 suspeito ou confirmado, fazendo
higienização concorrente entre os transportes.

1.2.2. Enfermeiro
•

Realizar a busca ativa por macas reservas disponíveis e em uso.

1.2.3. Médico
•

Garantir a presença do segundo médico regulador, quando equipe completa na central
de regulação.

•

Suspender o transporte de pacientes com COVID-19 em hospitais com nível assistencial
adequado ao quadro.

•

Empenhar 2 ou mais USA, de acordo com o tempo de resposta das mesmas e se o
momento permita, em caso de quatro ou mais solicitações de transporte de Unidade
Avançada com a mesma origem.

•

Priorizar transporte de paciente suspeito antes de paciente confirmado, e autorizar a
realização da desinfecção concorrente entre esses transportes.]
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1.3. Unidades de Intervenção
•

Realizar, sob a determinação da central de regulação, o transporte simultâneo de dois
pacientes com síndrome respiratória aguda (SRA) desde que estáveis (estabilidade
hemodinâmica, uso de O2 em baixo fluxo – cateter nasal até 5l/min e esforço respiratório leve)
com mesma origem e destino iguais ou próximos (mesma regional), por qualquer unidade da
frota com equipe completa.

•

Realizar a desinfecção concorrente entre casos positivos, com solução saneante de uso direto,
após encerramento da ocorrência, na unidade de destino (hospitais ou UPA), sem a
necessidade de deslocamento aos pontos de desinfecção.

•

Realizar a desinfecção concorrente entre transportes de pacientes suspeitos. Nessas situações
a desinfecção terminal será realizada a cada 6 horas.

2. Nível 2
Manter as ações do Nível 1 e complementar com as ações descritas abaixo.
2.1. Regulação Primária
•

Orientar a condução por meios próprios em casos de síndrome gripal leve ou permanência no
domicílio, informando sobre sinais de alerta.

•

Apoiar o despacho na otimização do atendimento às ocorrências na tela de aguardo, apontando
as ocorrências com possibilidade de transporte de 2 pacientes simultaneamente.

2.2. Regulação Secundária
2.2.1. Despacho
•

Solicitar apoio do transporte em saúde para composição da frota COVID-19.

•

Não empenhar USB com equipes incompletas (“SAMUPA”) para o transporte simultâneo
de dois pacientes com SRA, respeitando os mesmos critérios do Nível 1.

2.2.2. Enfermeiro
•

Apoiar o despachante na orientação às equipes sobre a necessidade de mudança na
logística dos transportes.

2.2.3. Médico
•

Auxiliar o despachante na otimização do uso dos recursos disponíveis, apontando as
unidades de saúde com maior demanda e/ou em situação crítica.

3. Nível 3
Manter as ações dos Níveis 1 e 2 e complementar com as ações descritas abaixo.
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3.1. Regulação Primária
•

Reforçar, caso a condição clínica permita, a possibilidade de condução de vítimas por meios
próprios, frente a grande demanda e tempo de espera aumentado.

3.2. Regulação Secundária
3.2.1. Despacho
•

Acionar o Gabinete de Crise por meio da gerência do SAMU/BH.

•

Restringir a reposição de material, autorizando somente nas situações de extrema
necessidade.

3.2.2. Enfermeiro
•

Orientar as equipes sobre a limitação de reposição de material.

•

Não está autorizado o desmembramento de equipes de USB, para transporte
simultâneo de 3 ou 4 pacientes.

3.2.3. Médico
•

Empenhar 2 ou mais USA, de acordo com o tempo de resposta e se o momento permitir,
em caso de três ou mais solicitações de transporte para unidades avançadas com a
mesma origem;

•

Suspender a regionalização de empenho das USA, deslocando aquela(s) unidade(s) com
o melhor tempo resposta para o apoio no transporte (objetivo: espera de até 90 min após confirmação de vaga - na UPA para transporte).

•

Disponibilizar uma USB para as UPA que optarem pela realização do transporte de
pacientes críticos com o médico da unidade de origem.

4. Nível 4 (Catástrofe)
Manter as ações dos Níveis 1, 2 e 3 e complementar com as ações descritas abaixo.
4.1. Regulação Primária
•

Assumir, sob solicitação do regulador secundário, a regulação de crise: retirar os casos em
espera, fazer contato com os solicitantes para avaliar eventual piora ou rever a necessidade de
envio frente ao cenário de catástrofe.

•

Informar aos solicitantes sobre a situação de crise e o tempo de espera aumentado.

4.2. Regulação Secundária
4.2.1. Despacho
•

Limitar o empenho das unidades para atendimento às situações de risco iminente de óbito, sob
orientação do médico regulador secundário.

•

Priorizar o transporte inter-hospitalar das unidades que estiverem em condições críticas, sem
nível de suporte adequado ao caso (risco de óbito).

28 de 33
Secretaria Municipal de Saúde | SMSA
Av. Afonso Pena, 2.336 | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG

Nota Técnica COVID-19
nº 017/2020
Atualizada 26/05/2021

4.2.2. Enfermeiro
•

Fracionar horário de refeição das equipes móveis a trinta minutos e permitir usufruto dos 30
minutos restantes ao longo do plantão.

•

Fracionar horário de refeição do(s) enfermeiro(s) da Central de Regulação a trinta minutos e
permitir usufruto dos 30 minutos restantes ao longo do plantão.

4.2.3. Médico
•

Informar à toda rede, via rádio, que o Nível 4 foi atingido.

•

Suspender qualquer transporte inter-hospitalar de pacientes que estejam em unidades com
nível assistencial adequado.

•

Fracionar horário de refeição dos médicos (regulação primária, secundária e intervenção) a
trinta minutos e permitir usufruto dos 30 minutos restantes ao longo do plantão.

•

Solicitar, mesmo com equipe incompleta, que um médico na regulação primária apoie a
regulação secundária, para o papel de regulação de crise.
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Anexo 03 – Guia rápido para orientação de uso e cuidados com equipamentos de proteção individual
(EPI) no contexto da pandemia de COVID-19

Objetivo: Fornecer orientações relativas ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual padronizados
no SAMU/BH para os atendimentos no contexto da pandemia de COVID-19 de acordo com o Protocolo do
Serviço e as normas técnicas vigentes

Considerar neste contexto o uso de precauções de contato, gotículas e aerossol.
Reforça-se a importância da higienização de mãos com água e sabão e preparações alcóolicas.

Equipamento de
proteção individual

Indicações deuso
Em todos os atendimentos
durante pandemia.

Capote Descartável

Gorro

No procedimento de
higienização e desinfecção de
materiais e equipamentos após
o atendimento a paciente com
caso suspeito ou confirmado de
COVID-19
Em todos os atendimentos
realizados no contexto da
pandemia.

Cuidados
• Seguir a orientação de sobreposição e
fixação das luvas de procedimento.
• Solicitar a ajuda de um colega para
auxiliar na retirada do EPI durante o
procedimento de desparamentação.
• Desprezar em lixo infectante

Descartar em lixo infectante.

Deve inclusive ser usado, sob o
macacão de polietileno.
• O primeiro par na pele ou no macacão do
SAMU (azul) com fita crepe, quando
utilizada com o capote descartável ou
com o macacão de polietileno.

Em todos os atendimentos.

Luvas de Procedimento

Durante a realização do check
list.
Durante a limpeza e
desinfecção do veículo e
materiais.
• Fixar o segundo par de luvas com uma
tira larga de esparadrapo semicirculando o punho, prendendo-o no
capote descartável ou no macacão de
polietileno. Este segundo par sairá preso
ao capote ou ao macacão durante o
procedimento de desparamentação.
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Equipamento de
proteção individual

Macacão de polietileno

Indicações deuso

Conforme avaliação da equipe
quanto ao risco de exposição
em procedimentos geradores de
aerossol e também quanto a
viabilidade de uso durante o
atendimento.
Utilizar durante o transporte de
pacientes em ventilação
mecânica e procedimento de
intubação.

Proteção em caso de
atendimento em que não haja
procedimento gerador de
aerossol.
Máscara cirúrgica

Máscara N95

Todos os pacientes
que não estejam em uso de
dispositivo de oxigenoterapia,
exceto no uso de cateter nasal
que deve ser colocada sobre
esse dispositivo.
Em procedimentos geradores de
aerossol:
• intubação;
• RCP;
• uso de máscara de oxigênio
com reservatório;
• uso do ventilador mecânico;
• Ventilação com bolsa valva
máscara (ambu®);
• aspiração de secreções;
• manipulação de
traqueostomia.
Importante: Deve-se ter
atenção ao adentrar em
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Cuidados

• Desprezar sempre em lixo infectante.
• Seguir a orientação de sobreposição e
fixação das luvas de procedimento.
• Caso o macacão não possua tira adesiva
junto a aba de proteção do zíper, deve-se
fechar esta aba com fita adesiva
deixando uma ponta na extremidade
próxima ao pescoço (“orelinha”) para
auxiliar na desparamentação.

• A luva sairá juntamente com o macacão
na desparamentação
• Solicitar o auxílio de um colega para a
desparamentação.
• Desprezar em lixo infectante.

• Não deve ser usada sobre ou sob a
máscara N95, pois, não há garantia de
sua vedação e filtração.

• Cada profissional receberá por mês um
quantitativo, proporcional ao número de
plantões mensais na ambulância, para
que use a máscara por cinco
dias/plantões:
o médico: 1 máscara/mês;
o enfermeiro: 2 máscaras/mês;
o técnico de enfermagem: 2
máscaras/mês;
o condutores: 3 máscaras/mês.
• Realizar o rodízio entre as máscaras
evitando-se repetir a mesma máscara em
dias consecutivos.
• Realizar o teste de vedação: cubra a
máscara com as duas mãos e inale
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Equipamento de
proteção individual

Indicações deuso
serviços de saúde para a
presença de pacientes em
ventilação mecânica ou em uso
de máscara de O2 com
reservatório (Salas de
Emergência, CTI), neste caso
ainda que o paciente a ser
atendido pelo SAMU não faça
uso destes dispositivos a
máscara N95 deve ser usada
devido a presença de aerossol
no ambiente

Em todos os atendimentos.
Óculos e/ou protetor facial

Preferir o protetor facial quando
realizar procedimento gerador
de aerossol.

Cuidados
suavemente. A vedação é´ considerada
satisfatória quando o usuário sentir ligeira
pressão dentro da máscara e não
conseguir detectar nenhuma fuga de ar
na zona de vedação com o rosto. Se
houver vazamento nas bordas, reajuste a
máscara.

• Guardar em saco/envelope de papel,
após o uso, posicionando os elásticos
para fora.
• Manipular pelos elásticos e com luvas
após o primeiro uso.
• Utilizar o protetor facial/face shield para
proteger a máscara.
• Após o uso durante os cinco plantões
descartar em lixo infectante.
• Não reutilizar a máscara e procurar o
Almoxarifado apresentando a máscara
que necessita ser trocada, se:
o visivelmente suja;
o danificada ou rasgada;
o molhada ou oferecer resistência à
respiração que impeça o desempenho
seguro de suas atividades;
o os elásticos não oferecerem a
pressão necessária para a fixação à
cabeça.
• O protetor facial protege a face como um
todo e também a máscara N95 que será
reutilizada.
• Deve ser higienizado com água e sabão
após cada uso.
• O uso de álcool pode ser contraindicado
pelo fabricante, pois, danifica o EPI.

OBS: Máscaras de tecido não devem ser usadas durante os atendimentos, mas, podem ser utilizadas nas
bases.
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